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esta publicación pretendemos chegar á memoria de todos os habitantes das 
Pontes de García Rodríguez e comarca e daqueles outros, que fóra da dita 
comarca, se interesan por cuestión históricas de ámbito local.

A Asociación de Estudos Históricos e Sociais Hume, desexa agradecer a todos 
os que desinteresadamente participaron na edición deste sétimo número da 
revista facendo realidade un proxecto que hai anos era unha vaga idea.

Agradecemos, primeiramente, as achegas desinteresadas dous autores. 
En primeiro lugar ao historiador cubano, Sergio Guerra, que nos ofrece 
unha investigación na cal realiza unha profunda revisión do fusilamento 
acontecido no lugar das Barosas,  (As Pontes) nos primeiros días despois do 
golpe de estado do 1936.

En segundo lugar á profesora Carmela Sánchez, a cal nos introduce nunha 
das temáticas que foi obxecto da súa tese de doutoramento, e que é a 
privatización da empresa pública en xeral e de Endesa en particular.

En terceiro lugar á arquitecta Silvia Blanco a cal nos presenta unha pequena 
investigación sobre igrexa de Espiñaredo, exemplo da arquitectura relixiosa 
moderna en Galicia.

A continuación a Xosé María López, responsable do Museo Etnográfico 
do Colexio Monte Caxado que nos fai entrega da segunda parte dun 
documentado traballo sobre os xogos populares.

A Narciso Luaces, responsable do Museo Etnográfico de Meixido, que asinou 
un artigo no que describe pormenorizadamente o cultivo do pan (cereal) no 
Concello das Pontes de García Rodríguez.
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A Revista de Estudos Históricos Locais Hume é un proxecto da Asociacion de 
Estudos Históricos e Sociais Hume para difundir o coñecemento científico e 
histórico sobre As Pontes e a súa comarca.

Constitúe un foro aberto á publicación de artigos que versen sobre a historia, 
sociedade, economía, demografía, etnografía, etcétera, que teñan como marco 
xeográfico a nosa vila e arredores.

A Asociación de Estudos Históricos e Sociais Hume xorde para abordar varios fins 
sociais entre os que se atopan a creación dun fondo documental, o incremento 
do coñecemento e a difusión da nosa riqueza histórica e converterse en vehículo 
de promoción da cultura na comarca a través da edición de publicacións que 
recollan o coñecemento científico e histórico das Pontes de García Rodríguez.

Este último fin vémolo cumprido con esta revista de periodicidade anual. Con 

LIMIAR
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Ao profesor Carlos Breixo, un compañeiro máis da asociación que nos brinda a 
oportunidade de coñecer a xenealoxía de García Rodríguez de Valcarce grazas ao 
seu notable traballo.

Seguidamente Antonio Riveira, amósanos a súa particular visión sobre o 
nacemento do río Eume, cos seus muiños e batáns.

A continuación a Ovidio García, outro compañeiro inseparable da asociación 
que nos ofrece un entrañable traballo sobre o pasado musical da parroquia de 
Somede.

A Eliseo Neira Rodríguez, como protagonista dun relato no que describe aspectos 
da súa vida profesional como cabo da Garda Civil na vila durante varios anos.

Por último, aos meus compañeiros-as de Hume, que abordan de novo no 
apartado de etnografía as entrevistas aos nosos antepasados para recuperar os 
nosos costumes e outros aspectos da vida cotiá nas Pontes a mediados do século 
pasado rescatando a figura de D. Daniel Cabarcos Castro, carteiro do Deveso que 
morreu no ano 1956 en acto de servizo.

O que escribe estas liñas realizou para este número unha aproximación ao que 
supuxo a creación da central térmica da Empresa ENCASO.

Tamén agradecemos as achegas dos membros que forman o consello asesor da 
revista xunto co que escribe estas liñas: Fina Blanco, Nieves Seijo, Soledad Souto, 
Manuela Vilaboy e Antonio Castro.

No plano institucional, a asociación desexa agradecer o estímulo e a colaboración 
do Concello das Pontes de García Rodríguez, e en particular do concelleiro 

e membro de Hume, Antonio Castro, pola aposta decidida pola mellora do 
coñecemento histórico e a difusión cultural da nosa vila.

En última instancia, son os lectores desta e outras publicacións semellantes 
os destinatarios últimos da investigación histórica que nelas se recolle. Por iso 
ocupan un papel central neste capítulo de agradecementos. O seu interese, a súa 
curiosidade  histórica e a súa demanda cultural son o maior estímulo para seguir 
indagando no mellor coñecemento da nosa historia.

O presidente de Hume

Manuel Souto López
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Y, sin embargo, no tenemos nada mejor que la memoria para 
garantizar que algo ocurrió antes de que nos formásemos el 
recuerdo de ello1.

 Paul Ricoeur

O estalido da Guerra Civil en 1936 manifestouse na vila galega das Pontes -coñecido 

entón polo seu nome castelán de Puentes de García Rodríguez-, como noutras 

partes de España, de maneira moi violenta, cunha serie de accións punitivas, 

extorsións e crimes, onda represiva que alcanzou aquí a súa máxima expresión no 

masacre da familia Ramos Ferreiro. 

Sobre estes tráxicos acontecementos das Pontes, ocorridos hai xa case oito 

décadas, danse noticias moi concisas na antiga Guía Urbana e Informativa das 

Pontes, publicada nas postrimerías do réxime franquista: 

 

 La Guerra Civil, igual que en las demás partes, enluteció muchas casas de 

nuestro Pueblo y comarca.

 Iniciado el Movimiento Nacional, también la Comarca de Puentes sufrió 

las consecuencias de la guerra fraticida que se había desatado: centenares 

de hombres fueron a terminar su vida a los frentes de Asturias, Bilbao, 

Teruel, etc.

 Asimismo, en consecuencia de aquella revolución, sucedió el 

enfrentamiento de los dos opuestos partidos (Derechas e Izquierdas) que 

llegó al extremo de que pereciesen víctimas gran número de personas de la 

comarca. Uno de los casos más destacados ha sido el de la familia Ramos 

Ferreiro, de Barrio de las Varosas, a la que ejecutaron cuatro miembros en 

la noche del 5 al 6 de septiembre de 1936 [sic.]2.

Os antecedentes do asasinato de catro integrantes desta familia galega, como 

parte da onda represiva que azoutou Galicia e outras partes da península ibérica, 

remóntanse a tempos anteriores ao levantamento militar fascista do 17 de xullo 

de 1936. En 1931, As Pontes, unha pequena poboación da Coruña cuxa actividade 

económica fundamental descansaba na agricultura, celebrou os que serían os 

seus últimos comicios locais antes do 

comezo da Guerra Civil. 

Nesas eleccións triunfou unha candi-

datura popular encabezada por José 

Vilaboy Pajón e da que formaba par-

te, como segunda figura, en calidade 

de tenente alcalde, Manuel Ramos 

Fernández. Este último tiña certa no-

toriedade na vila polas súas frecuentes viaxes a Cuba -nove en total-, onde levaba 

traballadores para os xardíns da Habana, algúns da súa propiedade. A primeira 

viaxe de Manuel Ramos á illa realizárao cando apenas tiña catorce anos de idade, 

ao termo da Guerra dos Dez Anos (1868-1878) na Maior das Antillas, onde ao pare-

cer pasou despois o seu servizo militar3.

Os aspirantes a ocupar a dirección do concello das Pontes, liderados por Vilaboy e 

Ramos, obtiveron dez das trece bancas do consello local nas eleccións do 12 de abril 

de 1931, as que foron repetidas o 10 de xuño do mesmo ano con idénticos resultados. 

Os vencedores, apoiados nas Pontes polo sindicato de Somede, fundado en 1928, e 

a Federación Agraria de Ortigueira, eran seguidores do dirixente agrarista galego 

Leandro Pita Romero, destacada personalidade da Segunda República española. 

1- Paul Ricoeur, La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003, p. 23.

2- Guía Urbana e Informativa de As Pontes [Puentes de García Rodríguez, s.e. y s.f.], p. 19. A data do 
masacre é equivocada, como se explica a continuación.

 3- Datos na entrevista ao seu fillo Vicente Ramos Ferreiro, realizada polo autor nas Pontes, en xullo de 
1999. 



Sergio Guerra Vilaboy
A represión fascista nas Pontes en 1936

14 15

Amigo persoal de Niceto Alcalá Zamora, 

quen varias veces fora presidente republicano, 

Pita Romero estivera dende 1926 á fronte, en 

substitución do seu pai, da Federación Agraria de 

Ortigueira e, ao ano seguinte, foi secretario xeral 

da Cámara de Comercio da Coruña. Ademais 

de deputado a Cortes desde 1931, primeiro pola 

Organización Republicana Galega e logo polo 

Partido Radical, foi tamén ministro de Marina 

(1933) de Estado (1934) e sen carteira4.

A vitoria dos agraristas-republicanos das Pontes 

de García Rodríguez, como eran coñecidos   

os partidarios de Pita Romero, obtívose grazas ao respaldo dos labradores da 

comarca, pois os novos concelleiros, como escribiu o historiador local Manuel 

Souto López, ¨tiñan unha finalidade principal, o benestar dos campesiños¨5. Por 

iso, durante os cinco anos de mandato deste consello dominado polos agraristas-

republicanos (1931-1936), o goberno das Pontes enfrontou diversos conflitos e a 

oposición dalgúns profesionais e comerciantes da localidade, prexudicados con 

varias das súas disposicións de carácter social e económico. 

Da xestión realizada pola administración encabezada por Vilaboy e Ramos merece 

destacar a creación de escolas e centros de saúde públicos, así como unha estrada 

para conectar As Pontes con Ortigueira. Neste lugar, os campesiños das Pontes 

podían obter mellores prezos para os seus animais e produtos da agricultura, 

así como adquirir mercadorías máis baratas, fóra do control monopólico dos 

especuladores da vila.

4- O levantamento militar sorprendeu a Pita Romero como embaixador no Vaticano. Exiliado en Portugal 
tras a caída da república, estableceu a súa residencia en Arxentina, onde morreu o 25 de xuño de 1985. 
Regresou a España no sesenta, pero só de visita.
5- Manuel Souto López: “II República nas Pontes, 1931-1936, os agrarios republicanos” En Catedra. 
Revista Eumesa de Estudios, Pontedeume, 2002, pp. 157-178.

Tralo levantamento fascista de xullo de 1936, que desaloxou nas Pontes ás 

autoridades locais constituídas pola vía democrática, a poboación quedou case de 

inmediato, como explicou o propio Souto, ¨totalmente dominada polos falanxistas 

que viñeron de Ferrol acompañados polos milicianos armados e uniformados da 

localidade¨6. Esas forzas foron organizadas a finais dese mesmo mes polo falanxista 

Francisco Adalid Campos, co propósito de evitar o avance das ¨hordas marxistas¨ 

e perseguir a fuxidos e ¨desafectos da causa Nacional¨7. Segundo Souto: ¨Logo 

comezou sobre os agrarios unha persecución verbal e algunha que outra morte. 

Eran acusados de comunistas para ser executados sen dereito a xuízo8 .̈

Exemplo diso foi o caso do mozo Joaquín Antón 

Rodeiro, de 27 anos de idade, asasinado o 19 de 

agosto de 1936 no cemiterio de Capela, pouco 

despois de ser detido na súa casa por orde do xefe 

da Garda Civil nesa localidade, o cabo Román 

Sillero. Nesa mesma data e no mesmo cemiterio 

foron asesinados Francisco Guerreiro Guerreiro, 

concelleiro socialista, natural do Freixo e Manuel 

Franco Bermúdez, natural de Maciñeira (Saa). 

Pouco despois, o 23 de outubro dese ano, Avelino 

López Veiga, un esmoleiro de cincuenta anos, 

foi vítima mortal dos disparos realizados polo 

falanxista Narciso Corral Ocampo, á fronte dunha 

partida de milicianos integrada por Francisco Bellas Rivero e José Seoane López9.

6- Ibid.
7- Acta da declaración de Francisco Adalid Campos no Ferrol, o 4 de maio de 1942, en calidade de 
testemuña na causa aberta entón contra Narciso Corral Ocampo. Este e outros documentos e actas 
xudiciais fóronme facilitados polo historiador Manuel Souto López, do Arquivo Municipal das Pontes, 
a quen agradezo a súa indispensable axuda.
8- Souto López, “II República nas Pontes, 1931-1936, os agrarios republicanos”, loc.cit., p.. 158.
9- Acta da declaración do párroco de Santiago de Cápela, provincia de Coruña, Ramón Permuy, asinada 
o 31 de xullo de 1979 polas testemuñas José Pita, Juan Gabeiras, Vitoria Salgado e Jesús Arnoso, así 
como a Declaración do mestre Pablo Hernández Gilarranz ante o Xulgado de Ferrol, datada o 20 de 
marzo de 1942.

Leandro Pita Romero.

        Joaquín Antón Rodeiro.



Sergio Guerra Vilaboy
A represión fascista nas Pontes en 1936

16 17

Ese era o ambiente intolerable e revanchista existente nas Pontes tras o 

levantamento franquista que rodeou o asasinato de varios membros da familia 

formada por Manuel Ramos Fernández -o mencionado tenente alcalde das Pontes- 

e Juana Ferreiro Rodríguez. Este crime, unha vinganza contra Ramos pola súa 

popularidade e o destacado papel xogado no último goberno republicano local, 

utilizou como pretexto a estraña morte dun mozo da localidade, que estaba sen 

solucionar, ocorrido con anterioridade. 

A información sobre este feito aparece nun artigo do periódico Heraldo de 

Galicia10, editado na Habana en 1935, onde se relata o asasinato dun mozo natural 

da Mourela (As Pontes) chamado Manuel Fraga Tojeiro, quen contaba ao morrer 

22 anos. O seu cadáver foi atopado pola Garda Civil do Posto de Pontedeume, no 

quilómetro 29 da estrada de Ortigueira, nun sitio coñecido como Brixeo. 

A manipulada versión desta publicación habaneira, aduce que a vítima cortexaba a 

unha moza de singular fermosura chamada Carmen Ferreiro Gregorio, de 19 anos, 

que habitaba nas Barosas,lugar tamén pertencente ás Pontes de García Rodríguez. 

Fronte á súa casa vivía un mozo, Manuel Ramos Ferreiro - fillo do tenente alcalde 

das Pontes, Manuel Ramos Fernández-, de pouco máis de vinte anos de idade, 

quen dende a infancia era amigo da moza. De acordo coas novas do Heraldo 

de Galicia, que confunde o apelido Ramos por Ramón, este tamén namoraba a 

Carmen Ferreiro:

 La repulsa de la joven no contuvo los deseos de Manuel Ramón, [sic.] sino que éste 

arreció en el asedio a la muchacha, molestándola continuamente y donde quiera 

que la hallaba, en romerías, en fiestas, en todas partes, la hacía objeto de actos que 

10- Este xornal, fundado por Manuel Fernández Doallo, autodefiníase como consagrado aos intereses 
do pobo galiciano e paladín da colonia galega en Cuba, e era editado pola Sociedade Editora Empresa 
de Publicidade Galiciana. Dedicaba habitualmente cinco páxinas á sección ¨Noticias de Galicia¨. Os 
números 62-80 de 1933, 81-92 de 1934 e 93-100 e 102 de 1935, atópanse nos fondos do Instituto de 
Literatura e Lingüística da Habana. Existen microfilmes do Heraldo de Galicia no arquivo da Emigración 
Galega (AEG) en Santiago de Compostela.

llenaban de disgusto a los novios. 

 Llegaba a tal extremo, que en los bailes trataba de impedir que aquellos estuvieran 

juntos, incluso poniéndose de acuerdo con otros amigos para que al ver bailar a la 

pareja interrumpiesen su danza por todos los medios11.

Segundo o distorsionado relato do xornal habaneiro, os mozos Manuel Fraga e 

Manuel Ramos Ferreiro máis dunha vez sostiveron acaloradas discusións, o que foi 

o preámbulo dun crime pasional. Para este diario, só uns días antes do asasinato, 

o mozo Ramos adquirira nun comercio das Pontes cinco cartuchos de caza maior, 

semellantes aos que causaron a morte da vítima, dos que non puido explicar o seu 

paradoiro:

Manuel Ramón [sic.]  siguió o esperó a Manuel Fraga en el sitio donde apareció 
[morto], por el cual tenía que pasar la víctima para dirigirse a su casa.

 A unos diez pasos de distancia le hizo un disparo de escopeta, hallándose el asesino 
escondido tras una pared que allí existe.

 Manuel Fraga recibió el tiro por la espalda, destrozándole el riñón derecho, hígado, 
pulmón de aquel lado y alojándose parte de la perdigonada en el corazón y en una 

costilla12.

En realidade, esta parcializada narración dos acontecementos, difundida polo 

xornal habaneiro, nunca foi corroborada polas indagacións policiais realizadas 

entón en Galicia, que apuntaron en diferentes direccións e conduciron ao arresto 

de 18 persoas, entre eles os irmáns Manuel e Vicente Ramos Ferreiro, a pesar de que 

na súa vivenda non se atopou ningunha arma. Para moitos, incluíndo os membros 

desta familia, o verdadeiro autor do crime de Fraga fora outro mozo do lugar, que 

máis tarde se suicidou. En opinión de Vicente Ramos Ferreiro, a acusación era 

unha treta política, pois o seu pai era un coñecido político agrarista-republicano, 

11- “Un crimen por cuestiones amorosas en Mornela-Puentes (Coruña)”, Heraldo de Galicia, La 
Habana, 1935, p.8.
12- Ibid. Nesta, como en todas as citas que seguen, as aclaracións entre corchetes son do autor deste 
traballo (SGV).
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que se desempeñaba entón como vice alcalde13.

Deposto o goberno republicano nesta vila galega tras a sublevación fascista, 

o asasinato sen resolver daquel mozo foi enarborado como arma contra os 

republicanos e, moi en particular, para atacar á familia de Manuel Ramos Fernández 

por parte da antiga oposición dereitista, que agora 

nutría as filas falanxistas. Segundo advertiu, en 

pormenorizado testemuño, o que fose alcalde 

republicano das Pontes até xuño de 1936, José 

Vilaboy Pajón:

Resulta que la muerte de ese fulano [o mozo Fraga] se la 
cargaron a la familia Ramos, [concretamente] a un hijo 
de Ramos. Pero no se pudo probar nada y salió libre; otro 
de los Ramos, que está casado ahí en Barreiro [refírese 
a Vicente Ramos Ferreiro], también estaba en el asunto 
y otro ahí de Gondré, de Romeu. Pero nada, no se pudo 
probar nada y salieron libres. Y aunque salieron libres, 

todos decían que el asunto era de Ramos. El muerto era un infeliz. Entonces la 
juventud, todo estaba en favor del muerto, pero mezclaron la política. Los políticos 
contrarios [aos republicanos] apoyaron a la familia del muerto, que era pobre y 
quedó en el sentimiento del pueblo [que Ramos] saliera libre por la política, por la 
influencia, y así quedó y todavía hoy muchos piensan igual.

 Y resulta que estando ese fulano [refírese a un miliciano falanxista nomeado 
Narciso Corral Ocampo que era primo carnal do falecido Fraga] ahí en el cuartelillo, 
presumiendo todos de justicieros, y todos no eran más que unos asesinos, coño 
[alguien dixo:] “a ver ahora a descubrir el asunto de Ramos, vamos a ir a buscar 
al hijo de Ramos, y ahí junto al Cristo, [no lugar (Brixeo) onde foi morta a victima, 
darlle] leña hasta que declare que él fue.” Allí también estaba un guardia civil que 
se llamaba Travieso, [que] era muy malo. Y estaba ese fulano [refírese ao primo 
falanxista] pariente del otro [a víctima] y además un falangista de Ferrol [Donato 
Sierra], junto a otros más. Estaba Luís Blanco, Ubaldo Fernández, Nazario del Café 
[Nazario López Vérez], además de ese Travieso; y fueron los cuatro para allá, aunque 

 José Vilaboy Pajón.

13- Entrevista do autor con varios descendentes da familia Ramos e tamén a citada con Vicente Ramos 
Ferreiro de xullo de 1999.

el guardia civil [Travieso] dijo: “yo para ir tengo que pedir permiso”. Y fue a pedir 
permiso al cuartel y el Jefe [cabo Román Sillero] por poco lo arresta [e advertiulle:] 
“Lárgate de ahí y no te metas en eso que no es asunto nuestro.”  

 Eso contuvo a Travieso. Y resulta que regresa Travieso y dice “no me deja ir el Cabo 
Sillero”. Entonces quedaron los otros e iban armados. Pero llegó un fulano, otro 
miliciano falangista de aquí y [exclamou] “coño para eso no hacen falta guardias, 

para eso vamos nosotros.” Y cogió un coche y los llevó allí14.

A diferenza desta versión, ofrecida polo ex alcalde republicano das Pontes, ao 

parecer a acción punitiva non xurdiu desa maneira tan espontánea, senón que foi 

resultado dunha orde expresa provinte de Ferrol, polo que o asasinato do mozo 

Fraga serviu de cortina de fume para levar adiante criminais accións revanchistas. 

Proba diso é o testemuño do propio xefe da milicia organizada polos falanxistas 

nas Pontes de García Rodríguez, Francisco Adalid Campos, un dos victimarios 

desta familia, nas súas xa mencionadas declaracións ante o xulgado do Ferrol, 

onde fixo constar que:

[…] sin recordar la fecha exacta, pero cree que fue en Agosto o Septiembre de 
1936, se presentó al que narra, el falangista DONATO SIERRA, de aquí de El Ferrol, 
sobrino de D. JOSE SIERRA, que era en dicha fecha Alcalde de Puentes de García 
Rodríguez, manifestándole que iba de orden del Delegado de Orden público de El 
Ferrol del Caudillo, para practicar unas diligencias en casa de un tal RAMOS, y que 
era bastante significativo en política izquierdista y que había sido Teniente Alcalde 

del Frente Popular de Puentes[…]15.

Á cabeza dos participantes do brutal crime que se xestaba figuraba o inescrupuloso 

Narciso Corral Ocampo quen, segundo o mestre das Pontes Pablo Hernández 

Gilarranz, ¨ao estalar o Movemento e vestindo de Falanxe, adicouse a sementar o 

14- Entrevista a José Vilaboy Pajón realizada a fins do oitenta, facilitada ao autor polo historiador local 
Manuel Souto López.
15- Declaración citada de Adalid Campos do 4 de maio de 1942.
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terror nas Parroquias, impondo multas, cuxo metálico ingresaba nos seus petos16 .̈  

Outro dos principais actores era o coñecido falanxista de Ferrol, recentemente 

chegado ás Pontes, Donato Sierra -sobriño do novo alcalde José Sierra-, portador 

das ordes para castigar ao ex tenente alcalde e a súa familia. Para lograr o seu 

obxectivo, valéronse da morte impune do mozo Fraga, que atribuíron a Manuel 

Ramos Ferreiro, con vistas a exaltar os ánimos e atraer aos seus turbios plans a 

outras tres persoas (Ubaldo Fernández, Narciso López Vérez, coñecido como 

¨Nazario do Café ,̈ e Luís Blanco López) e ir na súa busca ao lugar das Barosas. 

Para o párroco da vila, José Ríos Seijo, os participantes do complot propúñanse 

conducir ao mozo Manuel ¨xunto onde ocorrera o suceso [isto é, o asasinato 

de Fraga]  e [que] estampase un bico na cruz que conmemora o triste suceso¨17. 

En realidade, como expresan as declaracións de Adalid Campos xa citadas, a 

verdadeira finalidade era castigar ao antigo vicealcalde republicano e a toda a súa 

familia, para marcar a forza das novas autoridades e sementar o terror na localidade. 

Con ese propósito estaban dispostos a realizar calquera acción violenta.

16- Acta coa declaración do mestre de Pontes, Pablo Hernández Gilarranz, ante o xulgado do Ferrol o 
20 de marzo de 1942, Narciso Corral emigrara a Cuba, de onde regresou en 1931 á Coruña. Aquí fixo 
propaganda a favor de Pita Romero, pero pór estar a mal con este político pasouse á dereita. O 2 de 
setembro de 1936 foi liberado do seu servizo como soldado do Rexemento de Infantaría de Mérida para 
que se encargase da Falanxe Española nas Pontes. Logo sería alcalde das Pontes entre 1940 e 1941.
17-Declaración de Don José Ríos Seijo (sacerdote das Pontes), feita en Ferrol, o 26 de marzo de 1942, 
ante as autoridades xudiciais.

Á tardiña do 22 de agosto de 1936 os catro individuos mencionados (Sierra, 

Fernández, López e Blanco), armados con fusís e pistolas, presentáronse nas 

Barosas, situado nunha elevación a sete quilómetros das Pontes, ̈ a véspera de porse 

nas escolas os crucifixos¨18, dispostos a fustigar aos integrantes daquela familia 

que sobresaíra na política local durante a segunda república. 

Chegados ao lugar, composto de catro casas de pedra cos seus tellados cubertos por 

láminas de lousa ao estilo tradicional, contiguas aos típicos hórreos para gardar o 

millo, os falanxistas preguntaron polos Ramos. Eles atopábanse traballando no 

sitio de Leira Nova de Abaixo, do que regresaban, coas súas gadañas ao ombreiro, 

extenuados pola faena do día. O primeiro que chegou do campo foi José Ramos 

Ferreiro, a quen os invasores apresaron no interior da súa casa que quedara ¨soa e 

aberta como teñen por costume¨19.

Logo chegaron sucesivamente as mulleres, Dolores Ramos Ferreiro, que viña de 

recoller verdura na Casanova, a súa nai Juana Ferreiro, de colleitar herba no Seixo, 

e Manuel Ramos Ferreiro, o outro fillo, e a continuación o pai de familia. Forzados 

a saír da casa, os falanxistas fixeron varios disparos ao mozo Manuel, feríndoo no 

lado dereito do seu corpo, no brazo, o peito e o ventre, resultando tamén ferida 

Dolores, que recibiu un tiro na man, e o seu irmán José outro na cabeza20.0 

Segundo o relato brindado cinco anos despois pola principal testemuña destes 

feitos, a propia Dolores Ramos, ante o xuíz de instrución de Santa Marta de 

Ortigueira, ao regresar á súa casa sobre as seis da tarde dese tráxico día, logo de 

traballar no campo viu:

18- Tomado da citada Declaración de Don Pablo Hernández Gilarranz (Mestre Nacional) ao xulgado de 
Ferrol, o 20 de marzo de 1942, na causa contra Narciso Corral Ocampo polos sucesos das Barosas e a 
morte de Avelino López Veiga.
19- Declaración de Dolores Ramos Ferreiro no Xulgado de Instrución de Santa Marta de Ortigueira o 
19 de outubro de 1941.
20- Declaración de Vicente Ramos Ferreiro, datada o 9 de outubro de 1941, ante as autoridades xudiciais 
de Ferrol e tamén do seu testemuño na mencionada entrevista co autor.

Manuel
Ramos 
Fernández.
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[…] por detrás de la misma, provisto de fusil a Ubaldo Fernández al que dio las 
buenas tardes, contestándole él; que siguió para su casa, y entrando en ella vió 
la deponente que un individuo apellidado Sierra [Donato] de El Ferrol estaba 
agarrando a su hermano José y a la puerta se hallaba un tal Blanco, mejor dicho, Luís 
Blanco López, de Puentes, y Nazario López Vérez, también de la villa de Puentes, 
no pudiendo precisar cual de estos dos apuntaba a su hermano José con el fusil 
que llevaban estos dos y el Ubaldo, llevando pistola el Sierra; que la deponente 
les preguntó que qué pasaba y nada le contestaron; que como cinco minutos 
después llegó la madre de la que depone y enseguida su hermano Manuel, al que 
acompañaba el Ubaldo; que seguidamente les ordenaron salir afuera, y según lo 
hicieron el Sierra disparó con la pistola sobre el Manuel, y seguidamente el Ubaldo 
hizo también fuego, preguntando la que depone “si no tenían derecho a la vida”, el 
Sierra disparó también sobre ella, hiriéndola en la mano derecha, logrando escapar, 
pues aunque el Sierra quiso hacer más disparos, la pistola “no daba más tiros”; 
que sus dos hermanos mencionados y su madre quedaron heridos en el suelo, 
ignorando quién fue el que le causó las lesiones. Que desde lejos [viu] marchar a los 
cuatro individuos mencionados, entonces la que depone regresó a su casa, viendo 
a sus hermanos y a su madre en el momento de levantarse del suelo, que al Manuel 
le dijo que lo habían matado, y le trasladaron a su casa entre la deponente, su 
madre y el José, echándole sobre un colchón, acudiendo entonces sus convecinos 
Amador Ferreiro Rodríguez y Jesús Pena Otero. Que su padre se podía valer, por 
que sólo tenía un golpe en la cabeza, y José, aunque una bala le atravesó la cabeza 
por la parte superior, también se podía valer.

Tras a retirada dos agresores fascistas, os Ramos, con tres dos membros da familia 

feridos e un deles de gravidade, enviaron ao seu neto Jesús, de só tres anos e fillo 

de Vicente Ramos Ferreiro, a unha casa veciña, para a súa protección. Na noite 

volveron os falanxistas, envalentonados cun reforzo dunhas vinte persoas armadas. 

Obrigaron a saír da vivenda a dous veciños que alí se atopaban auxiliando aos 

feridos, ás dúas mulleres e ao mozo José Ramos, quedando no interior da casa 

de pedra de dous pisos Manuel Ramos e o seu fillo do mesmo nome, este último 

deitado nunha cama moi mal ferido.

Varios dos agresores entraron entón na vivenda e coas súas armas mataron a golpes 

ao mozo Manuel Ramos Ferreiro, mentres o seu pai, que saíra do seu agocho ao 

escoitar as ameazas de prender lume á casa, foi alcanzado ao baixar as escaleiras 

por un disparo realizado polo falanxista José Pernas e rematado enseguida 

polo cabo Sillero, quen lle tirou na cabeza21. Acorde ao relato de Vilaboy Pajón, 

reconstruído coas distintas versións que escoitou despois:

Bueno, los milicianos [falanxistas] no esperaban que sucediera eso, los que fueron 
allí, Ubaldo, Nazario y todos esos; no pensaban que iba a pasar lo que pasó, y 
tuvieron miedo, y se fueron para el pueblo. 

 Llegaron al pueblo y [con eles] venía el falangista herido, [que era] el jefe22.  Se 
armaron aquí, contaron el cuento a su manera y de allí salieron en dos coches con 50 
hombres, con todos los milicianos que había por aquí. Aunque algunos escaparon y 
se escondieron para no ir. Fueron allá y uno de ellos [o mozo Manuel Ramos] estaba 
herido en la cama y la hija se escapó, la que estaba herida que se pudo zafar de un 
falangista, con un tiro en la mano y se fue a esconder al bosque, (tiene una hija por 
aquí casada en el pueblo), después de tres o cuatro días en el monte, comiendo 
hierbas y cuanto podía sin presentarse, ya que ellos [os falanxistas] llegaron y se 
presentaron como caballos en la casa de Ramos. 

Al primero que le metieron el machete fue al que estaba moribundo en la cama, 
acabaron de matarlo, [mentras] el padre bajaba por la escalera cuando por ella 
subía un miliciano, que [despois] murió en la guerra, quien le pegó [al padre] un tiro 
en la barriga y [este] también cayó; y después se quedó el resto buscando al padre, 
pues este [ferido] se había escondido allí [...] Y como gritaban [os falanxistas] que 
iban a quemar la casa, [o pai dos Ramos] salió debajo del lugar donde se sala la 
carne y dijo: “non berredes máis oh, porque de Ramos non queda nada, porque  
estou morrendo do tiro que me pegastedes na barriga”. Lo sacaron de allí, debajo 
del baño, porque ya no podía levantarse, lo llevaron para afuera, para ahí para el 
corral, y allí lo acabaron de matar. 

Para Dolores Ramos, única vítima dos fascistas que escapou con vida a noite desta 

horrible matanza, os acontecementos sucedéronse da seguinte maneira:

Que cuando iba a ser noche, volvieron a presentarse en la casa los mismos cuatro 
mencionados individuos, y además Narciso Corral Ocampo, Manuel Prieto López, 

21- Declaración citada de Vicente Ramos Ferreiro ante as autoridades xudiciais do Ferrol e entrevista 
co autor.
22- Segundo outras versións, incluído o relato da testemuña Dolores Ramos citado no texto, ningún dos 
agresores resultou ferido aquel día.  Ao parecer o suposto ferido era Sierra.
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Manuel González Vale, Francisco Gómez Levices, Antonio Gómez Otero, Pepe “el 
de Tola” [José Gómez Bouza], José López, José Picos, José Fraga [irmán do mozo 
asasinado anos atrás], José Blanco, Arsenio Dopico, José Baamonde, José Bellas 
Barro, Fernando Barbeyto García, Constantino Freire, José Pernas Cal, José Soto, 
y los Guardias Civiles, entre ellos el Cabo Sillero y un hermano de éste, un andaluz 
[nomeado Ángel Martín, que era garda civil], y Ferreiro. Que estos encontraron 
en el camino a Crescencio Cabaleiro, al que mandaron que entrara en la casa y les 
dijera a todos los de la familia que salieran; que la deponente se escondió en el 
fayado [lugar que se usa para gardar trastes], su padre se metió en la habitación 
de la deponente debajo de su cama, su madre y su hermano José salieron, los 
obligaron a estarse quietos con los brazos en alto, y su hermano Manuel continuó 
sobre el colchón donde se le había colocado mortalmente herido; que al oír a los 
individuos mencionados [dicir] “falta la muchacha”, la declarante salió y la obligaron 
a quedarse con las manos en alto, lo mismo que a Jesús Pena y Manuel Ferreiro 
Rodríguez [veciños do lugar], que estaban dentro de la casa haciéndoles compañía. 
Que en esta ocasión sintió barullo en la casa y la detonación de un disparo, y oyó 
la voz de su padre que decía “xa me matástedes”, que aunque “depusieron” los he 
visto, por la referencia de otras personas, y por las huellas que había en la sabana, 
a su hermano Manuel le destrozaron la cabeza a golpes, quedando muerto, y su 
padre quedó también muerto en unos escalones que hay en el pasillo hacia la 
cuadra, y en esta situación el Cabo le disparó otro tiro en la cabeza, lo cual vio la que 
depone por que era frente de la puerta, y antes de hacerlo los autores del hecho 
advirtieron a la deponente y a los demás que estaban fuera, que se echaran sobre 
la braña [campo de herba húmida], y que el que se moviera le volarían la cabeza. 
Que el Cabo cogió una cuerda y amarró a la madre de la que habla, y después al 
José, mano con mano, es decir, por la mano derecha a la primera y por la izquierda 
al segundo. Que cuando la que dice oyó decir que faltaba cuerda para amarrarla a 
ella, se levantó rápidamente, y emprendió la huida, y aún cuando le hicieron fuego, 
tuvo la suerte de que ningún disparó la alcanzó.

Cometidos os asasinatos, os falanxistas trasladaron pola estrada os dous cadáveres 

da familia Ramos (o pai e un fillo) cara ao cemiterio das Pontes, situado a sete 

quilómetros. Alí os mortos foron guindados a unha fosa común xa disposta e 

inmediatamente despois dispararon, á vista de varios habitantes da vila, ao que 

pretendían aterrorizar, sobre José Ramos, que caeu fulminado. A súa nai, Juana 

Ferreiro, que se negou a facer o saúdo fascista ante os corpos sen vida do seu 

esposo e dous dos seus fillos, foi tamén executada a balazos. Segundo o relato de 

Vilaboy Pajón:

  José Vilaboy Pajón.

 Y trajeron a la madre, los dos muertos [Manuel Ramos e o seu fillo Manuel], el 
padre y un hijo, y al otro hijo que estaba vivo [José]. Cogieron un carretón de vacas 
que requisaron [a Josefa Caaveiro] y los echaron encima, al padre y al resto, y ataron 
a los demás [veciños que se presentaron a axudar aos Ramos e que xuntaron e 
obrigaron a seguilos andando] detrás del carro [conducido por Alejandro Ferreiro, 
padre da moza que había sido obxeto da disputa años atrás] y los llevaron hasta 
la carretera y después los metieron en el coche [propiedade de Antonio López 
Fuentes] y al carro lo llevaron para la casa. Y los [outros] dos que venían [tamén] 
amarrados que eran parientes que estaban en el caserío, y había venido a ayudar 
[aos feridos]. Y un miliciano dijo: “coño, pero porque tienen que llevar estos, los 
fulanos están aquí como a cualquiera de nosotros que nos dijeran que hay un 
fulano muriendo y vamos a ayudarlo”. Aunque estaban acusados de cómplices, por 
fin los desataron y los dejaron ir.

 Y aquel [falanxista] y los otros [asasinos] siguieron para abajo [al pueblo] venían 
por ahí abajo con los coches, los dos muertos y los dos vivos [da familia Ramos]. Y 
ahí abajo [no cementerio] ya tenían la fosa abierta y a los que estaban muertos los 
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tiraron dentro, y al otro hijo [que estaba vivo, pero ferido] le pegaron un tiro por 
detrás y [tamén] lo metieron en la fosa. Y a la madre, la que habían dejado afuera 
[do cementerio], le dijeron que si decía “arriba España” con la mano [facendo o 
saúdo falanxista], era el signo que había, le perdonaban la vida. Pero ella dijo que 
no, era más testaruda que el carajo; le habían matado a dos hijos y al marido, y 
respondió, arrimada a la puerta del cementerio, que no tenía nada que hacer. A mi 
me contó Travieso, que estaba allí, que era el jefe de los matones, al ver que [a mai] 
no accedía, se acercó el falangista [refírese ao teniente xefe de milicias Francisco 
Adalid Campos] y dijo “vamos acaba de una vez.” [Travieso] estaba nervioso y 
respondió: “pues mátala”. Pero el guardia contestó que no, que la matara él que era 
el responsable de esto y se sacaron las pistolas uno al otro y, finalmente, prevaleció 
la idea de Travieso, según Travieso, y el otro [Adalid Campos]  le pegó un tiro y la 
mató, luego la llevaron a rastras y la tiraron en la fosa y la taparon. Y allí están los 
cuatro en una fosa común en la esquina del cementerio23.

Da familia de Ramos-Ferreiro que estaban nas Barosas aquela terrible noite só 

escaparon con vida dous dos seus membros, o pequeno Jesús Ramos (Suso), grazas 

a que foi levado con anterioridade, como se dixo, a casa dun dos veciños, e a filla 

Dolores Ramos, que fuxiu a tempo dos asasinos e mantívose escondida no bosque, 

cun tiro na man24.  Refuxiada na casa de familiares, foi capturada por un Garda

23- En 1941 abriuse un proceso xudicial por homicidio contra Narciso Corral Ocampo, xefe da 
Falanxe e un dos principais responsable do masacre -excluíuse a outras 18 persoas identificadas pola 
súa participación neste crime-, que finalmente foi sobreseído polo réxime franquista. O fallo, do 22 de 
xuño de 1942, baseouse en que ¨os accidentes producíronse por resistir ás forzas os paisanos que eran 
francamente esquerdistas e socialmente sospeitosos¨ Por iso, a tenor do número 2 do artigo 536 do 
Código de Xustiza Militar, o feito non constitúe delito por obrar ¨en cumprimento do seu deber¨. A fins 
de agosto de 2006, un equipo da Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica (ARMH) de 
España, encabezado polo arqueólogo Javier Ortiz e no que figurou o voluntario xaponés Toru Arakawa, 
exhumou os cadáveres, identificou os corpos -dous deles enterrados en caixa polo sepulturero ao día 
seguinte dos tráxicos sucesos- e corroborou as causas das mortes.
24- Dolores Ramos, na súa declaración xa citada, aclara que ela non presenciou o ocorrido no cemiterio, 
onde fusilaron á súa nai e ao seu irmán José, en presenza de Francisco Adalid Campos, e que só o coñece 
por referencia de José Castro Bouza e Andrés Otero. As actas de defunción consultadas de Manuel 
Ramos Fernández (# 916), Juana Ferreiro Rodríguez (# 919) de 59 anos, Manuel Ramos Ferreiro (# 
918), de 25 anos e José Ramos Ferreiro (# 917) de 28 anos, datadas nas Pontes de García Rodríguez, 
provincia da Coruña, o 23 de outubro de 1936, di que morreron o 5 de setembro último e onde debe 
aparecer a causa do falecemento pon en forma concisa, segundo resulta de “oficio del delegado militar 
de orden público.”  

Civil, aínda que finalmente logrou atopar refuxio na casa do sacerdote Valentín 

Carballo, que a protexeu25.

Da familia Ramos Ferreiro só sobreviviron, ademais dos dous membros 

mencionados, outros tres irmáns que non se atopaban esa noite no lugar das 

Barosas. Referímonos a Vicente e María, que xa estaban casados e non vivían 

cos seus pais no momento do masacre, así como Antonia, e a súa filla Genoveva 

Vilaboy Ramos, unha nena de trece anos, pois ambas viaxaran a Cuba. Antonia 

Ramos Ferreiro, a miña avoa materna, a quen escoitei contar con sufrimento esta 

terrible historia, nunca máis puido volver á súa terra natal.

A Habana, agosto de 2014

25- Entrevista citada a Vicente Ramos Ferreiro.
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Sergio Guerra Vilaboy, o autor, é Catedrático de 

Historia de América Latina e Xefe do Departamento 

de Historia da Universidade da Habana, Presidente 

da Asociación de Historiadores Latinoamericanos e 

do Caribe (ADHILAC) e Académico de Número da 

Academia da Historia de Cuba. Premio Extraor-

dinario Casa das Américas polo Bicentenario da 

Emancipación Hispanoamericana (2010). Ph. D. pola 

Universidade de Leipzig (Alemaña). 

Autor de numerosos libros sobre a historia latinoamericana, entre eles El 

dilema de la independencia (Premio da Academia de Ciencias de Cuba, 1995), 

Breve historia de América Latina (2006) Cinco siglos de historiografía latino-

americana (2009), Cronología del Bicentenario y Jugar con Fuego. Guerra so-

cial y utopía en la independencia de América Latina (2010), así como Luchas 

sociales y partidos políticos en Guatemala (2014), este último unha edición 

aumentada e actualizada da obra coa que obtivo en 1983 o premio Ensaio no 

concurso 13 de Marzo da Universidade da Habana.

Lugar e inicio das exhumacións dos cadáveres o 22 de agosto do 2006, 70 anos despois.

Casa da familia Ramos no lugar das Barosas, na actualidade.
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Equipo de psicólogos sen fronteiras, equipo da ARMH (Asociación para a Recuperación 
da Memoria Histórica) e familiares dos falecidos.

Toro Arakawa, voluntario xaponés; Carmen García Rodeja, membro da ARMH; Darío 
Rivas, iniciador nos tribunais arxentinos da única querella que se tramita no mundo 
contra os crímenes do franquismo.

Manuel Ramos, o fillo mais vello.

Inicio dos traballos  de exhumación.

Manuel Ramos, o fillo máis vello.
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Traballos da exhumación dos cadáveres no cemiterio das Campeiras, o 22 de agosto do 
2006, ao facer os 70 anos dos crimes.

Restos recuperados da nai Juana Ferreiro Rodríguez e do fillo José Ramos Ferreiro.

Restos recuperados da nai, 
Juana Ferreiro Rodríguez e do 
fillo José.

Fosa común cos 
catro cadáveres.
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Cruz conmemorativa no 
lugar da fosa común, 
cemiterio das Pontes na 
actualidade.

Francisco Etxeberria Gabilondo foi o responsable 
dos estudos para a identificación dos cadáveres da 
familia Ramos.

Doutor en Medicina pola Universidade do país Vasco, 
médico especialista en  medicina legal e forense. É 
profesor titular de Medicina legal na  Universidade 
do País Vasco, presidente da Sociedad de Ciencias 
Aranzadi e do seu departamento de Antropoloxía 
física e subdirector do Instituto Vasco de Criminología.

Dende o ano 2000, participou activamente na 
exhumación de fosas de persoas asasinadas e 
desaparecidas durante a Guerra Civil Española e a posterior ditadura 
franquista. Nese ano exhumou en León a primeira fosa común que contiña 
restos de trece desaparecidos durante a ditadura franquista. Formou un 
equipo de traballo composto por historiadores, antropólogos, médicos 
forenses, arqueólogos, psicólogos, ademais doutros voluntarios. Tamén 
asesorou, xunto a outros expertos, ao xuíz Baltasar Garzón na súa causa 
sobre a Memoria Histórica da Guerra Civil Española e o franquismo.

ANEXO:

Causa nº 133/1942, instruída polo delito de homicidios, contra Narciso 
Corral Ocampo e outros. As actuacións foron comezadas polo Xulgado 
de Instrución de Ortigueira o 8 de outubro de 1941 e continuadas polo 
Xulgado Militar eventual nº 3 de Ferrol, o 16 de febreiro de 1942.
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Introdución

O sistema eléctrico galego e español cambiou sustancialmente durante a década 

dos 40 e 50 do pasado século XX. As dúas novedades máis importantes que se 

produciron foron primeiramente, a irrupción das primeiras grandes centrais 

térmicas nun panorama dominado pola xeración hidroeléctrica, e, por outra 

banda, o novo sistema de tarifas que entrou en vigor no ano 1953. Neste escenario 

créase a central térmica de 32 MW nas Pontes de García Rodríguez.

Este traballo pretende estudar o impacto que supuxo a creación da central 

térmica de Encaso no sistema eléctrico galego e español. Para contextualizar os 

feitos abordaremos primeiramente o que foi a política económica da autarquía e 

a presenza do INI no sector eléctrico. Logo repasaremos a creación da Empresa 

Nacional Calvo Sotelo (ENCASO) e o seu protagonismo no plan para a fabricación de 

combustibles líquidos e carburantes. 

Finalmente profundizaremos nas 

características da central térmica, a 

súa evolución histórica, a produción 

e o seu impacto no sistema eléctrico 

español xestionado pola patronal 

privada a través de UNESA. 

Remataremos realizando unha 

aproximación a súa contribución á 

localización industrial.

Para comprender mellor o que supuxo a creación do complexo da Empresa Nacional 

Calvo Sotelo nas Pontes de García Rodriguez debemos analizar a evolución da 

economía española durante os anos da autarquía, a creación do INI e os seus plans 

no sector eléctrico e de hidrocarburos. 

Suanzes en consello de ministros con Franco.

A economía española durante os vinte anos de autarquía foi e é caracterizado por 

todos os historiadores económicos como de atraso económico. O leve crecemento 

económico que viviu España dende mediados do século XIX viuse truncada co 

inicio da Guerra Civil e mantivo una desaceleración importante durante os vinte 

anos que seguiron a ese suceso. 

Debemos destacar dúas cuestións na análise da política da autarquía. Unha é 

a identidade que a España da autarquía estableceu entre riqueza e producción. 

Así a reconstrución do país fíxose a costa do consumo privado, estimulando o 

investimento estatal e o gasto público. En segundo lugar, é que todos os indicadores 

amosan a importancia da industrialización nos plans da autarquía. O sector 

secundario foi o único que creceu no período 1939 a 1959 a costa do campo e dos 

servizos1. Este afán industrializador foi tamén un rasgo distintivo doutros réximes 

totalitarios.

A nivel industrial, España foi o país europeo que máis tempo tardou en recuperar 

a produción industrial e esta dilación debemos atribuírlla á política do novo 

goberno e non á Guerra Civil. Os dirixentes franquistas aspiraban a superar o 

atraso e fortalecer a independencia e o potencial militar de España a través do 

desenvolvemento industrial2 .

Neste escenario o INI converteuse no exemplo e fachada do crecemento económico 

promovido polo réxime. As súas realizacións ocuparon un lugar destacado da 

propaganda. No decenio dos anos cincuenta absorbeu o 34 por 100 do investimento 

público3.

O instrumento máis destacado da intervención foi a empresa pública e o INI como 

1- SAN ROMAN, E. (1999). Ejército e industria: el nacimiento del INI. Barcelona, Crítica. Pax. 54.
2- MIRANDA ENCARNACIÓN, J.A. (2003):“El fracaso de la industrialización autárquica”. En 
BARCIELA,  C (coord.). Autarquía y mercado negro: el fracaso económico de primer franquismo, 
1939-1959. Barcelona, Crítica. Pax. 96.
MARTÍN ACEÑA e COMÍN (1991): INI. 50 años de industrialización en España. Madrid, Espasa 
Calpe. Pax. 44.
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rasgo do nacionalismo económico e o 

intervencionismo.

O INI foi concebido por Suanzes como 

o instrumento esencial do Estado 

para industrializar o país. Os seus 

proxectos –inspirados no Instituto per la 

Riconstruzione Industriale (IRI), fundado 

por Mussolini en 1938 - eran edificar una 

industria forte en sectores estratéxicos. 

A énfase inicial púxose en tres sectores, a 

electricidade, o ferro e o carbón.

1- O INI no sector eléctrico
Ao final da guerra civil un dos problemas máis acuciantes eran a escasez de enerxía. 

Ao longo dos anos corenta a situación agravouse, porque as necesidades de enerxía 

derivadas da reconstrución e a tímida recuperación industrial creceron máis que 

a oferta dispoñible. A produción era moi vulnerable ás condicións climatolóxicas, 

xa que a maior parte da potencia instalada correspondía a centrais hidráulicas e a 

súa produción dependía da estiaxe dos ríos. De feito a sucesión de anos de sequía 

agudizou a situación. No 1944 comezaron as restricións na subministración de 

enerxía eléctrica, que se prolongaron ata o ano 19514.

Posteriormente a conxelación das tarifas eléctricas restou estímulos ao 

investimento privado e determinou a lentitude no incremento da capacidade 

instalada. 

A intervención do INI no sector eléctrico respondeu a dúas motivacións. A 

primeira era contribuír ao incremento da potencia instalada para expandir a 

produción de electricidade e impulsar o consumo. Ante a aparente insuficiencia da 

 Suanzes.

4- Carles Sudriá sinala como causas das restricións o estancamento na construción de novas centrais 
e a política de prezos que non estimulaba a súa construción. Ver, SUDRIÁ, C. (2001): “La economía 
bajo el primer franquismo: la energía”, en VII Congreso de la Asociación de Historia Económica. 
Zaragoza, 19-21 de setembro de 2001. 

iniciativa privada, decidiuse encargar ao Instituto a intervención no sector, para 

que contribuise a incrementar a produción5.

Un segundo motivo, recoñecido polas autoridades do Instituto, era a necesidade de 

atender ás demandas de consumo eléctrico das empresas creadas polo organismo, 

que eran grandes consumidoras de electricidade.

En 1942, ao crearse Encaso, incluíronse nos 

seus tres complexos industriais de Puertollano, 

Escatrón e As Pontes de García Rodríguez 

os correspondentes proxectos de centrais 

térmicas, dado que nos tres lugares existían 

concas carboníferas – de hulla, a primeira, e de 

lignito, as dúas últimas, que permitirían unha 

subministración de enerxía independente do 

sistema eléctrico nacional.

 5- MARTÍN ACEÑA e COMÍN (1991): Op Cit. , Pax. 186.

       Central de Escatrón.

  E. N. CALVO SOTELO, central térmica de 32 MW.
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No 1943 decidiuse a instalación dunha 

cuarta central térmica en Ponferrada – 

Compostilla I- para alimentar a factoría 

de Endasa de Valladolid, que aproveitaría 

como combustible as minas de antracita 

da conca do Bierzo. Para levar a cabo 

este proxecto, decidíuse a creación, en 

xuño de 1944, da Empresa Nacional de 

Electricidad (ENDESA), constituida 

en novembro de 1944. Os grupos de 

Ponferrada non comenzaron a funcionar ata 1949, o mesmo ano no que o fixo a 

central das Pontes de  García Rodríguez.

2- A creación de ENCASO

ENCASO foi creada en Madrid o 24 de novembro de 1942. 

Noméase primeiro presidente a Joaquín Planell Riera. 

Esta sociedade fora autorizada por acordo do consello de 

administración do INI con data 22 de maio de 19426.

O obxecto social sinalado nos seus estatutos estaba 

recollido no artigo 2º:

“Constituye el objeto social, el desarrollo de todo 
género de operaciones técnicas, económicas, industriales y mercantiles, 
relacionadas con la producción en España, sus colonias y zonas de protectorado, 
de combustible líquidos y lubricantes y con el establecimiento y explotación 
de industrias complementarias, cuyo objeto sea beneficiar los subproductos o 
productos derivados de la industria principal, antes mencionada”.

     Central Térmica de Compostilla, anos 50.

Joaquín Planell.

6- Escritura núm. 1164 ante o notario Rafael Núñez Lagos con data 24 de novembro de 1942.

A ENCASO organizouse en tres seccións: lignitos, bituminosas e refinería. A partir 

de 1946, coa creación do Centro de Investigación, serán catro.

A partir do ano 1957 desaparecen as sección industriais e son substituídas por tres 

departamentos: o Comercial, o de Produción e o de Investigación.

A sección Lignitos cos seus centros industriais das Pontes e o grupo do Ebro 

(Andorra e Escatrón) terá como obxectivo a produción de combustibles líquidos e 

lubricantes a partir da destilación de carbóns.

A empresa foi creada coa finalidade de substituír as importacións petrolíferas a 

partir da destilación de lignitos e pizarras. Por este motivo a empresa centrou as 

súas actividades no tratamento destes minerais A necesidade de combustibles 

púxose de manifesto durante a guerra civil. Neste conflicto tanto o bando 

republicano coma o rebelde víronse afectados pola falta de combustibles. 

Durante os anos 1942 a 1944 o INI planificou a produción de hidrocarburos para 

o que contou coa colaboración de organismos oficiais e empresas privadas da 

Alemania nazi.

O enxeñeiro Antonio Robert, director xeral de Industria, redactou nestes anos un 

informe no que describía as concas sobre as que o INI desenvolveu máis tarde os 

seus  proxectos industriais, Puertollano, Teruel e As Pontes7.  Robert fixaba como 

obxectivo prioritario o tratamento das bituminosas para a obtención de abonos 

nitroxenados, e secundario a obtención de gasolina.

No ano 1942 unha comisión alemana visitou os terreos e examinou os  proxectos 

a executar por Encaso. Ao mesmo tempo Suanzes preparou varias comisións que 

enviou a Alemania durante os anos l942 e 1943 coa finalide de buscar colaboración 

7- SAN ROMÁN, E. (1999): Op. Cit.. Pax. 196.
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técnica e recabar información. No primeiro 

ano os dirixentes do INI tiveron varias 

reunións cos dirixentes económicos do 

III Reich na búsqueda de apoio tanto de 

empresas estatais coma privadas.

No ano 1943 o Instituto estableceu 

negociacións directas con empresas privadas 

alemás. Conseguíronse acordos puntuais 

para exportación de maquinaria, tecnoloxía 

e envío de persoal cualificado e decidiuse 

abrir unha oficina permanente do INI en 

Berlín. Esta xestionou contratos e envíos de maquinaria, pero foi arrasada durante 

un bombardeo en decembro de 1943. Un deles foi a sinatura dun convenio coa 

empresa Rheinmentall-Borsig A.G para a subministración dunha instalación de 

destilación en vacío8, ou coa Lurgi para fornos. Outra foi a sinatura dun contrato 

coa empresa Skoda y Borsig para ofertar as caldeiras para as centrais térmicas das 

Pontes e Ponferrada9.

3- O Plan para a fabricación de combustibles líquidos e 
lubricantes. 
A Lei de 26 de maio de 1944 aprobou o “Plan para la fabricación nacional 
de combustibles líquidos y lubricantes e industrias conexas”10. Este plan 

contemplaba para As Pontes os seguintes investimentos:

Nunha primeira fase:

- Unha central termoléctrica de ata 25.000 quilovatios de potencia instantánea, 

  Hitler e Franco.

8- AHINI. Correspondencia entre Encaso e o INI sobre a adquisición dunha instalación semi-industrial 
de destilación de lignito para As Pontes. 11/03/1943. Sign. 157 Registro histórico.
9- AHINI. Oficio embaixada alemana relacionando as distintas casas autorizadas para ofertar 
xeradores para As Pontes e Puertollano, Sign. 3618. E. 6263, 251-3.
10- Lei de 26 de maio de 1944.

coas súas instalacións accesorias.

- Unha fábrica piloto para a destilación de lignitos a baixa temperatura.

- Instalacións mineiras para a produción de ata 100.000 toneladas por ano.

- ervizos auxiliares: elementos de transporte, abastecemento de auga, vivendas e 

outros de carácter social.

Nunha segunda fase:

- Fábrica para a obtención de combustibles líquidos e lubricantes por tratamento 

dos lignitos da zona.

- Complemento das instalación mineiras ata a cifra de 400.000 toneladas por ano.

- Complemento dos servizos auxiliares da primeira fase.

Para a execución do Plan autorizouse a investir nas Pontes 106.961.594 pesetas 

distribuídas nas seguintes anualidades; en 1944, 20 millóns, en 1945, 30 millóns, e 

en 1946, 10 millóns. O remanente por valor de 46.961.594 pesetas sería investido ao 

ritmo que o goberno considerase oportuno.

O plan foi reformado en virtude do Decreto-lei do 17 de maio de 1952. Neste 

reformado autorizase un incremento dos investimentos nas Pontes de 613.056.005 

pesetas. Queda en suspenso a construción dunha fábrica de carburantes no grupo 

do Ebro e a de fertilizantes que pasa a autorizarse nas Pontes. No 1958 o INI 

presentou unha nova revisión do Plan e dos 5.000 millóns de pesetas de 1951 para 

o conxunto da empresa pasouse a 6.565 millóns.

Por último no ano 1958 redacta unha revisión do reformado do Plan que nunca 

aprobou. Neste elimina a fábrica de combustibles e carburantes das Pontes de 

García Rodríguez.

As primeiras dificultades para o desenvolvemento do Plan apareceron como 

consecuencia da derrota da Alemania nazi fronte ás forzas aliadas. A empresa 
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tivo que liquidar precipitadamente os contratos asinados coas compañías 

alemás. Desaparecía a posibilidade de contar coa empresa I.G. Farben para o 

desenvolvemento da fase de hidroxenación, que era a máis complexa.

Durante os anos 1947 e 1948 as obras estiveron case paralizadas polos dificultades 

de aprovisionamento. A falta de divisas ralentizaba o envío de materiais estranx-

eiros e a nivel nacional a situación era igual ou peor. Pese a ter o carácter de “in-

terese nacional” a empresa tiña dificultades para conseguir ferro, cobre, cemento.

A partir de 1949 a mellora das relacións internacionais de España fixeron posible 

que os proxectos primixenios foran retomados.

O único proxecto que se levou a cabo totalmente foi o de Puertollano, aínda que 

Complexo de Calvo Sotelo: factoría de fertilizantes e central térmica de 32 MW.

con enorme retraso. Nas Pontes realizouse a central térmica e a fábrica de abonos e 

en Escatrón só a central térmica. A de Escatrón entrou en funcionamento en 1952 

e adicou a súa produción en exclusiva á venda. En todos os casos, incluíndo As 

Pontes, a utilización das centrais foi moi irregular, dependendo das demandas das 

empresas privadas que só efectuaban en situación de baixa hidraulicidade.

4- Os precedentes da
central térmica nas Pontes.

No ano 1942 Encaso comenza a 

realizar os primeiros traballos de 

sondaxes e perforacións na mina e 

por conseguinte o complexo tiña 

necesidades enerxéticas que era 

preciso cubrir dende o inicio. Por 

este motivo a empresa adquiriu no 

ano 1942 un pequeno grupo de gasóxeno con motor de combustión Crossley de 90 

CV para os traballos de explotación e recoñecemento do criadeiro. Este motor de 

combustión pemitiu iniciar os traballos de apertura de pozos e galerías na mina 

que nun primeiro momento se realizaban con dificultade. A empresa da conta dos 

problemas dos desaugadoiros no criadeiro e da falla de man de obra especializada 

para estes labores mineiras. Para remedialo trouxeron obreiros especializados de 

Asturias para ensinar aos do país.

Os problemas de enerxía subsistían e 

no ano 1946 instalouse unha central 

térmica de 360 kWA de potencia que 

estaba na Areosa e era alimentada 

por camións dende as cortas de Es-

piñaredo e Portorroibo pola estrada 

     Construcción central Crossley, 1943.

     Bomba de desaugue na mina, 1950.
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de Rábade a Ferrol. Era un grupo turboalternador que xeraba corrente alterna 

trifásica a 380 voltios e que se elevaba a 6.000 para o seu transporte. A caldeira era 

de fogar en parrilla fixa disposta para queimar carbón de 7.700 cal/kg., cun reduci-

do tanto por cento de cinzas, e equipada cun fogar mecánico tipo Stein-Roubaix 

R.S., construído en Bilbao por Hornos y Aparatos Térmicos, S.A. coa idea de abas-

tecela de lignito pontés11.

O turboalternador era unha máquina Escher Wyss de 360 kVA de potencia. Esta 

instalación púxose en marcha a mediados de 1946 e funcionou ata 194912.

Dende o ano 194613 a central auxiliar funcionou alimentada polo carbón das dúas 

cortas en explotación. Nestes ano houbo un inverno moi chuvioso que fixo acelerar 

as obras de desaugadoiros e coller experiencias nelas.

Tamen se estudaron as posibilidades de transporte do lignito da mina á central, 

con cable aéreo ou ferrocarril mineiro, adoptándose esta última polas vantaxes 

derivadas da extensión do criadeiro 

que non permitían concentrar 

cargas de mineral nun só punto e as 

posibilidades de transportar máis 

toneladas de mineral se se ampliaba 

a central.

Ao final do ano 1946 , eran cubicadas 

máis de 50 millóns de toneladas de lignito explotable a unha profundidade que non 

excedía dos 30 metros, sen contar con outras capas debaixo desta cota, explotables 

tamén, dando maior profundidade á excavación, ou ben preparando a explotación 

subterránea. 

11-Estadística minera y metalúrgica de España, Madrid, Consejo de Minería.  Pax. 293.
12- INI (1949): Empresa Nacional Calvo Sotelo de combustibles líquidos y lubricantes. Descripción 
general del grupo de Puentes de García Rodríguez, Madrid, INI. Pax. 35.
13- Estadística minera y metalúrgica de España. Op. Cit.  Pax. 269.

Tren mineiro e escavadora.

Nestes anos o consumo da central auxiliar foi de 20 toneladas diarias e o 

funcionamento foi case ininterrompido.

5- As obras de construción da central térmica de 32 MW

No ano 1943 comezan os primeiros contactos con empresas da Alemaia nazi 

para a subministración de materiais e maquinaria para a explotación da mina e 

a construción da central. Neste ano o goberno 

alemán nomeou á empresa Mineralölbau como 

intermediaria oficial ante o INI, pero xurdiron as 

dificultades derivadas do desgaste da campaña de 

Rusia, das tensións comerciais xurdidas entre as 

autoridades alemás e españolas. 

Estes pedidos sufriron moitos retrasos e o INI 

trataba de interceder ante as autoridades alemás 

e coas autoridades españolas para axilizar os 

envíos de materiais14. Xa antes de finalizar a 

guerra en Europa, a Encaso liquidou os contratos 

coas empresas alemás e comezou a negociar 

con empresas suízas, inglesas e francesas para a 

adquisición de maquinaria para a construción da 

central.

Finalmente a adquisición da caldeira foi realizada 

en Suíza á casa Sulzer que tiña filiais en Alemania.

No ano 1945 comezou a construción da central 

de 32.000 kw coas obras de cimentación. Foi 

Caldeiras Sulzer.
14- AHINI. Escrito de Encaso á Dirección Xeral de Aduanas para que permitan os envios de material 
e maquinaria para as obras das Pontes de García Rodríguez, 15 de marzo de 1944. Sign. 158/E. 1147.
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emprazada no lugar da Areosa, pola boa cimentación da mesma, elevando a soleira 

para prever indundacións.

As obras levaron un ritmo lento debido ao bloqueo económico exterior que se notou 

nas compras, na obtención da axuda técnica necesaria do estranxeiro, e da propia 

escaseza do mercado nacional en materiais esenciais coma o ferro e o cemento, así 

coma de man de obra especializada. 

No ano 1946 xa estaban a pé de obra os dous grupos turboalternadores de 16.000 

kw. Montáronse almacéns, laboratorio de análise químicos e de ensaios de 

materiais.

No ano 1947 continuou a cimentación da 

central cos pilotes rodio que chegaron ata 

250, 3.500 metros liñais de perforación e 

formigonado e 7 millóns de metros cúbi-

cos de formigón.

Continou a cimentación dos estribos da 

presa do río Eume, e os canais de entrada 
     Edificio de la central en construcción,
     año 1947.

Presa Río Eume, ano 1950.

e saída para o abastecemento da central.

No ano 1948 comezou a montaxe das máquinas e instalacións complementarias. 

No primeiro grupo case finaliza a instalación da caldeira e do alternador. En canto 

ao segundo estaba realizada  a metade do traballo.

A memoria da empresa deste ano sinala a presenza de 13 empresas e 280 

traballadores na montaxe. Durante a obra civil destacou a presenza de dúas 

empresas, “Cimentaciones Especiales”, sistema Rodio para a cimentación e 

“Rodolfo Lama” para a construcción do edificio da central térmica, presa, toma de 

augas e estación de aforos.

Durante os meses de maior intensidade que foron de marzo a maio de 1948 

coincidiron a instalación das tuberías por Sulzer, a montaxe do turboalternador 

por Escher Wyss, a instalación de pulverización por Stein &Roubaix, o equipo 

eléctrico de Scarpa, así coma os restantes traballos contratados ás casas J. de 

Miquel, Metropolitan Vickers, etc.

O primeiro grupo acoplou á rede de Viesgo o 7 de xullo. Nesta primeira fase, o 

aprovisionamento de carbón aos silos facíase con medios provisionais.

A mediados de 1949 finalizan as obras que son inauguradas o 15 de setembro 

polo xefe do estado e varios ministros sendo director do complexo nesa data o 

enxeñeiro de armamento e construción D. Mario Martín Belloguín.

6- As características da central

O edificio destinado á central constaba de seis naves paralelas, destinadas, 

respectivamente, a silos, caldeiras, separadores de pó e elementos auxiliares, bombas 

 15- INI (1949): Op. Cit. Pax. 15.
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de alimentación, turboalternadores e 

cadros de mando15.

As características da central son as 

seguintes16:

Estaba formada por tres partes principais: 

os depósitos de combustible, a central e a 

estación de transformación ao aire libre.

A fachada sur que  daba ao río tiña 75,3 

m. de longo. A fachada leste tiña 40 m. de 

lonxitude e no extremo norte tiña a torre 

elevadora do carbón de 43 m. de altura. 

Diante dela estaba o parque de carbón en 

dirección norte-sur.

A partir da fachada leste e paralela á 

mesma estaban as tolvas de carbón, 

os xeradores de vapor, os ventiladores 

para os gases de fumes cos separadores 

de pó e as bombas de alimentación, os 

turboalternadores e a central de mando 

dos servizos eléctricos.

Fronte ao posto da central de mando, na 

parte oeste, estaban os transformadores 

e a estación de transformación.

O carbón chegaba á central por unha liña de ferrocarril de 5,3 km de lonxitude 

e 1 metro de ancho. O depósito de carbón era un furado rectangular que tiña 100 

      Central Térmica, vista este, ano 1949.

    Sala de mandos Central Térmica, ano 1949.

16- Revista Técnica Sulzer. Nº 3, 1950. Sulzer Hermanos, S.A. Winterthur, Pax. 1 e ss.

metros de longo por 25 de ancho e 

uns sete metros de cota media cunha 

capacidade de 20.000 toneladas.

A descarga dos vagóns, que corrían 

por un cargadoiro elevado, podíase 

facer sobre unhas tolvas colocadas na 

extremidade do parque ou sobre as 

situadas cerca da central. Tiña dúas 

instalación de trituración antes de 

conducilo aos silos da central.

As caldeiras de radiación Sulzer, grazas ao seu volume de auga moderado e a que a 

súa cámara de combustión estaba enteiramente revestida de tubos de combustión, 

facía que quedaran fóra de perigo de dilatación. As dúas caldeiras xeraban vapor 

a unha presión de 39 quilogramos por cm2, á saida do 

requentador.

Os fogares de carbón pulverizado foron encargados á 

casa Stein &Roubaix, preparadas especialmente para a 

potencia das caldeiras e o tipo de carbón das Pontes de 

alto volume de humidade.

Os fogares de carbón tiñan unha báscula automática, 

dispositivo de dosificación, trituradora, resolutor e 

mecheiro de dobre orificio, existindo ademais un mecheiro 

auxiliar de mazut para a posta en marcha da caldeira.

A obra de fábrica das caldeiras fíxose con produtos refractarios e calorífugos de 

procedencia española.

       Puente grúa no parque de carbóns, ano 1949.

Dosificadora de carbón, 
ano 1949.
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As turbinas de vapor de condensación 

con corpo único foron subministradas 

pola casa Escher Wyss, S.A., e foron 

construídas cunha potencia de 16.000 

kW en bornes de alternador, a unha 

presión absoluta de vapor de 35 Kg/

cm2, unha temperatura de 435º  C e 

unha velocidade de 3.000 r.p.m.

Os alternadores acoplados coas 

turbinas foron subministrados pola 

casa Brown, Boveri &Cía, e estaban 

previstos para unha potencia nominal 

de 20.000 kVA de corrente trifásica 

a 6.500 V, 50 períodos cun factor de 

potencia de 0,8.

O cadro de mandos das caldeiras foron 

construídas pola empresa Electro-

Norm., tiñan contadores para vapor 

de auga, indicadores de CO2 e CO + 

H2,, termómetros para temperaturas 

do vapor, etc.

A estación de transformación estaba a 

intemperie.

Os alternadores están conectados cun 

sistema de barras colectoras dobres e 

cos transformadores de 20.000 kWA 

Sala de turbinas, ano 1949.

Torre de refrixeración, ano 1949.

Estación de transformación, ano 1950.

cada un subministrados pola firma Metropolitan 

Vickers, con relación de transformación a plena 

carga de 6,5/65,5-138 kilovatios. 

Os transformadores ían conectados, polo lado 

da alta tensión, a un dobre xogo de barras. Tiña 

catro saídas de liña a 132 kv.

A auga necesaria para alimentar as caldeiras 

proviña dunha presa construída ao lado da 

central na que se formou un vaso duns 300 

metros e tiña unha capacidade de 56.000 m3. As 

comportas eran do tipo Stoney Wagon e tiñan 14 

metros de luz por 3,5 de altura.

Como dato curioso podemos enumerar o 

persoal que no ano 1959 estaba directamente asignado á central térmica:

-Como axudantes, D. Felipe Ramonde Gregorio, D. Claudio Andrés Henche, D. 

Juan Pazos Vidal, D. Víctor del Campo López, D. José Antonio Somoza Almuiña e 

D. Manuel B. Aymerich González.

- Oficial 2ª, D. Roberto Cocheteux Rey e D. Ramón Díaz Suárez.

- Mestre, D. Pablo Izquierdo Barruete.

- Contramaestres, D. Aquilino Meizoso López, D. Nemesio Rochela Lage, D. 

Amandino Tojeiro Freire e D. José Corral Pico. 

- Listeiros, D. Luís Bermúdez Paz e D. José Chacón Díaz.

- Almaceneiros, D. José V. Ramos Carballo, D. José Mª Rivera Cebreiro e D. José 

Mª Balsa Barro.

Trafo M. Vikers, 1950.
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7- O funcionamento e réxime de explotación da central ao 
longo da súa historia.

A decisión de construír unha central no complexo que Encaso estaba a edificar 

nas Pontes veu determinada polas necesidades enerxéticas do propio complexo e 

para subministrar de enerxía eléctrica ao mercado galego e español nunha época 

de grande déficit de enerxía. 

Na memoria do ano 1949 a propia dirección da compañía sinalaba estas necesidades 

do seguinte xeito17:

“La necesidad de energía eléctrica de la zona gallega, en esa época, forzó la 
pronta puesta en marcha de la misma, por lo que terminada con las primeras 
lluvias la escasez que venía a paliar, se ha continuado su terminación, sobre 
todo en lo que se refiere al Parque de Carbones, donde se montaron medios de 
circunstancias”. 

A pesar diso a propia dirección da empresa parecía ser consciente do rol que lle 

tocaría xogar a esta central dentro do mapa enerxético galego e nacional cando 

mencionaba o seguinte18:

“Por lo que a la mayor eficacia de esta Central se refiere, bajo su aspecto de 
auxilio a las hidráulicas en épocas de estiaje, hay que tener en cuenta que 
hasta tanto no se termine la construcción de la linea Puentes-Peares y pueda 
interconectarse a las redes nacionales, su utilización vendrá limitada por las 
necesidades exclusivamente de la zona galaico-asturiana, lo que origina un 
régimen de marcha irregular.”

O enxeñeiro de minas José Alemany, na publicación Estadística Minera y 

17-EMPRESA NACIONAL CALVO SOTELO: Memoria y balance del ejercicio de 1949. Pax. 7.
18- EMPRESA NACIONAL CALVO SOTELO: Op. Cit. Pax. 7.

Metalúrgica de España correspondente ao ano 194919, manifestaba que a central 

despois da súa inauguración tivo que estar paralizada debido a que non estaban 

rematadas as obras das liñas de transporte de enerxía que as empresas produtoras 

debían realizar, e que a zona norte, no que as redes podían alimentar non 

necesitaron de enerxía por contar con suficiente enerxía hidroeléctrica.

No ano 1949, data da súa inauguración, 

a produción da central alcanzou os 

20.657.988 kWh. Na memoria dese 

ano dan conta do esforzo que tivo 

que realizarse na mina para poñer 

en marcha a central. Debido a iso 

pasaron dunha produción de 9.000 

t. do ano 1948 ás 60.786 t do 1949. 

Na mesma publicación sinalaban a 

esperanza en aumentar as toneladas 

nun futuro unha vez chegara o 

material para mecanizar a mina. 

O abastecemento de carbón fíxose 

mediante un terceiro carril de 60 

cm. iniciando logo a circulación de 

trens de vagonetas ata a chegada do 

material móbil de 1 metro. Para o 

transporte foron adquiridos un lote 

de 20 vagóns franceses de caixa fixa, 

en espera da chegada de 50 vagóns 

basculantes encargados en España. Para as labores utilizábase dragalinas20.

No ano 1950 rematouse a instalación de recirculación de auga e obras accesorias. A 

19- Estadística minera y metalúrgica de España. Op. Cit.  Pax. 260.
20- ARÉCHAGA, F. (2011). Riqueza restaurada. Historia de la mina de As Pontes. As Pontes, 
Endesa Generación. Pax. 31.

    Franco inaugurando a Central Térmica,
    ano 1949.

Dragalina.



Manuel Souto López
A central térmica da Empresa Nacional Calvo Sotelo e o seu impacto no sistema eléctrico

76 77

produción chegou a 57,9 millóns de kW/h pero foi limitada pola imposibilidade de 

absorber Electra del Viesgo potencias superiores a 14.000 kW, debido ao limitado 

dos transformadores de chegada. A central funcionou a partir do mes de xullo ata 

o mes de novembro. O feito máis destacado resultou ser a posta en servizo o 12 

de outubro da liña As Pontes-Ferrol da Sociedad General Gallega que permitiría 

incrementar a produción da central. A produción de lignito alcanzou as 118.048 t. 

No ano 1951 a central continuou parada no primeiro semestre do ano pola 

dispoñibilidade hidráulica e a produción chegou a 52.990.236 kWh con 138 días 

traballados, sendo a produción da mina de 109.553 t. A cifra máxima alcanzouse 

no mes de setembro con 30.117 t, coa posta en marcha da explotación da corta 

Portorroibo.

En canto ás obras, realizaron un novo sistema de recirculación e refrixeración de 

auga na central para asegurar a súa marcha para caudais reducidos do río Eume.

A empresa estimaba que o remate a finais de 1951 da conexión a 132.000 W As 

Pontes-Peares aumentaría as posibilidades da central.

 Explotación mineira, vista norte, ano 1948.

O ano 1952 pechouse coa aprobación do Decreto-lei do Reformado do Plan do 26 

de maio de 1944.

A empresa conta na memoria do exercicio do ano 1952 o seguinte 21:

“La experiencia adquirida en los ocho años trascurridos desde la aprobación 
del Plan primitivo, había aconsejado determinadas modificaciones en las 
características de ciertas instalaciones, la suspensión de alguna y el proyecto 
de otras nuevas, todo lo cual, así como la revisión de precios partiendo de los 
que regían cuando se cifró el Plan Nacional, quedó estudiado y expuesto en el 
Reformado que ha sido aprobado por el Decreto-ley de 17 de mayo de 1952”.

Este  novo plan suporía para As Pontes o aumento da compra de terreos das 

concesións, o aumento da capacidade extractiva que esixiría a  nova fábrica de 

abonos e a maior mecanización. 

En canto á central termoeléctrica aumenta a potencia do establecido no plan 

primitivo de 25.000 Kw a 32.000 Kw que xa estaban instalados.

A instalación dunha fábrica de fertilizantes e o aumento do poboado debido ao 

incremento do número de traballadores que suporía a nova fábrica.

Nas Pontes este ano a pro-

dución da mina alcanzou as 

154.239.155 t correspondentes 

á corta número 2 (Portor-

roibo) que supuxo un incre-

mento de 44.643 t sobre o ano 

1951 sen variar os medios de 

traballo. Comezou a constru-

ción  dunha canle destinado a 

21- ENCASO. Memoria y balance ejercicio 1952. Madrid. Pax. 5.

Canle de desaugue, Portorroibo, ano 1954.
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desprazar cara o río Carracedo as augas dos regatos Ferreiro e Gorgode, librando 

a zona de explotación do caudal da zona norte e oeste da conca.

A central térmica permaneceu parada ata o 19 de xuño por non existir demanda de 

enerxía e dende esa data funcionou ata finais de ano. A produción foi de 78.608.322 

kWh, cunha media diaria sobre os días de marcha de 407.297 kWh. Os días en 

explotación foron 195.

O ano 1953 rematou cun incremento na produción estando a central parada dende 

o 12 de abril ata o 19 de maio. A produción foi de 132.269.672 kWh, cifra que case 

duplica á do ano anterior e a máxima rexistrada ata o momento. A produción da 

mina foi de 277.174 t, cifra que superou as dos anos 1951 e 1952 xuntos.

No ano 1954 a produción foi de 89.417.254 kWh durante sete meses de acordo coas 

peticións de UNESA. A produción de lignito foi de 171.625 t.

Como estaba en construción a nova fábrica de fertilizantes iniciáronse na mina a 

preparación de campos de explotación e o deseño de plans de labores para o incre-

mento da produción que suporía a posta en marcha da nova fábrica.

No ano 1955 volveuse a incrementar a produción alcanzando a mina as 215.329 t 

superando nun 25,46 % a do ano anterior e a central produciu 115.671.688 kWh 

correspondentes a 212 días de explotación, equivalendo a 3.615 horas en marcha 

cun aumento do 27 % sobre o ano anterior.

O ano 1956 pecha co nomeamento dun novo presidente que recaerá na figura de 

Luis Arias Martínez ao cesar o anterior presidente, D. Joaquín Planell, que pasou a 

desempeñar a carteira de industria no goberno.

A central térmica produciu 71.382.636 kWh correspondendo a 138 días e 2.231 

horas de marcha. Na mina a produción alcanzou as 140.028 t. Estas cifras supoñían 

unha caída con respecto aos anos anteriores.

Na central realizaron varias melloras entre as que destacan o cambio de canles de 

gases por outros máis aptos para temperaturas de 700º/800º; a instalación de dous 

muíños máis por caldeira e, como consecuencia, de catro novos queimadores, e a 

substitución de cadros nos servizos auxiliares de 500 V para perfeccionar o fun-

cionamento dos mesmos.

Os directivos da empresa contaban coa mellora do funcionamento da central unha 

vez posta en servizo a fábrica de fertilizantes.“la entrada en servicio de la fábri-
ca de fertilizantes nitrogenados mejorará notablemente la utilización de esta 
Central”.

O ano 1957 comeza co inicio das obras na presa da Ribeira que tiña como obxectivo 

resolver as necesidades de auga coa posta en servizo da fábrica de fertilizantes. A 

central térmica funcionou durante 5.051 horas e un total de 261 días que supuxeron 

unha produción de 161.662.778 kWh. Estivo parada durante os meses de marzo a 

maio por non existir demanda de produción. Mellorouse a central coa posta en 

funcionamento de dous muíños pulverizadores. A mina produciu 319.677 t, cifra 

superior nun 40 % á do ano anterior. Entrou en servizo unha máquina escombra-

dora e nos labores de prospección estimaban unha cantidade de 60 millóns de Tm 

explotables de lignito.

No ano 1958 aprobouse unha nova reforma do plan reformado de 1952 derivado do 

encargo a esta empresa de obras non contempladas no anterior.

A central térmica alcanzou a cifra de 98.648.684 kWh, equivalente a 3.083 horas 

de funcionamento. De acordo coas demandas de UNESA o réxime de marcha foi de 

165 días en servizo e 200 días parada.
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Mellorouse o funcionamento da insta-

lación de carboneo, común á central e 

á fábrica de fertilizantes.

A produción da mina alcanzou as 

191.246 t, inferior nun 40% á do ano 

1957. A explotación correspondeu a 

cinco meses de traballo, xa que as 

obras estiveron suspendidas dendo o 

15 de xaneiro ata o 29 de xullo, e den-

do o 13 de decembro ata finalizar o 

ano. Este ano púxose en servizo unha 

escavadora de rodete.

O ano 1959 viu rematadas as obras 

da nova fábrica de fertilizantes que 

foron inauguradas polo xefe do Estado 

acompañado de varios ministros o 12 

de setembro.

A produción da central térmica foi sensiblemente inferior ao ano anterior alcanzan-

Vista xeral da mina, ano 1959.

Franco, esposa e ministros visitando
a mina, ano 1959.

Corta de Portorroibo.

do os 49.879.674 kWh axustandose as 

demandas de UNESA. A produción da 

mina foi de 107.495 t. Foi adquirida a 

segunda escavadora de rodete, con ca-

pacidade de 300 m3/h22.

Estas cifras deben ser matizadas xa 

que ainda que a fábrica de fertilizantes 

foi inaugurada neste ano non funcio-

nou normalmente ata o ano seguinte.

O ano 1960 a central térmica produciu 

25.948.904 kWh correspondentes a 

124 días de marcha e a mina 123.287 t 

cun lixeiro aumento con respecto ao 

ano anterior. Desta cifra, 49.767 t foron 

consumidas na central e 73.520 t na 

fábrica de fertilizantes.

Ascenderon os índices de rendemento 

na explotación da mina pola posta en 

funcionamento dunha nova escavadora 

22- ARÉCHAGA, F (2011). Op. Cit. Pax. 33.

      Montaxe de escavadora, 1954.

Escavadora en funcionamento.
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de rodete, locomotoras Krupp de 630 

CV e vagóns de alta capacidade para 

escombro e lignito.

No ano 1961 o réxime de funciona-

mento da central foi case exclusivo do 

propio complexo e produciu 65.136.294 

kWh en 264 días de marcha. A pro-

dución da mina alcanzou as 220.996 t 

das cales 93.068 t corresponderon ao 

consumo da fábrica de fertilizantes.

No 1962 a central superou os 141.790.896 kWh cun aumento do 117,8 % sobre 1961 

funcionando case ininterrompidamente. A produción da mina foi de 388.534 t, su-

perior nun 76 % á do 1961, das que 270.078 t foron para a central e 118.456 t. para a 

fábrica de abonos.

No 1963 a térmica produciu 9.620.348 kWh, sufrindo unha diminución de 48,2 

millóns pola menor demanda. A mina produciu 329.572 t.

No ano 1964 asistimos a morte do presiden-

te, D. Luis Arias Martínez, que foi membro 

do consello de administración dende a súa 

fundación. E tamén ao remate das obras da 

central hidroeléctrica da Ribeira que estaba 

unida á central por unha liña de 30 kv.

A central térmica alcanzou os 136.918.080 

kWh con 362 días de utilización e a mina os 431.028 t.

Locomotora Krupp, 1953.

Enterro de Luís Arias martínez, 1964.

O ano 1965 volve a supoñer un incremento na produción con respecto ao ano an-

terior con 142.544.844 kWh e lignito, 398.702 t. Estivo en marcha 362 días. A re-

dución na produción de lignito veu derivada da substitución desta materia pri-

ma pola nafta para a gasificación na fábrica de abonos, mellorando os resultados 

económicos. Este ano coincide coa posta en servizo da central hidroeléctrica da 

Ribeira con 6.268.000 kWh.

No ano 1966 a produción da central foi de 74.500.000 kWh e 305 días de marcha e 

a de lignito de 250.861 t, sendo un 37% inferior á de 1965 derivado da diminución 

da produción térmica e da fábrica de abonos. A central da Ribeira alcanzou os 

19.900.000 kWh.

En 1967 a central produciu 137.679.282 kWh e a mina 427.112 t. A produción foi case 

na totalidade dirixida ao propio complexo xa que só verteu ao exterior 570.000 

kWh. A central da Ribeira prestou axuda á térmica nos días que as revisións im-

puxeron a súa parada e produciu 11.894.000 kWh.

No ano 1968 a produción da central ascendeu a 123.934.122 kh e entregadas á rede 

45.570.600 kWh. A mina produciu 380.978 t. e a central da Ribeira 13.137.000 kWh.

No ano 1969 a produción da central foi de 103.021.542 kWh e 358 días de mar-

Pantano da Ribeira en execución, decembro do 1959.
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cha, dos que só 12 millóns de KWh se entregaron á rede nacional, 80 millóns con-

sumidos polo propio complexo e 11 millóns de consumo da propia central. A mina 

produciu 346.794 t, cifra inferior á do ano anterior, pola diminución no funciona-

mento da central térmica polo que se aproveitou para extraer máis esteril e deixar 

preparado o xacemento para futuras explotacións. A central da Ribeira alcanzou 

os 8.339.000 kWh.

Neste ano xa fala a memoria do estudo que está levando a cabo Endesa para ampli-

ar a central térmica en 350.000 kW.

O ano 1970 a central acadou os 159.329.664 kWh en 358 días cun coeficiente medio 

Central Térmica, ano 1966.

de 56,5 % de utilización por horas anuais, cifra xamais alcanzada. Dende o 13 de 

xullo estivo enviando enerxía á rede nacional á que entregou 48.525.600 kWh e a 

consumo do propio complexo destinaronse 94 millons de kWh. A central hidro-

eléctrica da Ribeira produciu 8.400.000 kWh.

A mina alcanzou os 496.374 Tm, cifra nunca lograda ata ese momento e superou en 

149.580 t á de 1969 consecuencia do maior consumo da fábrica de fertilizantes e da 

propia central. Intensificáronse os sondeos con vistas nos proxectos de Endesa e 

cifran as reservas útiles en 400 millóns de t.

Co obxecto de completar a instalación da conca e regularizar o seu trazado de 

superficie, denunciáronse catro concesións máis que viñan a sumarse ás dez coas 

que contaba, en total, 2.408 pertenencias, co que quedaba denunciado todo o xac-

emento pontés.

A expansión pontesa cínguese a perfeccionar os medios de produción dispoñibles 

para que medre a produción. 

Este ano as térmicas en España sobrepasaron ás hidráulicas ao ser un ano seco.

No ano 1971 a central alcanza a máxima produción dende que foi inaugurada su-

perando os 170 millóns de kWh, dos cales 67 millóns foron entregados a UNESA e 

2 millóns a Fenosa.

A produción da mina alcanzou as 504.257 t.

No ano 1972 asistimos ao acordo do Consello de Ministros, do 4 de febreiro, medi-

ante o cal se procedeu á reestruturación da empresa en canto ás súas actividades, 

concentrándose nun futuro no refino de petróleos e petroquímicas. Esta redistri-

bución dentro do INI, supuxo en relación coa empresa dúas fases importantes. 

Unha e o paso á Empresa Nacional de Electricidad, S.A. das concesións mineiras 

de Andorra (Teruel), e As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), a participación 
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en Termoléctrica del Ebro, S.A., explotadora da central térmica de Escatrón (Zara-

goza), e a presa e central hidroeléctrica da Ribeira, tamén no complexo das Pontes. 

A escritura de transmisión asinouse con Endesa o 15 de setembro de 1972. A segun-

da fase foi a constitución da Empresa Nacional de Fertilizantes, S.A, cuxo decreto 

de creación autorizou a segregación das instalacións que se adicaban á produción 

de fertilizantes en Encaso, Ensidesa e Repesa, co fin de lograr unha maior concen-

tración de obxectivos e unha política comercial unificada.

Este ano a produción da central foi de 150 millóns de kWh e a da mina de 453.070 t.

No ano 1973 creouse a Empresa Nacional de Fertilizantes, S.A. cun valor de 2.750 

millóns de pesetas polos activos transpasados das instalación das fábricas de abo-

nos de Ensidesa, Repesa e Encaso.

No 11 de xaneiro de 1973 outorgouse a escritura de descrición de bens onde se 

recollen a totalidade das instalación da mina, e a central pasa a ser propiedade 

de Endesa, aínda que Encaso resérvase durante dez anos a propiedade das edifi-

cacións entre as que se atopaba a vella central térmica.

A produción da central foi de 186 millóns de kWh e a da mina de 532.732 t. Esta 

Instalacións de Enfersa e saco de nitramón, producido nas Pontes.

cifra supuxo un aumento do 24% sobre o ano anterior.

No ano 1974 a produción da mina foi de 467.677 t e a central térmica de 194.500.000 

kWh.

Neste ano, mediante un acordo do Consello de Administración do INI do 16 de 

abril de 1974, aprobase ultimar o plan de reestruturación de ENCASO, as edifi-

cacións e explotación da central térmica intégrase tamén en ENDESA, coa subse-

guinte ampliación do seu capital social en 12.224.000 pesetas.

No ano 1975 a produción da mina foi de 577.053 t e o da central de 176.950.000 

kWh.

No ano 1976 a produción da mina foi de 1.134.824 t e o da central de 144.568.000 

kWh.

No ano 1977 a produción da mina foi de 2.958.320 t e o da central térmica de 789 

kWh, coincidindo co seu apagado definitivo, unha vez posta en marcha os grupos 

I e II da central de Endesa nos anos 1976 e 1977.

Produción lignito en t. Anos 1946-1975.

Fonte: Estadística Minera y Metalúrgica de España.
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8- Análise da produción eléctrica

Cando Encaso decide no 1944 incluír no Plan para la fabricación de combustibles 
líquidos y lubricantes instalar unha central térmica no complexo das Pontes de 

García Rodríguez, esta tiña dúas finalidades, unha,  era a de subministrar de 

enerxía eléctrica ao complexo que proxectaba na localidade que incluía unha 

fábrica piloto para a destilación de lignitos a baixa temperatura, unha fábrica para 

a obtención de combustibles líquidos e lubricantes por tratamento dos lignitos 

da zona e a propia explotación da mina. E outra  era a de subministrar enerxía ao 

mercado galego, o cal á altura de principios dos anos 40 era deficitario en canto á 

produción e distribución de electricidade e sufría restriccións e  apagóns.

Unha vez posta en marcha, 

o panorama cambiou. Por 

unha banda, as citadas 

fábricas proxectadas por 

Encaso aínda non eran unha 

realidade e por outra banda 

a capacidade de xeración 

de Galicia era moi superior 

ao inicio dos anos 40. Esta 

capacidade de xeración 

hidroeléctrica permitía 

incluso que ás empresas que explotaban os ríos galegos destinaran unha parte da 

súa produción cara o resto de España.

Estas novas circunstancias son as que nos van permitir realizar unha análise 

da produción da central térmica pontesa. Esta foi moi irregular durante toda a 

súa historia e as causas deste réxime de funcionamento son diversas e pasamos a 

explicalas a continuación:

Central en probas de funcionamento, 1949.

1º.-  Unha delas, que ten carácter interno veu derivado da propia produción de 

lignito na mina. Este foi irregular como tamén o foi a xeración eléctrica. Na medida 

en que a demanda enerxética se incrementaba tamén o facía a produción de lignito. 

E o incremento na produción foi posible grazas aos avances na preparación dos 

noiros, na mecanización da mina e nas melloras no transporte. Un primeiro 

avance supuxo a finalización da liña de ferrocarril no ano 1949. Outro avance foi 

a adquisición de 50 vagóns basculantes 

franceses no ano 1950, a posta en 

explotación da corta de Espiñaredo no 

ano 1950. A mecanización aumentou o 

rendemento, así en 1957 entrou en servizo 

unha nova máquina escombradora e no 

1958 e 1960 dúas novas escavadoras de 

rodete. Por último no 1960 viñeron as 

novas máquinas diesel Krupp de 630 

CV e vagóns de gran capacidade para 

trasladar o escombro e o lignito. Grazas a estes avances na mecanización da mina 

logrouse incrementar o rendemento e a produción e foi posible alimentar de lignito 

a central e posteriormente a fábrica de fertilizantes.

 

2º.- Outra causa que axudou a que a produción fora tan irregular foi a propia 

demanda de enerxía de UNESA.

A empresa UNESA, S.A. creada en 1944 e integrada polas principais empresas 

xeradoras e subministradoras privadas españolas conseguiu que o Estado lle 

outorgara a realización dun plan para a conxugación dos sistemas rexionais de 

produción. Con isto promoveu a construción de sistemas rexionais e destes cos 

nacionais. A través do repartidor central de cargas programaba a explotación 

diaria do sistema enerxético español e UNESA era a que retribuía en función do 

prezo do quilovatio. Cun custo de produción do kilovatio hidráulico inferior, esta 

      Máquina escombradora,1958.
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central estivo condenada a funcionar de auxiliar e arrancar só cando as centrais 

hidroelétricas non tiñan capacidade por estar os seus embalses ao mínimo de auga.

Fonte: Estadística de la Industria Eléctrica. 
No ano 1972 púxose en marcha o grupo I da central térmica de Sabón.

Fonte: Estadística de la Industria Eléctrica.
No ano 1972 púxose en marcha o grupo I da central térmica de Sabón.

3º. Outro factor que influíu no seu funcionamento foi a carencia de liñas de saída 

da enerxía producida.

Dende o ano da súa posta en marcha, no 1949, ata finais de 1950, a única liña de 

saída da enerxía era a que tiña Electra del Viesgo que non aceptaba potencias 

superiores a 14.000 kW, límite da capacidade dos seus transformadores de chegada. 

Esta empresa subministraba á zona de Asturias.

O día 12 de setembro de 1950 inaugurouse a liña de As Pontes-Ferrol  da Sociedad 

General Gallega que subministraría a zonas de Galicia.

Non é ata finais de 1953 cando entre en 

servizo a liña As Pontes-Peares que fora 

construída por FENOSA, e permitía 

interconectar a central pontesa coa 

península a través de Ponferrada. Pero o 

certo e que FENOSA xa tiña a concesión 

dende o ano 1946 dunha liña de dobre 

circuíto a 132 kv dende Os Peares a 

Ponferrada, así como a conexión dende 

Os Peares ata As Pontes de García Rodríguez onde ENCASO estaba construíndo 

a central térmica. A empresa de Pedro Barrié de la Maza puido así, priorizando 

a construción duns tendidos sobre outros, bloquear temporalmente a saída cara 

Castela da enerxía de ENCASO convertendo de facto a esta en reserva auxiliar 

das súas novas instalación de As Conchas e Os Peares23. Isto condenou a ENCASO 

a “mantener un régimen de marcha muy irregular” basicamente de auxilio ás 

privadas de Galicia e Asturias24.

   Central Hidroeléctrica Os Peares.

23- CARMONA BADÍA, X (1999). “Galicia en el desarrollo del sector eléctrico español (1900-
1982)”, en Doctor Jordi Nadal: , La industrialització i el desenvolupament económic d´Espaya, Vol II, 
Barcelona, Universitat de Barcelona, Pax. 1391.
 24-CARMONA BADIA, X.(1999). Op. Cit. Pax. 1391-1392.
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Para remediar este problema a xerencia do INI xestionou ante o Ministerio de 

Industria solucións para o proxecto de interconexións e liñas de transporte entre 

Peares-Lugo-As Pontes25.

A demora de oito anos na apertura da liña e catro dende a entrada en funcionamento 

da central pontesa provocou unha diminución no seu rendemento e posterior 

venda de enerxía. 

A propia empresa na obra Descripción del grupo de Puentes de García Rodríguez 
publicada no ano 194926  sinalaba que a enerxía iría a Ferrol, “donde se localiza buena 
parte del consumo industrial de energía”, así como á estación transformadora do 

Pedrido e a Vilalba, por onde pasaba a liña que enlazaba o Pedrido coa central 

do Navia. Os xestores da empresa eran moi optimistas nas súas publicacións e 

25- AHINI. Oficio da xerencia do INII dirixida ao Ministerio de Industrial con data  13/05/1946 
solicitando solución para o proxecto de interconexións e liñas de transporte Peares-Lugo-As 
Pontes, Sign. 161/27. Rexistro hco. InI.
26- INI (1949). Op Cit. Pax. 15.

dicían “se comprende fácilmente las posibilidades que existen de dar salida a 
la energía producida en la Central de Puentes”, semellando xustificarse ante os 

problemas de saída da enerxía que se ollaban no futuro.

4º. Por último, outro condicionante que actuou para incrementar ou frear a 

produción da térmica pontesa foi a demanda de enerxía e a oferta que existía para 

cubrila. 

O panorama eléctrico galego cambiou a partir do ano 1946, ano no que estaban 

instalados 52.000 kw, e será dende o ano 1949 cando dea un salto espectacular 

cun incremento constante na súa capacidade de xeración pola instalación dun 

gran número de centrais hidroeléctricas, tanto de empresas galegas ou doutras 

rexións de España como a Sociedad General Gallega de Electricidade e  FENOSA, 

Sil, Mocabril, Viesgo, Iberduero, etc.   

Panorámica dende a torre da depuradora de augas, 1959.
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Este incremento da produción 

provocou que a finais dos anos 40 

quedaran rematadas a época dos 

apagóns e restriccións enerxéticas 

e que a oferta de enerxía hidráulica 

producida en Galicia fora necesaria 

para abastecer a nosa comunidade e 

incluso permitir darlle saída cara á 

meseta.

Outra posibilidade que lle quedaba á ENCASO era subministrar de enerxía 

da súa central a un provedor local. UNESA rexeita esta medida de que unha 

empresa do INI efectuase subministracións directas e ordenou a Sociedad General 

Gallega de Electricidad que intermediase sen beneficio ningún nesa entrega ao 

distribuidor das Pontes. A pesar diso Encaso subministrou pequenas cantidades 

de electricidade á empresa Prieto y Cía. durante varios anos.

Foron estas limitacións un dos motivos que levaron á empresa a proxectar unha 

fábrica de fertilizantes nas Pontes. Esta permitirá aumentar o consumo de enerxía 

para o complexo e sobre todo lograrase ter un funcionamento máis regular ao 

longo do ano, aumentando considerablemente as horas de utilización da central. 

E así, no mesmo ano da inauguración da central térmica, en 1949, asinan un 

contrato coa empresa belga Études et Recherches Industriélles, para a redación 

dun anteproxecto para unha fábrica de fertilizantes. 

O propio enxeñeiro de  minas J. Alemany sinalaba na Estadística Minera e 
Metalúrgica de España correspondente ao ano 1949 que Encaso tiña rematado 

o estudo dun proxecto, cuxa execución iniciaría en 1950, dunha fábrica de abonos 

nitroxenados sintéticos e que esta instalación viría a evitar o parón da central 

térmica en épocas de alta pluviosidade e, polo tanto, de maior produción das 

Fábrica de abonos.

hidroeléctricas e, en xeral, a realizar un maior aproveitamento da central pontesa. 

E dicía tamén que con esta fábrica pensaban chegar ao límite de utilización da 

central.

Non obtivo os resultados esperados xa que o incremento na produción foi limitada.

Na mesma publicación amosaban o papel da central no sistema galego:

“El verdadero papel de la Central de Puentes en el sistema gallego, se apreciará 
cuando se terminen las grandes líneas de enlace entre el grupo de centrales 
hidráulicas de Fenosa (Peares-Las Conchas), a su vez enlazado por una línea 
de transmisión que llegará hasta Ponferrada.
En tal caso, la Central de Puentes, aparte de funcionar como central de 
base, podrá servir también para compensar la producción hidráulica de las 
mencionadas centrales.”

Vista xeral, ano 1959.
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Fonte: Estadíticas de la industria eléctrica, Estadística Minera y Metalúrgica de España, Memorias y 
balance de la Empresa Nacional Calvo Sotelo (exercicios 1948-1975).
No ano 1976 púxose en marcha o primeiro grupo de 350 MW da nova central térmica de Endesa o que 
esixía un incremento da produción.

Producción de lignito e kWh. Anos 1946-1977

Fonte: Estadíticas de la industria eléctrica e Memorias y balance de la Empresa Nacional Calvo Sotelo 
(exercicios 1948-1977).

9- As relación entre o INI e UNESA e as consecuencias para  
ENCASO e a súa central.

Un dos problemas que xurdiron entre o I.N.I. e as empresas eléctricas foi a pretensión 

do Instituto de intervir no sector eléctrico creando empresas para xerar e distribuír 

enerxía eléctrica. Por unha parte creando Endesa e Enher coas que construíu a 

central térmica de Compostilla e centrais hidroeléctricas en Aragón e Cataluña.  

E, por outra banda, instalando centrais térmicas para a subministración de enerxía 

para os seus propios complexos industriais e vender a restante no mercado, como 

foi o caso das centrais de  Encaso (As Pontes, Puertollano e Escatrón).

Ante esta corrente intervencionista por parte do INI e unha parte do goberno, as 

empresas privadas deciden crear a empresa Unidad Eléctrica, S.A (UNESA). As 
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empresas eléctricas levaban varias décadas funcionando de forma autónoma e con 

continuos problemas entre elas polo reparto do territorio e de áreas de mercado. 

Con esta entidade conseguen unir forzas e ter unha estratexia común para frear a 

nova política do goberno.

Os presidentes das empresas eléctricas privadas 

xunto co presidente da patronal eléctrica, José 

Mª Oriol y Urquijo xuntáronse con Franco 

e fíxéronlle desistir dos desexos de Suanzes 

de nacionalización ou intervención do sector 

eléctrico. A cambio de garantías de respecto 

pola propiedade privada as compañías privadas 

aceptarían a entrada de empresas públicas no 

sector. Así co apoio do ministro de Industria, 

Demetrio Carceller o Estado aprobou o Decreto 

do 2 de decembro de 1944 mediante o cal o 

goberno encomendou a Oriol o plan de conxugación dos sistemas rexionais de 

produción elaborado por UNESA. Esta decisión significou un duro revés para 

as pretensións de Suanzes. O modelo eléctrico español encamiñouse por unha 

terceira vía que se situaba entre a nacionalización e a completa liberalización coa 

creación de UNESA27.

Neste escenario ENCASO recibe o apoio do goberno para instalar tres centrais 

térmicas nas Pontes, Escatrón e Puertollano para auto-abastecer aos seus 

complexos industriais. E ao mesmo tempo autorízase a construción dunha central 

térmica en Ponferrada.

Suanzes non era partidario da intervención das empresas privadas para alimentar 

os complexos do INI, senón que quería constituír unha empresa pública como 

27- GOMEZ MENDOZA, (2000) A. De mitos y milagros. El Instituto Nacional de Autarquía (1941-
1963.) Barcelona, Edicións Universitat de Barcelonna. Pax. 84.

foi Endesa e construír centrais para autoabastecer os complexos industriais en 

construción e que cumprirían unha función subsidiaria da iniciativa privada.

Para xustificar a súa entrada no sector eléctrico, Suanzes, xogou a baza do déficit 

enerxético que provocou a desidia das empresas privadas. E estas pretensións 

chocaban tanto coas empresas privadas como cos ministerios de Industria e Obras 

Públicas. Estas empresas alegaban que o solapamento de compentencias restaba 

eficacia na política estatal e que as tarifas baixas restaban beneficios e alertargaban 

as obras de novas liñas e centrais.

Na zona noroeste as compañías privadas 

reaccionaron ante a chegada de Encaso e 

os xestores de Sociedad General Gallega de 

Electricidad (SGGE) e Fuerzas Eléctricas del 

Noroeste (FENOSA) visitaron o INI poucos 

días despois de que o goberno autorizara 

a construción das centrais de Encaso. 

Manifestaron gran temor pola térmica 

das Pontes pois non comprendían cal sería 

o destino da súa enerxía xa que Galicia constituía o seu mercado natural. Eles 

mesmos tiñan en proxecto a construcción dunha central térmica como central de 

reserva das hidráulicas28.  

Por outra banda tamén tiñan en proxecto e resoltas concesións para explotar os 

ríos galegos con centrais hidroeléctricas.

A autorización do goberno para a construción da central pontesa fixo reaccionar a 

Fenosa que temendo polo seu mercado dilatou durante anos a finalización da liña 

Os Peares con As Pontes o que lle impedía a esta central darlle saída a enerxía cara 

28- GOMEZ MENDOZA, A. (2007): Electra y  el Estado. La intervención pública en la industria 
eléctrica bajo el franquismo. Pamplona Aranzadi. Pax. 216.

Central Térmica en montaxe, 1949.
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a meseta.

Outro dos problemas que enfrontaron ás eléctricas do INI e polo tanto a térmica 

pontesa coas empresas privadas e con UNESA foi o pago dos quilovatios que 

vertían á rede.

A reforma das tarifas constituiu un cabalo de batalla capaz de unir ás eléctricas 

privadas durante os anos 1944 e 1951. Dende a guerra civil loitaron por subir as 

tarifas para compensar as subidas dos prezos e chocaron coa negativa do Ministerio. 

En cambio as térmicas do INI viron subir dúas veces o prezo do quilovatio. Nun 

acordo subscrito no ano 1949 UNESA comprometíase a pagar 0,20 pesetas por 

cada kWh que entregaran as filiais do INI. En outubro de 1951 a Direción Xeral 

de Industria informaba a UNESA de que establecía unha compensación interna 

entre as térmicas do INI (Compostilla, As Pontes e Puertollano) segundo os custos 

relativos de xeración en cada unha delas 29.

As eléctricas responderon a estes incrementos, a través de UNESA, a través do 

talón de Aquiles das térmicas do INI, que era a falla de mercado propio ou alleo 

para a súa electricidade. Así negouse sistematicamente a recoñecer a enerxía non 

solicitada e optou pola morosidade.

No ano 1952 (14 de novembro de 1952) apróbanse as tarifas tope unificadas (TTUs). 

Esta norma creaba a entidade OFILE. Con esta norma a partir de xaneiro de 1953 

UNESA abonaba o equivalente hidráulico; a diferencia entre o custe real e o prezo 

mencionado debía ser satisfeito por OFILE. A formula B das TTUs fixaba unhas 

compensacións por subministación de enerxía térmica.

Neste escenario e coa posta en marcha en probas da central das Pontes en xullo 

de 1949, os  técnicos de UNESA estudaron a mellor fórmula para aboala. Tamén 

30- GOMEZ MENDOZA, A.  (2007). Op. Cit. Pax 258.

estudaron a forma de repercutir na súa organización o custo máis elevado desta 

enerxía. UNESA supeditou o aboamento a unha aclaración da Dirección Xeral 

de Industria que entre outras cuestións estaba o de dar un trato semellante ás 

térmicas privadas no senso de incorporar as cargas financieras das centrais de nova 

construción nos escandallos térmicos. O INI reclamaba 25 céntimos por KWh. 

Durante o bienio 1951-1952 a política enerxética do Ministerio de Industria 

favoreceu os intereses das eléctricas públicas. Así autorizou unha elevación de 

tarifas en dez céntimos pasando a 40 céntimos kWh30. Sendo UNESA mediadora 

nos pagos en representación das empresas que recibirán a enerxía tivo que aplicar 

as novas tarifas.

Outro problema foi a enerxía que Encaso mercaba cando a central pontesa 

estaba parada. Así tivo diferencias con Electra del Viesgo polo prezo da enerxía 

subministrada por esta a Encaso durante o ano 1950. Cando Viesgo entregou a 

enerxía ao mesmo prezo que a pagada a Encaso, Encaso negouse a pagar solicitando 

rebaixa.

A reforma das tarifas tope unificadas (TTUs) beneficiaron ás eléctricas públicas. 

Gozaron dunhas tarifas discrecioniais moi superiores ás tarifas da enerxía 

hidroeléctrica e  adoptouse un marco estable que lles asegurou o cobro das 

cantidades devengadas de enerxía.

O que si é certo e que o sistema de tarifas tope unificadas conseguiu desbloquear a 

situación creada dende 1940 pola insuficiencia enerxética.

Creou conflitos entre as empresas privadas en as centrais de reserva como a 

pontesa que querían ser remunerados non só polos quilovatios vendidos senón 

pola potencia instalada, que servía de reserva ao conxunto do sistema. E tamén 

existiron problemas nos pagos polos intercambios de enerxía entre as empresas.

30- AHINI. Escrito da D.G. Industria a UNESA sobre unificación do prezo de enerxía eléctrica da 
central pontesa, para que facture ás sociedades que a adquiran a un prezo de 0,40 ptas/Kwh. 15-10-
1951. Sign. 3621 E. 8637.



Manuel Souto López
A central térmica da Empresa Nacional Calvo Sotelo e o seu impacto no sistema eléctrico

102 103

Por último debemos dicir que en opinión dos autores, nunca existíu unha verdadeira 

coordinación da política eléctrica do INI. A central das Pontes de Encaso competía 

coa térmica de Ponferrada de Endesa. A pesar de buscar unha autarquía interna, 

cada empresa eléctrica do INI seguiu unha política distinta de espaldas ás outras, 

co resultado de ser presa fácil das privadas por carecer dun mercado propio. Pero 

o que si é certo recoñecer é que as eléctricas do INI xogaron un papel positivo na 

finalización das restricións enerxéticas.

Potencia instalada en España en MW (1945-1970)

Fonte: Estadística de la Energía Eléctrica.

*Absorción de S.G. de Electricidad por Fenosa no ano 1955.

10- A central e a súa contribución a favorecer a localización 
industrial

A posta en marcha da central pontesa chegou nun momento en que xa se paliaran 

as restricións eléctricas polo aumento da capacidade de xeración derivado da 

construcción de embalses en varios puntos de Galicia.

Ao mesmo tempo a finais dos 40 estaban xa en servizo ou en construción liñas de 

transporte de enerxía que minoraban a importancia que podía ter unha central 

instalada no norte de Galicia.

Por outra banda, a aprobación das Tarifas Tope Unificadas (TTUs) fixo que se 

establecera unha tarifa eléctrica máxima única en todo o territorio peninsular e 

que non permitirá tarifas sensiblemente inferiores en lugares próximos aos centros 

produtores.

Por último, esta central coma outras de Encaso, nunca foron distribuidoras xa que 

a enerxía era evacuada a través da rede para que un distribuidor local a vendese.

Con este panorama pouca atracción podía espertar a existencia deste pequeno 

complexo eléctrico nas Pontes como atractivo para instalación de industrias.

A pesar dese panorama, na Galicia de finais dos anos 40, no que estaban finalizando 

as restricións enerxéticas, só o mero feito de ter o subministración asegurada 

creaba un ambiente propicio para o investimento. Así na década dos 50 sinala 

Carmona31 que naceron proxectos industriais favorecidos pola dispoñibilidade de 

enerxía coma Citróën, ENCE, TAFISA, Cementos Oural, EMESA, etc.

Nas Pontes de García Rodríguez, a existencia da central si foi aproveitada pola 

propia empresa coa posta en marcha da fábrica da fertilizantes no ano 1959 que 

absorbeu unha parte da produción eléctrica e de lignito. Supuxo un incremento 

notable nas horas de utilización da central pasando dunha media de entre 150 a 200 

días na década dos 50 aos 300 e 350 días na década dos 60. Pero este maior consumo 

no propio complexo non trouxo aparellado un incremento notable na produción da 

central porque diminuíron as vendas de enerxía a UNESA nos mesmos anos e, ao 

mesmo tempo, púxose en funcionamento a central hidroeléctrica da Ribeira no ano 

1965. Outra empresa que puido ver condicionada a súa instalación polo complexo 

mineiro-eléctrico pontés foi a Compañía Española de Abonos, S.A. (CEASA), que 

solicitou licencia municipal para a construción dunha fábrica de abonos no ano 1970 

31- CARMONA, C. e FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, A. (2005 )”La economía gallega en el período 
franquista (1939-1975). PRADA, J e JUANA, J. Historia contemporánea de Galicia. Madrid, Ariel. 
Pax. 274-275.
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nas inmediacións da central 

térmica32, a empresa Tojeiro 

Hermanos, que realizaba o 

transporte de fertilizantes e 

tamén vendeu durane anos a 

caliza que se utilizaba como 

materia prima na instalación.

A nivel de Galicia, Xan 

Carmona manifesta que 

a capacidade de xeración 

eléctrica galega non contribuíu, ao que se podía esperar, a favorecer a localización 

industrial. Atribúe a responsabilidade á aprobación do cambio regulatorio das 

tarifas que entraron en vigor en 1953 (TTUs) que fixaba unha tarifa máxima 

única para cada uso en todo o territorio español, co que transfería o custo social e 

ambiental ás zonas produtoras, que logo non se ven beneficiadas pola proximidade 

das centrais que poderían ofrecer mellores prezos derivado das menores perdas 

en transporte ou menor investimento en tendidos e estacións de transformación33.

Conclusións

O Instituto Nacional de Industria xunto co goberno franquista deciden no ano 

1944 aprobar un plan para a fabricación de combustibles líquidos e lubricantes. 

Este plan que será levado a cabo pola Empresa Nacional Calvo Sotelo inclúe varios 

complexos industriais entre os que se atopa o das Pontes de García Rodríguez.

Na primeira fase inclúe a instalación dunha central térmica, a posta en explotación 

da mina de lignito e unha planta piloto de destilación de lignitos a baixa 

Transporte do nitramón pola empresa
Tojeiro Hermanos.

32- Acta da Comisión Municipal Permanente de 28 de outubro de 1970 no que se acorda instruir un 
expediente de actividade molestas, insalubres nocivas e perigosas para a obtención de licencia da 
citada fábrica.
33- CARMONA, X. (1999), Op. Cit. Pax. 1392.

temperatura. 

Nunha segunda fase contempla a construción dunha fábrica para a obtención de 

combustibles líquidos e lubricantes por tratamento dos lignitos da zona.

A central térmica tiña dous obxectivos, un era o de subministrar enerxía eléctrica 

ao complexo citado. E o outro obxectivo era o de subministrar enerxía ao mercado 

galego, altamente deficitario ao principio dos anos 40.

Unha vez posta en marcha a central, no ano 1949, as circunstancias mudaron 

substancialmente. Por unha banda a capacidade de xeración de Galicia ía 

cambiar sobre todo a partir do ano 1949 coa posta en servizo de varias centrais 

hidroeléctricas que permitiron converter Galicia en excedentaria e, polo tanto en 

exportadora de electricidade.

Por outra banda, a unión das empresas privadas eléctricas a través de UNESA que 

conseguiron do goberno un acordo para planificar o sistema eléctrico e o deseño 

dunha estratexia común a elas, fixo frear a política intervencionista do INI liderado 

por Suanzes. Neste novo escenario serán as empresas privadas as encargadas de 

mercar a enerxía subministrada pola central pontesa e darlle saída a través das 

liñas da súa propiedade. 

Isto fixo que a central pontesa xogara sempre un papel auxiliar do sistema 

eléctrico galego e español e que, polo tanto, o seu réxime de funcionamento fora 

moi irregular e dependente das demandas de UNESA.

Por último, a anulación por parte da empresa, tras varios anos de intentos, da 

instalación das fábricas de destilación de lignitos e de produción de combustibles 

líquidos e lubricantes fixo que as demandas de electricidade para o propio 

complexo foran mínimas. Estas circunstancias levaron a Encaso a planificar a 
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instalación nas Pontes dunha fábrica de fertilizantes, que no plan de 1944 estaba 

destinada ao grupo do Ebro.

Coa posta en marcha desta nova fábrica incrementouse o número de días de 

explotación pero non se incrementou notablemente a produción xa que diminuíron 

as vendas a UNESA. A isto tamén contribuiu a posta en servizo no ano 1965 da 

nova central hidroeléctrica da Ribeira.

Por todo o anterior podemos xulgar que a instalación da central pontesa resultou 

ser un éxito limitado xa que sempre funcionou por debaixo da súa capacidade e 

como central de reserva.

Como reflexión final sobre o que debía representar e o que foi finalmente o 

complexo deseñado por Encaso nas Pontes no ano 1944 debemos manifestar que 

o INI e Encaso planificaron o complexo industrial pontés en plena autarquía 

coa finalidade de producir combustibles e lubricantes utilizando como materia 

prima o lignito pontés. Despois de varios anos de ensaios desistiron da intención 

de instalar as fábricas para producir estes produtos pola falla de rendibilidade 

económica da experiencia. Ao desistir destes proxectos decidiron planificar a 

construción dunha planta de produción de fertilizantes utilizando tamén o lignito 

como materia prima. A utilización deste mineral para producir amoníaco mediante 

un proceso de gasificación tivo que ser abandonado anos máis tardes pola baixa 

rendibilidade e os problemas que xeraba o proceso.

Nun marco de recursos escasos como a posguerra española asistimos a un 

investimento do Estado moi importante e os resultados esperados non foron 

totalmente satisfactorios. Por este motivo podemos cualificar a experiencia como 

negativa en varios aspectos xa que tanto a central térmica como a fábrica de 

abonos funcionaron moi por debaixo da súa capacidade de produción e esta última 

tivo que renunciar a unha 

fase (gasificación do lignito 

para producir amoníaco) 

para poder competir co seu 

produto, o nitrato amónico 

cálcico, no mercado nacional 

con moitas dificultades.

Si a podemos cualificar de 

exitosa para o municipio por 

contribuír ao desenvolvemen-

to económico, urbanístico e 

demográfico da localidade. E 

por outra banda sentar as bas-

es para a posterior explotación 

da mina e posta en servizo da 

nova central termoeléctrica a 

cargo de Endesa.
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1. Introdución

Este traballo ten como principal obxectivo coñecer mellor a actuación da empresa 

pública e os efectos da súa privatización, centrándose no caso da empresa Endesa. 

Trátase dunha empresa que actúa nun sector estratéxico, moi relevante no eido 

internacional, español e galego e, tamén de xeito especial na localidade das Pontes 

de García Rodríguez e a súa comarca, onde dende fai varias décadas se localiza 

a súa principal planta de produción de enerxía termoeléctrica, converténdose na 

principal actividade económica desa comarca. 

Instalacións de Endesa nas Pontes na actualidade.

A reflexión sobre un instrumento tan controvertido como a empresa pública e a 

súa posterior privatización centrarase na análise da empresa Endesa. A estrutura 

seguida neste traballo é a seguinte. Primeiramente faise un achegamento ao 

instrumento da empresa pública, precisando a súa definición, os seus obxectivos 

e as principais tendencias na súa evolución. Despois analizarase a actuación da 

empresa pública en Galicia, identificando as súas principais características. 

Contextualizada a empresa pública, presentarase o caso particular de Endesa e a 

súa actuación nas Pontes. A continuación, abórdanse as privatizacións, definindo 

ese proceso, os seus obxectivos, a súa evolución e os seus efectos. A privatización 

española considerábase exemplar, pero pasada máis dunha década dos principais 

procesos, podemos facer unha valoración máis crítica e realista acaída ao que foi 

acontecendo nesta década. De novo, prestaráselle especial atención á privatización 

da empresa Endesa, cando xa transcorreu máis dunha década do seu proceso de 

privatización.

2. A empresa pública como instrumento de política económica: 
definición, obxectivos e evolución

A empresa pública é un dos instrumentos dos que dispón o sector público para 

intervir na actividade económica. Fronte ás outras formas de intervención do 

sector público, que se poden sintetizar na regulación (normas establecidas 

para o desenvolvemento de determinadas actividades económicas, que teñen 

máis importancia en determinados sectores, como pode ser o enerxético) e no 

orzamento (toda a actividade realizada polo sector público a través da súa política 

de ingresos, fundamentalmente impostos, ou da súa política de gastos), a empresa 

pública é o instrumento máis controvertido. Iso derívase de que a empresa 

pública se considera un instrumento bastante ideoloxizado ou politizado. Cando 

entramos a analizar a experiencia dos distintos países, podemos observar que a 

realidade tende a ser máis semellante do esperado. Os distintos países contaron 

historicamente no seu desenvolvemento con empresas públicas, especialmente en 
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novas actividades ou sectores estratéxicos e, con independencia da cor política dos 

gobernos; e, parellamente distintos gobernos privatizaron, independentemente 

da ideoloxía do partido gobernante. Evidentemente, hai matices tendo en conta a 

realidade política, os ritmos e a forma de privatización. Asemade, algúns sentíanse 

máis incómodos creando empresas públicas e utilizaban algún tipo de eufemismo 

(nacionalización,…) e o mesmo sucedía coas privatizacións (recorrendo a palabras 

como enaxenación ou desinvestimento).

A empresa pública pode definirse como unha unidade institucional que se dedica 

a producir bens ou a prestar servizos, que intercambia no mercado a cambio dun 

prezo. Nese sentido é igual que a empresa privada, pero a diferenza vén marcada 

pola súa titularidade, pois é propiedade dunha Administración Pública de calquera 

nivel de goberno (estatal, autonómico ou local). Así, poden existir empresas 

públicas de carácter estatal, de carácter autonómico (en Galicia temos algunhas 

experiencias), ou de carácter local. 

E mesmo actualmente, poderiamos 

falar da existencia dunha empresa 

pública a nivel europeo que sería 

Airbus, porque nesa empresa 

participan gobernos de distintos 

países europeos. 

Ao longo da historia creáronse 

empresas públicas nas máis 

variadas actividades. Poderiamos 

dicir que non hai sector de 

actividade no que non estivera presente o sector público a través do seu papel 

directo como empresario. A situación que mostra Pirie (1992) a finais dos anos 

setenta no Reino Unido, comentando a vida dun día cotiá dun cidadán dese país, 

que podía estar todo o día en relación co ámbito público e non ter ningunha 

relación co ámbito privado, poderíase aplicar a outros países. Así o sector público 

producía de todo, dende automóbiles ata a vaixela e tamén prestaba os máis 

diversos servizos públicos (saúde, educación, transporte polos distintos medios, ...).

A empresa pública ten distinta importancia segundo os países, pero hai unha serie 

de obxectivos que xustificaron a súa creación, que podemos sintetizar do seguinte 

xeito:

- Consiste na creación de empresas en sectores de carácter estratéxico, que son 

fundamentais para o desenvolvemento económico e industrial dun país. Nese 

sentido, o sector enerxético considérase estratéxico pola importancia de poder 

garantir o abastecemento dun recurso fundamental. Iso xustifica a intervención 

do goberno a través de distintas vías para corrixir os fallos do mercado que se 

producen na realidade, como poden ser a regulación ou a intervención directa 

como empresario. En sectores como enerxía, normalmente prodúcense situacións 

nas que hai unha única empresa ou moi poucas empresas no sector, constituíndo o 

que se denominan monopolios naturais. E pode haber prácticas de monopolio, que 

leven a que o servizo non se preste coa calidade debida, que o prezo sexa moi alto, 

que a cantidade non sexa suficiente ou unha combinación desas circunstancias. 

Iso tamén se debe a que son actividades que requiren elevados investimentos e 

períodos de obtención de beneficios moi longos. No caso de haber só un operador 

ou moi poucas empresas, o sector público pode intervir, ben para regular e 

esixir unas determinadas condicións, fixar uns prezos mínimos ou ben esixir 

una determinada calidade; ou ben creando novas empresas neses sectores, para 

eliminar ese monopolio creando novos axentes. 

- Outra razón importante derívase de que se trata de actividades moi intensivas 

en capital, que requiren un nivel de investimento moi alto, cuns períodos de 

maduración da actividade moi longos dende que se realiza o investimento ata a 

obtención da actividade. Como consecuencia desas características, nun primeiro 
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momento, a iniciativa privada pode ser reticente a investir nesas actividades nas 

que non ten garantía de beneficios do investimento e que son estratéxicas para 

o desenvolvemento dun país. Tamén se trata de actividades que xeran efectos 

externos, dos que poden aproveitarse outros sectores ou o conxunto da economía, 

o que tamén xustifica a reticencia inicial do sector privado para investir nesas 

actividades que teñen carácter estratéxico. Por iso, o sector público actúa cubrindo 

eses ocos que deixa a iniciativa privada en sectores innovadores, con risco elevado 

e que requiren altos investimentos. 

- Contribuír ao desenvolvemento industrial dos territorios nas actividades máis 

diversas. Trátase de crear empresas facilitándolle o apoio ata o momento no que 

poidan ser competitivas, o que se coñece como protección da industria nacente. 

O obxectivo é acadar unha certa diversificación económica nese territorio, 

desenvolvendo novas actividades.

- Actuar como instrumento de carácter social. Neste eido, destaca fundamental-

mente a actuación da empresa pública como instrumento anticíclico e de protec-

ción e axuda ante a crise económica e, en particular, para combater o incremen-

to do desemprego. Esta función desenvolveuse fundamentalmente na década dos 

Economato de Endesa en 1975, 7.300 beneficiarios e 61 millóns de pesetas de ventas.

setenta coa finalidade de manter o 

emprego en situacións de crise que 

afectan a determinados sectores 

(como o naval ou o mineiro). Mais 

na función social, hai outros as-

pectos que convén destacar como a 

oferta de vivendas e formación para 

os traballadores desas empresas ou 

o financiamento dos estudos para 

os seus fillos, a existencia de econo-

matos, participación nos beneficios 

das empresas, maiores dereitos lab-

orais, maior respecto á normativa 

de seguridade laboral, maior incorporación da muller, aspectos que tamén con-

tribúen ao desenvolvemento social e á mellora da calidade de vida.

- O papel da empresa pública como dinamizadora do desenvolvemento industrial, 

tecnolóxico e rexional. Cando analizamos a historia das economías desenvolvidas, 

comprobamos que o sector público como empresario tivo un papel moi importante, 

como iniciador ou precursor, en actividades tan importantes como a enerxía 

(eléctrica, nuclear, pero tamén as enerxías renovables); as telecomunicacións, 

a electrónica, o sector aeroespacial e a defensa, e mesmo en actividades máis 

recentes como a biotecnoloxía ou o financiamento para actividades innovadoras 

(o denominado capital risco). Dende a perspectiva histórica, constituíu un vector 

de dinamismo moi importante para o desenvolvemento industrial de sectores 

estratéxicos, pero tamén de moitas outras actividades. 

En relación coa evolución da empresa pública, debe comentarse que se trata 

dun instrumento cunha longa traxectoria, que foi vivindo momentos de forte 

crecemento e outros de redución da súa importancia. Así, ao longo da historia, 

Colexio de Endesa, anos 70.
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podemos atopar un comportamento cíclico, no que en ciclos moi longos, de case 

un século, hai etapas de creación de moitas empresas públicas e outras etapas de 

privatización ou diminución da súa importancia. 

Na economía española a empresa pública tivo menos peso que na maioría dos 

países europeos, mais a súa evolución segue unha tendencia semellante á europea. 

A empresa pública ten moita tradición, atopando a súa orixe nas Reais Fábricas 

existentes nos distintos países europeos dende o século XVI ata o século XVIII. 

No século XIX viviuse un intenso proceso privatizador a través dos procesos de 

desamortización e privatización da xestión. Posteriormente, no século XX houbo 

un importante rexurdir da empresa pública, fundamentalmente nas décadas de 

posguerra. Así, no primeiro terzo do século XX, créanse moitas empresas públicas, 

tamén no ámbito local, destacando empresas 

tan importantes como Campsa, Telefónica 

ou Iberia. Tras a Segunda Guerra Mundial, 

seguindo a traxectoria europea, a empresa 

pública ten un papel moi importante. A 

creación do Instituto Nacional de Industria, 

o coñecido INI, no ano 1941 nun contexto 

autárquico ten como principal obxectivo 

industrializar a economía española, que 

presentaba severas deficiencias no eido 

industrial. Logo a crise económica dos anos 

setenta deu lugar a unha nova expansión da 

empresa pública, previa ao intenso proceso 

privatizador das décadas finais do século XX. A economía española viviu un 

intenso proceso privatizador, partindo dunha menor base da empresa pública. No 

contexto actual de crise económica os distintos países optaron por nacionalizar 

distintas actividades (bancarias, mais tamén outras actividades moi afectadas 

pola crise, como sucedeu historicamente, especialmente na crise dos anos setenta). 

E ademais van aparecendo novos campos de intervención para o sector público. 

No caso español, malia que a empresa pública conta cun peso moito menor 

que noutros países europeos, a súa importancia na actividade industrial é moi 

significativa, chegando a dominar moitos sectores de actividade. 

3. A actuación da empresa pública en Galicia

Nos máis de cincuenta anos da súa historia, o INI1  interviu nunhas duascentas 

empresas dos máis diversos sectores de xeito directo. Ademais, esas empresas 

participaron indirectamente noutras empresas. 

Na actuación do INI poden distinguirse tres grandes etapas: 

     1. As dúas primeiras décadas de existencia: Nas décadas de 1940 e 1950 o INI 

emprende os proxectos máis ambiciosos, destacando entre eles os proxectos de 

Encaso e Endesa. 

    2. Na década dos sesenta o sector público intervén dun xeito subsidiario, só 

cando non o fai a iniciativa privada, como complemento. Así, non se poden destacar 

actuacións de relevancia.

      3. Na década dos setenta destaca o seu papel anticíclico. A intervención pública 

a través da empresa pública pode ter dúas xustificacións: crear empresas por 

iniciativa propia, xerando novas actividades; ou ben intervir en actividades xa 

existentes como sucedeu na década dos setenta, para cumprir con esa función 

social de absorción de empresas privadas en crise. Así, o INI actúa como hospital de 

empresas en crise; centrándose na absorción de empresas privadas en dificultades, 

moi localizadas en determinados territorios nos que a crise económica podía ir 

acompañada dunha crise social. 

1 Desaparece no ano 1995, pasando as súas empresas a formar parte da Sociedade Estatal de Participacións 
Industriais (SEPI).
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Esa absorción de empresas en crise ten consecuencias importantes no propio  

Instituto Nacional de Industria: aumenta moito a súa dimensión actuando en 

sectores moi diversos, e ademais conta con moitas empresas en dificultades. 

Polo tanto, producirase un cambio na xestión, para reestruturar e preparar as 

bases para a privatización ou o saneamento financeiro e mesmo a liquidación de 

determinadas empresas.    

Se analizamos a actuación do INI en Galicia, correspóndese basicamente coa 

situación descrita para España. Nesa primeira etapa, que abrangue as dúas 

primeiras décadas de etapa autárquica, o INI ten un papel moi activo como axente 

industrializador e realiza proxectos importantes no eido agroindustrial, mineiro, 

enerxético ou do sector do papel. Na década dos sesenta, o INI ten un papel moi 

subsidiario e, non podemos destacar iniciativas importantes no caso de Galicia. Nos 

anos setenta o INI intervén fundamentalmente para cumprir con esa función social 

de absorber empresas privadas en crise, como sucedeu no sector da construción 

      Instalacións de Astano na ría de Ferrol.

naval coas empresas Astano 

en Ferrol e Barreras en Vigo e 

tamén o Grupo de Empresas 

Álvarez (empresa de louza 

localizada en Vigo). Nesta 

última etapa tamén hai que 

destacar algunha iniciativa 

nova dentro da política de 

polos de desenvolvemento 

rexional, como é a do complexo 

de aluminio en Cervo. 

Dende principios da década dos oitenta, o sector público empresarial existente en 

Galicia sufriu unha importan reconversión, como mostra claramente o exemplo 

do sector naval, un sector en proceso de reconversión dende fai varias décadas, que 

neses anos sufriu unha redución de emprego moi forte. 

Ao analizar a actuación da empresa pública en Galicia, poden identificarse dúas 

causas principais que dan orixe á utilización dese instrumento: 

1. A localización de actividades moi relacionadas coa abundancia de recursos 

naturais, nas que a súa localización pode considerarse que vén imposta pola 

dispoñibilidade do recurso. Esta causa é obvia no caso de Endesa, pois a súa 

localización en Galicia derívase da existencia da materia prima: o lignito. O 

mesmo sucede no sector do papel, no que a instalación dunha planta da Empresa 

Nacional de Celulosas en Pontevedra ten que ver coa riqueza forestal  de Galicia. 

Outro exemplo é a instalación da empresa do aluminio en Cervo polas vantaxes 

que ofrece en relación co acceso á electricidade en Galicia e tamén a proximidade 

ao porto ao que chegaba a materia prima, á parte da política de desenvolvemento 

rexional. Polo tanto, as empresas públicas de carácter estatal que actúan aquí 

Complexo de aluminio en Cervo.
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están moi vinculadas á existencia de recursos naturais, non hai iniciativas moi 

innovadoras ou de sectores que non dependan da existencia dun recurso ou a 

proximidade á fonte de abastecemento. O caso completamente diferente sería o de 

Madrid, que a mediados do século XX non era unha economía moi industrializada, 

mais unha aposta pública de localización das actividades máis xeradoras de valor e 

emprego e de actividades innovadoras conseguiu un importante desenvolvemento 

industrial e innovador nese territorio. 

2. A absorción de empresas privadas en crise que tivo lugar fundamentalmente 

na década dos setenta. Así o INI cumpre unha función social de mantemento 

de emprego e actividade económica en áreas nas que sería difícil substituír esas 

actividades a curto prazo.

Na seguinte táboa aparecen os principais sectores de actividade da empresa pública 

española en Galicia. Aí temos empresas do sector de alimentación, de papel, de 

enerxía, da construción, do sector naval, de bens de equipo e, tamén empresas do 

sector servizos, relacionadas coa comunicación ou coa hostalaría. 
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Entre as principais características da empresa pública en Galicia, podemos dicir 

que se trata de empresas grandes, especialmente en comparación coa estrutura 

empresarial caracterizada pola súa atomización. Esa maior dimensión contribúe 

a que moitas desas empresas públicas actúen como motores económicos moi 

importantes nas comarcas nas que se localizan. A importancia económica de 

Endesa nas Pontes non se limita a que durante moitos anos superara os 2.000 

traballadores, pois tamén ten efectos indirectos que multiplican a súa incidencia. 

Outro  exemplo é o complexo do aluminio (actualmente Alcoa), sendo a  a empresa 

máis importante da provincia de Lugo. 

Tamén son empresas que actúan en actividades intensivas en capital, que requiren 

un volume de investimentos moi importante. De novo, estas características están 

moi presentes no sector eléctrico. 

As empresas públicas en Galicia pertencen a sectores non innovadores, sectores 

maduros, como o sector da enerxía, o sector naval ou o sector alimentario. Ademais 

as actividades nas que actúa a empresa pública están moi pouco relacionadas coa 

estrutura produtiva do noso territorio; e iso fai que teñan menor efecto, ao non 

poder arrastrar outros sectores. Así pérdese a a oportunidade de crear sectores 

relacionados, non se crea nova actividade no territorio, non demandan inputs 

para o seu proceso produtivo nese territorio. En cambio, no caso da industria do 

automóbil que non tivo carácter público, si se logrou desenvolver unha industria 

auxiliar. Dalgún xeito iso tamén se conseguiu na construción naval na que houbo 

unha forte presenza pública. Mais no resto de sectores nos que actuou o sector 

público non podemos falar deste comportamento. Iso limitou as posibilidades da 

empresa pública de actuar como instrumento de desenvolvemento industrial. Por 

último, e non menos importante, os sectores nos que actuou a empresa pública 

tamén conlevaban un impacto medio ambiental significativo. Tamén hai que dicir 

que as empresas públicas tenderon a ser pioneiras no uso de tecnoloxías para tratar 

de reducir ese impacto negativo vinculado á realización das súas actividades. Ese 

impacto medio ambiental significativo non é 

compensado polo novo emprego ou o maior 

valor engadido xerado neses territorios. Por 

exemplo, non se completan as actividades no 

territorio, senón que os procesos de maior 

creación de valor, riqueza e emprego se 

realizan noutros territorios. 

      

Polo que se refire á empresa pública au-

tonómica, a súa actuación céntrase funda-

mentalmente en actividades de servizos, sen-

do a máis destacada a CRTVG ou o SERGAS. 

Mais hai algunha outra actividade do sector 

industrial ou do sector servizos de menor di-

mensión.

A actuación de Endesa nas Pontes 

A relevancia económica e social da empresa pública é ben coñecida no concello 

das Pontes e na súa bisbarra. A principal empresa que se atopa nesta localización é 

Endesa, mais tamén estivo presente a Empresa Nacional de Fertilizantes (empre-

gando a máis de douscentos traballadores). 

Endesa é unha empresa pública que se creou no ano 1944 por iniciativa propia do 

Instituto Nacional de Industria. O seu obxectivo ou fin social era a produción, o 

transporte e o subministro de enerxía eléctrica. As razóns que argumenta o INI 

para intervir neste sector son (Comín e Martín, 1990): 

- Contribuír ao incremento da produción eléctrica. Considerábase que era nece-

saria a electricidade para poder impulsar industrialmente ese territorio, nun con-

     Televisión de Galicia e Sergas.
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texto de forte escaseza de enerxía. 

- Atender as propias necesidades de consumo eléctrico das empresas do INI. Co-

mentouse anteriormente que na primeira etapa realízanse os proxectos máis ambi-

ciosos. Así, o INI céntrase na denominada triloxía industrializadora, que se refire 

ás actividades relacionadas co carbón, coa electricidade e co ferro. Todas elas son 

actividades moi intensivas en consumo enerxético. Polo tanto, era necesario im-

pulsar a produción enerxética. 

- O interese ou desexo explícito de intervir e regular nun sector considerado es-

tratéxico. 

A orixe de Endesa nas Pontes, está moi vinculada á Empresa Nacional Calvo So-

telo de Combustibles Líquidos y Lubricantes, máis coñecida como Encaso. Esta é 

a segunda empresa que crea o INI, constituíndo o seu proxecto máis ambicioso. O 

obxectivo de Encaso era a produción de combustibles líquidos e de lubricantes e 

tamén aproveitar os subprodutos relacionados con esa actividade, as rocas bitumi-

nosas, os lignitos e o refino de cru. Esa empresa a comezos dos anos corenta, conta 

con tres emprazamentos; o de Puertollano (Cidade Real), o de Escatrón (Zarago-

za) e o das Pontes. 

A planta das Pontes foi con-

struída nos anos corenta e 

entrou en funcionamento no 

ano 1949 para a produción e 

gasificación de lignitos, para 

a transformación do lignito 

e tamén para o nitramón, ac-

tividade esta última á que se 

adica a Empresa Nacional de 
Franco inaugurando a Central, ano 1949.

Fertilizantes (Enfersa), que tamén serviu para a dinamización desta área, mais 

non na mesma medida que Endesa.

Endesa créase no ano 1944, mais a súa propia conformación empresarial vai su-

frindo cambios ao longo do tempo. Así, vai medrando a medida que absorbe outras 

empresas do sector, que pertencían ao propio INI. No ano 1971 pasa a depender 

de Endesa a Compañía Hidroeléctrica de Galicia. No ano 1983, no contexto de 

reestruturación que afecta ao Grupo INI como consecuencia do forte aumento da 

súa dimensión e de participar en moitas empresas en dificultades, de sectores moi 

distintos, o Grupo Endesa absorbe moitas empresas do sector eléctrico do propio 

INI: Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorzana (Enher), Gas y Electrici-

dad (Gesa), a Empresa Nacional Eléctrica de Córdoba, a Empresa de Electricidade 

de Canarias, Uesa (Unión Eléctrica Madrileña e Fenosa) e a Empresa Nacional 

Carbonífera do Sur (Encasur). 

Fábrica de nitramón, Enfersa.
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Na década dos setenta hai que destacar algún cambio significativo, como foi a con-

strución da central térmica das Pontes. Dita central entra en funcionamento no 

ano 1976, converténdose na central térmica máis importante de España e a que 

representa a maior parte do emprego desa empresa, supoñendo aproximadamente 

o 20% do emprego a  nivel estatal. 

A contribución de Endesa á enerxía galega é moi importante, representando 

aproximadamente a metade da produción enerxética, así como unha importante 

achega económica. Trátase da empresa pública que realizaba máis investimentos 

en Galicia, ao representar aproximadamente dous terzos do investimento do sec-

tor público empresarial na Comunidade Autónoma de Galicia. A comezos dos anos 

noventa, no período previo á súa privatización, presentaba unha media de inves-

timentos de entre 40.000 e 50.000 millóns de pesetas anuais.  Nesa mesma época, 

Instalacións de Endesa en As Pontes, anos 80.

empregaba a máis de 2.000 traballadores (2.595 en 1992), a meirande parte na pro-

vincia de Coruña, fundamentalmente na planta das Pontes. Tendo en conta os tres 

anos previos á privatización, os datos de emprego medio son de 2.181 traballadores 

e os de investimento medio de 47.240 millóns de pesetas. A mediados da primeira 

década do século XX, Endesa empregaba en Galicia a uns 1.200 traballadores e 

actualmente conta con menos de 500 traballadores. Esa tendencia á redución de 

emprego reflíctese claramente na planta das Pontes, onde o emprego pasou de pre-

to de 3.000 traballadores nos anos oitenta a menos de 300 en 2014 (no ano 2013 o 

seu número de empregados estimábase nuns 280 traballadores).  Hai que sinalar 

que unha parte da redución do emprego vén causada primeiro pola decisión de 

importar carbón e despois polo peche da mina de lignito.  

O efecto económico desa empresa é especialmente destacable no concello das Pon-

tes e a súa comarca, onde representou durante moitas décadas a principal activ-

idade económica. Iso derívase do seu impacto directo no emprego e no investi-

mento, pero tamén polo seu efecto indirecto (no emprego, no investimento e nos 

efectos de arrastre xerados). Así, estimábase que Endesa nas Pontes chegou a xerar 

uns 6.000 empregos de xeito directo e indirecto, representando aproximadamente 

o 65% do emprego da comarca (CES, 1997). E non convén esquecer que, como se 

indicou no apartado anterior, as actividades realizadas pola empresa pública esta-

ban moi pouco relacionadas e non foron capaces de xerar un importante efecto de 

arrastre. Así, por exemplo, a enerxía eléctrica considérase un sector primario, de-

bido ao baixo peso dos inputs intermedios na súa produción, e tamén como sector 

final (polas reducidas vendas intermedias) (Vence, 1994). Os principais clientes 

desa actividade son a propia rama, o sector de metalurxia, os servizos sanitarios 

e mesmo outros servizos como hostalería ou comercio polo miúdo (CES, 1997). 

En canto aos principais provedores pertencen a ramas claramente relacionadas, 

como a obtención de combustibles sólidos e a propia actividade de enerxía eléc-

trica. Entre as demais ramas, cunha achega individual sempre inferior ao 2% do 

total de inputs consumidos pola rama de enerxía eléctrica, destacan os servizos a 
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empresas, a rama de comercio centra-

da nas reparacións, a de transportes e 

mesmo as actividades financeiras. Nas 

actividades industriais só son aprecia-

bles as ramas de maquinaria industri-

al, de material eléctrico e, en menor 

medida, a de produtos químicos. Aín-

da que a enerxía constitúe un input 

imprescindible en moitas actividades 

económicas (especialmente nas máis 

intensivas en enerxía), a produción de 

enerxía en Galicia non actuou como 

factor impulsor para a localización de 

actividades económicas moi depen-

dentes do input enerxético, como con-

secuencia da aprobación das tarifas 

únicas na época autárquica (Carmona, 

1996). Dita unificación implicaba aplicar a mesma tarifa eléctrica no territorio es-

pañol con independencia do lugar no que se produce (con algunha excepción para 

as illas).   

Non resulta casual que o concello das Pontes se atope entre os de maior PIB por 

habitante de Galicia, ocupando a oitava posición no ano 2010 (49.773 euros/ha-

bitante). Asemade, a comarca á que pertence As Pontes (Eume) é a que presenta 

o maior PIB por habitante (29.738 euros/habitante), fronte á media de Galicia de 

20.415 euros/habitante. Dita comarca presenta unha clara especialización produ-

tiva no sector enerxético.

En pleno proceso de privatización da empresa Endesa, hai que destacar a sinatura 

en abril de 1997 do Plan de Desenvolvemento Económico Industrial para As Pon-

    Central Térmica e vila, anos 90.

tes (PEAS). Dito plan foi asinado por Endesa, a Xunta de Galicia e os sindicatos 

(CIG, CCOO e UXT). O obxectivo dese plan consiste en acadar a diversificación 

industrial da zona e crear empregos alternativos para manter o volume de emprego 

existente no momento previo ó peche da mina de lignito. Con base nese plan real-

izáronse 179 proxectos que xeraron un investimento de 245 millóns de euros, dos 

que 22 millóns foron financiados con subvencións. Na primeira década do plan 

(período 1997-2007) creáronse algo máis de 1.200 empregos e implantáronse 50 

novas empresas, contribuíndo á diversificación do tecido económico comarcal. 

Por último, hai que mencionar o proxecto medioambiental consistente na re-

cuperación do entorno da antiga mina de carbón e as escombreiras, a través da 

creación dun lago, que se pretende converter en atractivo turístico dentro da rede 

de patrimonio industrial. 

Entulleira, polígono industrial de Penapurreira e lago.
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4. As privatizacións: definición, obxectivos e evolución do 
proceso

As privatizacións convértense nun fenómeno moi estendido nas últimas décadas 

do século XX. No contexto europeo, comezan a xeralizarse na década dos oitenta, 

pero especialmente na década dos noventa e, en particular, na súa segunda metade. 

Aínda que hai moita discusión sobre o concepto de privatización, podemos 

definila como a transferencia de recursos dende o sector público cara ao sector 

privado, que implica unha perda de control deses activos por parte do sector 

público. Nun sentido máis amplo, pode considerarse privatización calquera perda 

de protagonismo económico do sector público. 

As principais razóns que motivan as privatizacións son variadas: 

- Ideolóxicas: uns partidos cunha determinada 

orientación poden ser máis favorables a unha 

intervención pública importante en moitos 

sectores, e outros máis reticentes, defenden 

unha intervención pública menor. No ámbito 

ideolóxico tamén hai que mencionar o 

denominado fomento do capitalismo popular. 

A experiencia pioneira en Europa con respecto 

á privatización considérase a do Reino Unido. 

Margaret Thatcher falaba de fomentar o 

capitalismo popular, ao considerar que se 

os cidadáns adquiriran algunha acción de 

empresas, sentiríanse como propietarios do 

capital, aínda que tiveran unha participación moi minoritaria con poucas accións. 

E, nese sentido, consideraba que se comportarían como capitalistas na súa vida e 

tamén no seu voto. 

       Margaret Thatcher.

- Económicas: están relacionadas co aumento da eficiencia e a maior competencia. 

Un dos aspectos máis discutidos na literatura sobre a empresa pública é o da súa 

eficiencia. Tende a simplificarse afirmando que a empresa pública é ineficiente e 

a empresa privada eficiente, pero a realidade resulta máis complexa. Mais alá dos 

problemas metodolóxicos deses estudos, relacionados coa definición de eficiencia, 

a heteroxeneidade entre empresas públicas e privadas, ou a discusión sobre o 

criterio utilizado2 , os resultados obtidos non permiten concluír que as empresas 

públicas sexan menos eficientes. Distintas variables inflúen na eficiencia (como 

o tamaño ou o sector), entre os que destaca o grao de competencia existente nese 

sector. 

- Financeiras: Trátase de aspectos pragmáticos, que son os fundamentais en 

todos os procesos en Europa, pois as privatizacións supoñen unha fonte de 

ingresos inmediata. A iso engádese a redución de gasto público que teoricamente 

pode supoñer ao non realizar os investimentos o sector público. E tamén se debe 

sinalar a ampliación do mercado de capitais, cando as empresas se privatizan a 

través da venda de paquetes accionariais en Bolsa. 

- Socioeconómicas: Son razóns menos citadas, entre as que se inclúe a redución do 

poder sindical, a despolitización das decisións ou as propias dificultades do capital 

para atopar campos de investimento rendibles tras a crise dos anos setenta. Así, 

resulta máis fácil investir ou “enterrar” os seus recursos en actividades existentes 

que xa demostraron que van ter un resultado beneficioso no mercado.

No proceso de privatizacións en España poden distinguirse dúas grandes etapas:

1. O proceso iníciase nos primeiros anos da década dos anos oitenta. Tras o intenso 

proceso de absorción de empresas privadas na crise da década dos setenta algunhas 

foron saneadas e vendidas ao sector privado. As principais características desta 

 2 Utilízase o criterio dos beneficios cando non é o principal obxectivo das empresas públicas.
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primeira etapa son que o principal método é a venda directa de empresas a outras 

do sector que puideran achegar o coñecemento industrial ou tecnolóxico e, en 

grande medida, vendelas ao capital estranxeiro. O mellor exemplo desta etapa é 

a venda da empresa Seat a Volkswagen. Como na maioría dos casos se privatizan 

empresas do sector en situación de dificultades, o sector público non ingresa por 

estas vendas, e mesmo asume unha serie de compromisos de investimento, de pago 

dos soldos dos traballadores durante algún tempo, á parte dos recursos investidos 

no saneamento. Así, podemos dicir que se trata de vendas a prezos negativos, ao ter 

esas operacións de privatización un saldo desfavorable para as contas públicas. Por 

exemplo, a privatización de Seat supuxo un custo aproximado de 500.000 millóns 

de pesetas. En consecuencia, nesa primeira etapa os ingresos obtidos non son moi 

relevantes, estimándose en aproximadamente dous billóns de pesetas. 

Aínda que o método máis importante é a venda directa, prodúcense algunhas 

vendas a través do mercado de valores. Entre elas, destaca unha porcentaxe da 

empresa Endesa (caso que se analizará máis detalladamente a continuación), de 

Ence, de Gesa ou de Repsol. É importante destacar que nesta etapa esas vendas 

de paquetes accionariais no mercado de valores non supoñen que o sector público 

perda o control desas empresas.  

2. A segunda etapa comeza no ano 1996 e supón importantes cambios na filosofía. 

Así, hai un cambio político e unha das primeiras medidas do novo goberno 

presidido por José María Aznar é a aprobación do Programa de Modernización 

do Sector Público Empresarial. Fronte ás privatizacións da época anterior que 

presentaban un carácter esporádico, sendo moi espontáneas, nesta etapa trátase 

dun plan global. Así, xa no programa electoral se expresa que se vai privatizar todo 

o sector público empresarial, perdendo o sector público calquera control a través 

da propiedade en todas as actividades. 

Nese proceso de privatizacións distínguense catro grandes tipos de empresas: 

1. As empresas que se podían privatizar inmediatamente, porque cotizaban no 

mercado de valores e eran empresas rendibles, como Telefónica ou Repsol. 

2. Nun segundo grupo de empresas no que se atopaba Endesa, incluíanse empresas 

recoñecidas que reunían moitas das condicións das empresas do primeiro grupo, 

pero que debían liberalizar o sector, para abrilo á competencia, previamente á súa 

privatización. 

3. Empresas en proceso de axuste, debendo esperar a privatización (CASA, Iberia, 

Babcock-Wilcox, ...).

4. Outro grupo de empresas que se consideraban de máis difícil venda, porque 

estaban en procesos de crise ou por razóns sociais, como era o caso de Hunosa ou 

Santa Bárbara. 

Evolución dos ingresos por privatizacións en España
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O proceso de privatización de Endesa preséntase na seguinte táboa. Comezou a 

finais da década dos oitenta, na primeira etapa do proceso. Así, en 1988 privatízase 

o 18% do capital desa empresa. No ano 1994 continúa esa privatización parcial, 

de pequenas porcentaxes do capital da empresa (10%). E na segunda etapa das 

privatizacións, xa dun xeito moi rápido se privatizan o 30% do seu capital en 1997 

e outro 33% en 1998. Esta última operación constitúe a operación de privatización 

máis importante da historia de España. En 2007, no contexto da OPA lanzada por 

Eon e logo adxudicada á empresa Enel, o sector público desfaise desa participación 

residual que mantiña na empresa, de case o 3% do capital. En total, podemos falar 

de que a privatización de Endesa supuxo uns recursos de 2,2 billóns de pesetas 

para as arcas públicas, aproximadamente 13.000 millóns de euros. 

Proceso de privatización de Endesa

Ano % Método de 
venda Volume de ingresos

1988 18% OPV
74.200 millóns de pesetas
445,95 millóns de euros

1994 10% OPV
180.000 millóns de pesetas
1.081,82 millóns de euros

1997 30,63% OPV
691.666 millóns de pesetas

4.207,1 millóns de euros

1998 33% OPV
1.080.087 millóns de pesetas

6.491,45 millóns de euros

2007 2,95% Venda a Enel
208.481,66 millóns de pesetas

 1.253 millóns de euros

Fonte: Elaboración propia.

Convén lembrar que na 

segunda etapa na que 

se privatiza Endesa e 

as principais empresas 

públicas, coñecidas 

como as xoias da coroa, o 

Estado perde totalmente 

o control deses sectores 

estratéxicos. E isto é 

algo diferencial co que 

sucede no resto dos 

países europeos, que 

tamén teñen o marco 

normativo da Unión Europea e foron liberalizando o sector, privatizando partes 

do capital, pero mantendo un control significativo sobre eses sectores estratéxicos. 

Iso é moi diferente do que sucedeu na privatización en España e explica o que pasa 

coas OPAs aos nosos sectores estratéxicos, que non sucede noutros países.

Neste proceso da segunda etapa recádanse algo máis de 6 billóns de pesetas, 

concentrándose os ingresos principalmente en dous anos, 1997 e 1998. Así, coincide 

con esa maior operación privatizadora da historia e coa privatización das xoias da 

coroa. Esta tendencia á concentración das privatizacións tamén sucede en Europa 

e ten que ver co cumprimento dos requisitos para a entrada na Unión Económica 

Monetaria e o establecemento do euro. En particular, o criterio de redución da 

débeda pública impulsou as privatizacións como vía de obtención de ingresos 

inmediatos.

Nesta segunda etapa, en determinadas privatizacións utilizouse a acción de 

ouro. Trátase dun instrumento a disposición dos gobernos para poder influír ou 

controlar determinadas decisións en empresas de sectores estratéxicos, unha vez 

que eran privatizadas totalmente e perdían calquera control sobre esas actividades. 

Esas decisións referíanse sobre todo á venda ou o cambio de participación dun 

         Sede de Endea Madrid.
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10% do capital da empresa, 

así como ao cambio de 

actividade social. En 

principio, Endesa tería 

vixente a acción de ouro 

ata o ano 2007, mais unha 

sentenza do Tribunal 

Europeo do ano 2005 

cambiou esta situación, 

porque o Tribunal 

ditaminou que afectaba á 

competencia, anulando a posibilidade desa actuación por parte do goberno.

5. Os efectos da privatización 

En primeiro lugar, en relación coa obtención de ingresos, as privatizacións 

supuxeron un volume de ingresos moi importante, concentrado especialmente 

nos anos 1997 e 1998. Mais no proceso de valoración das empresas, hai que ter en 

conta que se están obtendo ingresos de xeito inmediato, pero ao custo de perder 

beneficios no futuro. Isto cobra relevancia se temos en conta que estamos falando 

de empresas que lideraban o nivel de beneficios. Así pódese falar dunha política de 

obter “pan para hoxe e fame para mañá”. No momento da privatización obtéñense 

ingresos, pero renúnciase a un fluxo de beneficios anuais. Ademais concentrar 

tanto as privatizacións en moi pouco tempo, levou a que o mercado non puidese 

absorber todas esas empresas que se vendían, que non houbese capital suficiente 

para podelas pagar polo seu valor. De feito, hai informes do Tribunal de Contas 

e dalgúns estudosos indicando que houbo unha infravaloración significativa das 

empresas privatizadas. Non só polo valor da súa cotización bursátil (que non debe 

ser o único criterio para valorar as empresas), senón tamén polo beneficio das 

empresas o recadado parece moi baixo. Nun período limitado de anos, xa se xera 

Sede de Endesa Madrid.

ese volume de recursos ingresado polas privatizacións. 

Outra das causas que se argumentaba para privatizar era a mellora da eficiencia 

e da competencia. Conforme hai estudos que comparan a eficiencia da empresa 

pública e da empresa privada que actúan nun mesmo sector, coas deficiencias 

xa comentadas, algúns estudos comparan a eficiencia dunha mesma empresa 

cando era pública e unha vez privatizada. Eses estudos detectan unha mellora 

de eficiencia, que se produce antes da privatización, case para poder vendela en 

mellores condicións. 

A outra razón que tamén está vinculada coa eficiencia é o aumento da competencia. 

Se a propiedade non determina a eficiencia, simplemente polo feito de privatizar 

unha empresa e transferir recursos dende o ámbito público cara ao ámbito privado 

non cambia o marco no que opera o sector. Para que aumente a competencia é 

necesario liberalizar o sector. Antes falábase de catro grupos de empresas para 

privatizar, pertencendo Endesa ao grupo no que se consideraba necesario un 

período previo para liberalizar o sector. O que sucedeu no sector eléctrico, como 

na maioría dos sectores foi que se privatizaron antes de liberalizar. Iso leva a 

substituír monopolios ou oligopolios públicos por monopolios ou oligopolios 

privados, o que pode xerar máis presións para o proceso de liberalización.

A realidade é que a día de hoxe as principais empresas dos sectores os seguen 

dominando, as súas cotas de mercado apenas variaron tras os procesos de 

privatización. Endesa antes da privatización tiña unha cota de mercado entre o 40 

e o 50%, dependendo de se consideramos o tramo minorista ou o conxunto xeral. 

Actualmente, aínda que o seu poder de mercado se reduciu lixeiramente segue 

sendo claramente o líder, o dominador dese mercado con taxas moi próximas. 

Tamén hai que destacar a grande concentración do mercado eléctrico español. Se 

nos fixamos na comercialización de enerxía, as tres grandes empresas representan 

o 72% do mercado, noutros países aproxímase á metade, pode ser o 40% ou incluso 
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no caso de Noruega é dun terzo. 

No que se refire á redución de prezos, España é o terceiro país da UE co prezo da 

electricidade máis caro. Unha situación semellante obsérvase noutras actividades, 

como as telecomunicacións. A redución de prezos está moi vinculada á existencia 

de competencia. Un primeiro exemplo moi ilustrativo podíase ver no caso das 

telecomunicacións coa diferenza entre a redución do prezo das chamadas nas que 

había competencia; mentres que nas chamadas nas que non había competencia 

resultaban bastante máis caras. E o mesmo sucede claramente no sector aéreo: 

naqueles traxectos nos que hai empresas de baixo custo sae moi barato viaxar, 

máis onde non hai competencia os prezos son moi moi elevados.

Outros efectos da privatización son menos visibles, como o cambio de poder na 

sociedade. As empresas coñecidas como xoias da coroa representaban o 17% da 

produción da economía española previamente á súa privatización. Ademais, a 

transferencia de propiedade non significou na maioría dos casos nova actividade, 

novo investimento, novo emprego, senón que só foi unha transferencia de recursos. 

En relación con ese cambio de propiedade hai que sinalar que a banca tivo unha 

presenza moi relevante na privatización da maioría das grandes empresas. 

No caso das privatizacións en Galicia a maioría das empresas privatizadas non 

contaban con sede nese territorio, senón que eran empresas dependentes do sector 

público empresarial estatal. Das que se privatizaron só permaneceron en mans de 

capital galego as seguintes empresas: Elcano, Barreras (ata o recente cambio de 

propiedade cara mans mexicanas), Ence, a Empresa Nacional de Autopistas (nos 

dous últimos casos actualmente xa non existe capital galego no seu accionariado), 

Sodiga e o Grupo de Empresas Álvarez que xa non existe.

Se analizamos o comportamento das empresas privatizadas podemos dicir que se 

reduciu o seu emprego. No caso de Galicia temos os casos máis tráxicos do Grupo 

de Empresas Álvarez ou de Tabacalera 

que pecharon, ou a incerteza máis 

recente sobre a antiga fábrica de armas 

de Santa Bárbara na Coruña. Aínda que 

en Galicia as actividades que realizaba a 

empresa pública estaban moi vinculadas 

á existencia de recursos e non foron 

capaces de crear significativos efectos 

de arrastre, si tivo unha contribución moi significativa en termos económicos, 

representando máis do 10% do emprego industrial, chegando nalgún momento a 

supoñer case o 20%. No caso do investimento tamén ten un efecto significativo de 

redución de investimentos e, en particular, destaca o que sucede coa innovación. A 

innovación é unha actividade que require moitos recursos, moi incerta e para a que 

a empresa pública pode presentar unha serie de características, como fácil acceso 

ao financiamento ou ao capital, poder plantexarse estratexias de longo prazo, non 

estar sometida ao criterio de maximizar o beneficio de xeito inmediato, que lle 

permitían facer máis investimento en innovación. Das empresas que actuaban en 

Galicia, cómpre destacar a actividade innovadora que realizaba Endesa, a empresa 

do aluminio e Ence. No caso de Endesa tamén hai que destacar a súa colaboración 

coa Universidade.  

Como consecuencia da privatización, obsérvase unha redución moi importante 

desa actividade, non só no caso galego ou no español, senón tamén no caso europeo. 

Ademais pode constatarse unha nova orientación. A privatización supón un 

cambio na xestión das empresas, que tamén se traduce plenamente na actividade 

de innovación. Así, oriéntanse cara proxectos moito máis aplicados, de máis 

curto prazo, que tamén son interesantes que poidan financiar a súa actividade de 

innovación, mais se abandonan proxectos de investigación máis básicos, de máis 

longo prazo, que poden sentar as bases para o futuro. E tamén hai unha maior 

centralización da actividade de I+D. 

        Sta Bárbara, A Coruña.
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6. Valoración da situación actual da empresa 

Actualmente a empresa Endesa segue sendo a empresa líder no mercado 

eléctrico en España, e conta cunha presenza relevante en Latinoamérica, sendo 

a multinacional privada máis importante dese país e a maior compañía de Chile, 

Arxentina, Colombia e Perú. 

Ao analizar os datos desta empresa nos últimos anos, ao igual que sucede con 

outras empresas, hai que ter en conta que cando presentan os seus datos, teñen 

unha actividade moi significativa en Latinoamérica que absorbe practicamente 

a metade do seu negocio e tamén se foron diversificando, actuando en novas 

actividades. Por exemplo, no eido da enerxía eléctrica puideron introducirse en 

renovables; no ámbito das telecomunicacións, todo o desenvolvemento vinculado 

á telefonía móbil ou as actividades on-line. E a pesar desa diversificación reduciron 

moito o seu emprego. Cando presentan as cifras, como son as globais do grupo 

empresarial, a sensación inicial pode resultar confusa. Aínda así Endesa durante 

moitos anos tivo máis de 25.000 traballadores e hoxe en día falamos de 22.000, dos 

que aproximadamente a metade pertencen a Latinoamérica.

     Fonte: páx web Endesa.

No caso das Pontes o emprego actual na planta é inferior aos 300 traballadores 

(aproximadamente 280), cunha redución á décima parte do seu número de 

empregados dende o momento previo ao inicio da privatización. Hai que 

mencionar que se trata dun sector moi regulado, o que pode afectar ao seu volume 

de investimentos para adaptarse aos cambios normativos e mesmo ao emprego 

(como o peche da mina de lignito cunha perda de emprego aproximada de 200 

traballadores). Tamén se observa un menor esforzo investidor por parte de Endesa 

e, iso, malia ter en conta que hai determinados investimentos que ten que realizar 

para cumprir coa regulación, como a construción da central de ciclo combinado. 

Só no período comprendido entre 2005 e 2008 Endesa realizou un investimento de 

600 millóns de euros para o alongamento da vida da central. 

Nos anos máis recentes, obsérvanse varias OPAs, a de Gas Natural sobre Endesa 

en 2005, logo a OPA de Eon en 2006 ata chegar á situación actual, na que Enel 

adquiriu Endesa en 2007. Por certo, Enel é unha empresa pública italiana, na que 

o sector público italiano ten unha participación de aproximadamente o 30%. Esa 

     Fonte: páx web Endesa.
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situación de presenza pública no sector estratéxico da enerxía tamén se observa 

en moitos países europeos, como Francia ou Alemaña. 

Por último, debe mencionarse que no 

sector eléctrico resulta moi patente 

a confusión entre sector público e 

privado. Neste caso materialízase 

nas portas xiratorias, que se refiren 

a situacións nas que os altos car-

gos dun goberno, tras deixar esa 

actividade, incorpóranse en pos-

tos de responsabilidade en empre-

sas privadas (xeralmente empresas 

grandes que dominan o sector) de 

sectores regulados e, que polo tan-

to, vense afectadas por decisións do 

goberno, o que pode xerar conflito 

de intereses.  Iso sucede cos anti-

gos presidentes do Goberno (Felipe 

González e José María Aznar en Es-

paña ou previamente o presidente 

alemán Schröeder), pero tamén con 

antigos ministros ou outros altos 

cargos. 

Conclusións     
 

A nivel europeo podemos distinguir tres grandes fases na privatización. Hai un 

primeiro momento, no que se privatizan sobre todo empresas industriais. En se-

gundo lugar, privatízanse aquelas actividades que podemos considerar dalgún 

    Felipe González en Gas Natural.

José M\ Aznar en Endesa.

xeito de servizos estratéxicos, todo o que ten que ver coa distribución de enerxía, 

coas telecomunicacións. E una terceira etapa que segundo os países tivo lugar en 

distintos momentos, e que na nosa sociedade é o momento no que estamos agora 

mesmo, coa privatización dos servizos públicos máis básicos, como educación ou 

sanidade. 

Se analizamos o que sucedeu na experiencia española, nas últimas décadas obsér-

vase un proceso privatizador moi importante das empresas dependentes do sector 

público estatal, mais no ámbito autonómico houbo unha expansión desmesurada 

de empresas públicas e organismos que con distintas formas xurídicas se equi-

paran á empresa pública. En moitos casos trátase máis ben de entes instrumentais 

utilizados fundamentalmente para ocultar ou “centrifugar” déficit público.

Fronte á potencialidade que pode ofrecer o instrumento da empresa pública, en 

Galicia non contribuíu ao desenvolvemento rexional. Iso explícase basicamente 

porque as actividades públicas localizadas en Galicia, fixérono para aproveitar a 

existencia de abundantes recursos naturais ou ben estiveron vinculadas ás dificul-

tades que vivían as empresas durante a crises dos anos setenta. En xeral, non foron 

capaces de crear economías externas. Mais a súa presenza nalgunhas actividades 

foi moi significativa e mesmo serviron de dinamización nalgunhas comarcas, como 

sucedeu claramente nas Pontes.  
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En aparencia, a igrexa parroquial de 

Santa María de Espiñaredo non chama 

demasiado a atención; na realidade, o 

discreto volume agocha un conxunto 

de valores que a converten nun 

referente arquitectónico e nunha 

fonte artística valiosa para futuras 

xeracións. É difícil imaxinar que un 

edificio tan modesto poida describir 

por si mesmo os importantes cambios 

que se produciron na construción 

dos espazos relixiosos a partires 

dos años cincuenta en Europa. Os 

seus barateiros muros a base de 

bloques de formigón non o indican. 

Menos o fai a súa posición afundida 

respecto á estrada principal, que a 

acaba igualando en altura e forma ás 

vivendas que se atopan esparexidas polos campos da contorna. E sen embargo, 

e a pesar de todo iso, a parroquia de Espiñaredo é unha obra atractiva, moderna 

e ousada, que serve para reconstruír os progresos internos da Igrexa católica na 

segunda metade do século pasado.

Os anos sesenta e setenta demostraron ser un tempo de extraordinaria innovación, 

e as melloras acadadas aplicáronse con rapidez nas dúas décadas seguintes. Os 

espazos das igrexas simplemente tiñan que funcionar ben, é dicir, habían de ser 

sinxelos e humildes, de xeito que nada distraese a atención sobre o máis importante: 

a celebración eucarística. O referente que se trataba de recuperar era a vida 

comunitaria e participativa dos primeiros cristiáns, tentando que a misa deixase 

de ser un monólogo en voz baixa, co sacerdote de costas ós fieis. Elimináronse 

Exterior da igrexa parroquial de Espiñaredo 
na actualidade.

os púlpitos, os altares laterais, as varandas para comulgar e as barreiras entre o 

presbiterio e a nave. Fronte a iso, establecéronse tres elementos claves: o altar, a 

sede e o ambón. Na planta da igrexa de Espiñaredo, nas Pontes, vense moi ben 

marcados todos eles no plano da planta. O altar sitúase simbolicamente na zona 

central do presbiterio, dándoselle a maior importancia, e facendo que todas as 

miradas converxan nel. A sede, colocada no fondo, á esquerda do altar, recorda 

ós que acoden ó recinto de que teñen un guía que preside as funcións sagradas. O 

ambón, o lugar dende se proclama a palabra divina, aparece situado ó lado dereito 

Planta orixinal da igrexa, co altar, sede e ambón remarcados. Proxecto, 1986.
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do altar. Este último elemento desaparecera das igrexas a principios do século 

XIV, coincidindo coa aparición do púlpito, que facía as predicacións máis teatrais. 

A tendencia no século XX foi a de prescindir dese boato e recuperar o ambón coa 

intención de facer comprender mellor que a lectura e homilía estaban vinculadas 

entre si e coa celebración eucarística.

Cumpríase así o disposto nas directrices marcadas polo Concilio Vaticano II a 

partires do ano 19641 . No canto de múltiples puntos de distracción, estipuláronse 

tres focos claros arredor dos que se organizaba todo o espazo. A intención era 

evidente: crear unha comunidade de fieis que participase activamente, que puidese 

comprender o rito, e que tivese a capacidade de dialogar co oficiante, trocando 

para elo o latín polas linguas propias. Como o obxectivo principal era tan decidido 

e radical, todo o demais resultaba indiferente. Xa non eran necesarios os materiais 

suntuosos, os mármores ou o pan de ouro. Trocáronse por metais, formigóns ou 

fibrocemento. Con todo, hai que sinalar que a comezos do século XX o Código 

de Dereito Canónico de 1917 distinguía entre materiais nobres e innobres para 

ser empregados na construción de igrexas. A pedra e a madeira pertencían á 

primeira clase; o aceiro, o ferro e o formigón armado á segunda. Sen embargo, 

as vantaxes económicas e de execución que supuña a utilización destes últimos 

materiais deixaron rapidamente obsoleta dita clasificación. Baixo este panorama, 

os resultados obtidos fixeron que ós novos templos se lles achacase a súa pobreza 

e baixa calidade. A sobriedade, a moderación na ornamentación e o emprego de 

novas técnicas convertéronos en estraños artefactos ante os seus usuarios, que 

non dubidaron en comparalos con cabanas, garaxes ou galpóns. En realidade, a 

crueza e a frialdade da envolvente non deixaban de remarcar que o importante era 

o sentimento relixioso dos fieis, por riba de cousas máis superficiais como o luxo 

da decoración ou o número de imaxes relixiosas.

Consagrada o 29 de xuño de 1990, a igrexa parroquial de Espiñaredo presenta unha 

  1Aínda que o Concilio non fixo declaracións concretas sobre o deseño das igrexas, este dedúcese dos 
pasaxes nos que se trata o tema na instrución «Inter Oecumeneci», aparecida o 26 de setembro de 1964. 
A igrexa de Espiñaredo foi deseñada dúas décadas máis tarde.

estrutura de formigón armado combinada 

con cerchas metálicas que sosteñen 

unha cuberta lixeira e moi quebrada que 

se remata cunha impermeabilización 

a base de placa asfáltica. O arquitecto 

responsable do proxecto, César Oláiz 

García, realizou un exercicio de renuncia 

ó artificio e á pomposidade, decantándose 

por unha configuración inspirada nas 

liñas teolóxicas que aseguraban que a 

opulencia ía en contra do testemuño de 

pobreza que Xesús dera ó mundo. O cambio 

producido na idea de ornamento e beleza 

trouxo como consecuencia o interese por 

deseños xeométricos sinxelos e materiais 

humildes, como os bloques prefabricados 

de formigón en punta de diamante 

empregados no cerramento exterior. A 

planta acada forma de cuadrilátero, un 

rombo recortado nun dos seus vértices 

para albergar tanto o acceso coma un adro 

cuberto, de forma que o interior queda 

dividido en tres cadrados perfectamente 

iguais: dous deles destinados á asemblea e 

outro ó presbiterio. A mencionada distribución resulta pouco corrente en España 

neste tipo de construcións, xa que o habitual é procurar espazos abertos que 

garantan a participación de toda a comunidade. Sen embargo, aquí atópanse dous 

ámbitos completamente separados que limitan a comunicación física e visual dos 

asistentes.

Consagración da igrexa, co templo 
cheo de veciños (29 de xuño de 1990).

Consagración da igrexa, coa presenza, 
entre outros, de Monseñor José Gea 
Escolano.
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Chegados a este punto, cabe sinalar que o sentimento relixioso está moi unido á 

costume. Calquera alteración da tradición, coma neste caso, pode provocar reparos, 

e aínda rexeitamento, por parte dos fieis. Para remediar o problema, e acadar unha 

maior identificación co edificio, unha opción moi apropiada é o recurso á memoria 

colectiva. Soluciónase así outro problema, o de encher de contido espiritual esas 

paredes tan limpas, que tanto se asemellan ós espazos industriais. Deste xeito, 

o teólogo e filósofo Segundo Leonardo Pérez López, director nese momento 

do equipo sacerdotal de As Pontes, solicitou a Endesa o rescate do retablo, das 

imaxes e do campanario orixinais para manter viva a identidade da parroquia. Xa 

se atopaba o seu sucesor no cargo –o sacerdote Manuel Mejuto Sesto–, cando lle 

foi encargado ao coñecido artista viveirense Xosé Luis Neira Brochs un arriscado 

proxecto de intervención plástica que incluía a incorporación dalgunhas destas 

pezas no interior da nova edificación2. E aínda que non houbo contacto directo 

entre o arquitecto e o artista, o resultado non puido ser mellor. 

O novo templo de Espiñaredo foi froito da expropiación do preexistente por 

parte de Endesa para o funcionamento da mina de lignito. A explotación mineira 

precisaba dunha grande extensión de terreo para a extracción do mineral, pero 

tamén para outros tipos de redes e instalacións. Polo tanto, a compra de solo non 

só afectou ás vivendas, senón tamén a algunhas construcións de uso público como 

a igrexa de Espiñaredo, unha parroquia que ata 1982 aínda pertencía o veciño 

concello da Capela. A execución do novo edificio relixioso realizouse por parte 

da empresa nun terreo de forte pendente situado preto da antiga estrada comarcal 

C-641, que unía Lugo e Ferrol. O notable desnivel existente na parcela permitía que 

baixo unha parte da planta principal, que ocupa uns trescentos metros cadrados, 

se situasen unhas pequenas dependencias parroquiais.

O proxecto definitivo, visado en xullo de 1986, non recollía a integración de ele-

mentos artísticos procedentes da igrexa desaparecida, de aí que nalgúns aspectos 

  2O vello campanario situouse á carón da nova igrexa, no adro, adoptando unha posición moi discreta, 
case invisible, por quedar moi baixo na súa nova localización.

o deseño sufrira certas modificacións. En 

primeiro lugar, a sede do celebrante pasou 

a incrustarse nun dos dous ocos abertos 

na parede situada detrás do altar. A outra 

perforación ocupouna o antigo sagrario re-

cuperado da vella igrexa. Ambos elementos 

quedaron engulidos por un mar de cores que 

os arrodeou e potenciou. As aperturas pre-

vistas para a iluminación do interior foron 

substituídas por vidreiras de formigón ar-

mado, namentres que os lucernarios trian-

gulares da cuberta pasaron a portar deseños 

xe-ométricos. En ámbolos dous casos, as 

vidreiras cobraron unha especial importan-

cia: non se trataba de explicar a catequese 

a través delas, senón de crear un clima 

adecuado para as 

celebracións. De 

aí que aínda sexa 

necesario acomodar a mirada hoxe en día para recoñecer 

nas esquinas das naves a uns anxos carrexando estrelas, 

peixes ou espigas de trigo nas súas mans. A variación dos 

raios solares e o seu colorido reflexo sobre o chan danlle 

ós ambientes un carácter específico que xa se adiviñaba 

nos debuxos orixinais do seu autor, o mencionado Xosé 

Luis Neira Brochs3 .

Mural no frontal do templo, ca 
disposición definitiva: o altar no 
centro, o ambón á esquerda da imaxe 
e sede detrás dél.

3- Nado en Viveiro en 1941, Neira Brochs é un coñecido artista dedicado á pintura, á escultura e ás 
vidreiras. O  seu traballo, amplamente premiado e exposto,  abrangue dende encargos privados ata 
numerosos proxectos públicos. O Museo Provincial de Lugo ven de organizar no ano 2014 unha 
antoloxía da súa admirable obra, realizada ó longo de cinco décadas.

Vidreira en formigón 
armado, cun anxo sos-
tendo nas súas mans o 
sol, a lúa e as estrelas.
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Neira puido gozar coa posibilidade de dominar a entrada da luz, de desdebuxala 

sobre os paramentos e de recuperar partes do retablo antigo para situalas 

unha vez repintadas en distintos puntos do recinto, servindo de soporte ás 

imaxes recuperadas. Distínguense así no interior zonas máis escuras e outras 

caracterizadas por unha forte luminosidade nos puntos ós que se quere dirixir 

a atención, como é o caso dos lucernarios triangulares da cuberta, onde as súas 

vidreiras chumbadas e pintadas enfocan directamente á zona do altar4.

Neira non limitou o seu campo de 

acción, sendo tamén o responsable 

de dúas escenas que se colocaron 

sobre os paramentos laterais máis 

longos: a escena da Anunciación 

e da Natividade. Con todo, o seu 

traballo máis complicado foi o 

realizado na parede situada tralo 

altar. O artista traballou sen máis 

límites que os impostos polo 

difícil formato triangular onde ía 

organizar unha composición moi 

singular. Na parte superior dereita 

pode contemplarse o “Ollo de Deus”, tamén coñecido polos astrónomos como a 

“Nebulosa Helix”, é dicir, unha das nebulosas planetarias máis próximas á Terra5. 

Ó seu arredor, diversas esferas simulan o cosmos e o universo. Un pouco máis 

abaixo, á dereita, a Virxe barroca recuperada aparece enmarcada por fragmentos 

cerámicos que estalan nunha especie de potente explosión que axuda a resaltala. 

 4 Nas vidreiras dos lucernarios recoñécense as figuras de Deus Pai, o Cordeiro, o Espírito Santo e a 
Eucaristía.
  5As nebulosas son masas difusas e luminosas que teñen aspecto de nubes. Moitas delas son os lugares 
onde nacen as estrelas. A “Nebulosa Helix”, tamén chamada “NGC 7293” polos científicos, posúe unha 
estrutura complexa con dous discos separados, aneles externos e filamentos. Constitúe un dos exemplos 
máis espectaculares de nebulosa planetaria.

Escena da Natividade.
Autor: Xosé Luis Neira Brochs.

Na esquerda, unha enorme cruz ascendente 

e inclinada ocupa case toda a altura, mentres 

que limitando xa coa porta de entrada á 

sancristía pode observarse a representación 

da figura humana, e en xeral de todos os 

fieis, en cores azuis. Esta é a descrición do 

autor, despois virán as variadas opinións 

dos espectadores, porque a versatilidade dos 

símbolos empregados está aberta a múltiples 

interpretacións.

Ese labirinto de distintas tonalidades logra 

facer esquecer a viga de formigón armado 

que corta horizontalmente a composición. A 

gama de texturas e cores empregada, dende 

laranxas, amarelos, marróns e ocres, pasando 

por azuis e verdes, combina adecuadamente cos paneis de lascas de madeira 

do teito e conxuga ben cos esveltos perfís da estrutura metálica que sosteñen a 

cuberta. Asemade, os trazos expresivos colaboran en agrandar verticalmente un 

espazo non demasiado alto. Xusto diante do mural amósase un Cristo crucificado, 

obra do escultor madrileño Eleuterio 

Gordo , montado sobre unha cruz de 

forxa ideada por Neira Brochs. Foi 

precisamente o artista viveirense o 

que invitou ó seu colega madrileño a 

colaborar neste proxecto, logrando 

para esta parroquia pontesa un feito 

importante: a posibilidade de presumir 

de pezas únicas dun artista que apenas 

traballou en espazos relixiosos. Porque 

Virxe barroca procedente da antiga 
igrexa, enmarcada por fragmentos 
cerámicos que axudan a realzala.

Unha das dúas figuras do exterior, realizada en resina 
de poliéster e fibra de vidro por Eleuterio Gordo.
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Eleuterio Gordo, ademais do Cristo sobre o altar, foi o responsable de deseñar 

as dúas figuras  situadas no exterior do templo, sobre as portas de acceso. As 

representacións da Virxe e dun anxo foron executadas con resina de poliéster e 

fibra de vidro, sobre unha base de polistireno expandido, é dicir, un procedemento 

innovador para a época. En definitiva, tratouse de coordinar elementos 

construtivos, estéticos e simbólicos que se adaptasen ó espírito dos novos tempos, 

así como de establecer alianzas entre o antigo e o moderno.

Os problemas de humidades presentes hoxe en día na igrexa de Espiñaredo están 

causando deterioracións na estrutura metálica da cuberta, nos paneis do teito e 

nalgúns elementos do retablo antigo espallado polas naves, os cales están perdendo 

pezas debido a filtracións de auga. Todas elas amósanse cuestións doadamente 

solucionables. O mesmo ocorre coa sucidade depositada entre a uralita translúcida 

do exterior e as vidreiras dos lucernarios triangulares. Sen embargo, se a falta de 

mantemento do edificio prosegue, estaríase a perder un pequeno tesouro que xa 

quererían para si moitos museos.

Como puidemos comprobar, César Oláiz García deseñou a igrexa de Espiñaredo 

para ser vivida, non para ser vista. E Xosé Luis Neira Brochs dotouna de emoción e 

talento. No exterior, nada de dimensións desmesuradas ou formas excesivamente 

recargadas. O único visualmente destacable é un elemento de formigón armado 

no que se recorta a figura dunha cruz sobre o vacío. Pensando no ano 2015, e na 

celebración dos vinte e cinco anos da súa inauguración, non sería un desatino 

solucionar os estragos antes citados e instalar nalgún punto visible unha placa que 

dixera: “Igrexa parroquial de Santa María de Espiñaredo. Aquí sobrevive unha 

obra vangardista da arquitectura relixiosa do século XX”.

Este artigo non tería sido posible sen a colaboración de Manuel Souto López e sen as minuciosas explicacións 

de Xosé Luis Neira Brochs, co cal puiden percorrer a igrexa o doce de agosto de 2014 . A autora quere agradecer 

expresamente a ámbolos dous a su amabilidade e xenerosidade.
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O día da inauguración, cos veciños no exterior do edificio.
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“O xogo é universal é unha preparación da nena/o para o día do mañá. Facilita a creación, 
desenvolve a imaxinación, fomenta a colaboración,  fai pensar, fai tomar decisións rápidas, ensina 
a saber gañar e a saber perder... Deixádeos xogar!”.

Limiar:

No número 5 da revista de HUME deixei un artigo incompleto, pois tratei o tema 

dos XOGOS POPULARES, mais centreino somentes nos enredos, é dicir, os xogos de 

entretemento, case que individuais e quedaron os xogos colectivos no aire para outra 

ocasión. Coido que chegou o momento de continuar co traballo e falar deles neste 

novo artigo da revista HUME que fai o número 7 e, agardo, que dita revista teña 

continuación no espazo e no tempo, pois considero que é algo importante para o noso 

pobo, case que un luxo, poder disfrutar anualmente dun exemplar que recolle artigos 

relacionados coa nosa historia, etnografía, sociedade… Grazas HUME por elo.

Os que xa estamos nos 60 ou máis, sabemos que cando éramos nenos había xogos máis 

propios de nenas e outros propios de nenos, aínda que en determinados momentos 

nenas e nenos xogáramos todos xuntos. Tamén que como introdución destes xogos, 

moitos deles, tiñan unhas formuliñas para botar a sortes e ver quen pandaba, ou quen 

ía con quen se se facían dous equipos; tipo: “Unha dole, tele, catole…” ou “Pito, pito, 

gorgorito…”  Neste artigo falarei de todo isto.

Engadir que este traballo ten as súas raíces nun que fixemos no C.P.I. Monte Caxado 

sobre os Xogos Populares no curso 96-97, e dos que formaban o equipo as/os mestras/

es: Esperanza Galego Martínez, Claudia Lozano Lozano, Josefina Fernández Bello, 

Eladio Trabazo Meijome, Juan José Bermúdez Fresco e José María López Ferro. E que 

dito traballo tivo unha parte práctica que resultou moi interesante para o alumnado, 

xa que ademais de recoller xogos populares preguntándolle aos avós, pais e demais 

familiares, tamén tiveron unha semana adicada a practicar xogos populares, e dende 

aquela ata hai pouco sempre se seguiron a practicar nos recreos.

Se nos enredos o que se buscaba era o desenrolo da imaxinación e o entretemento, 

nestes xogos colectivos a fin que se perseguía era a socialización do individuo, isto 

é, que aprendera a xogar, a acatar unhas normas, a colaborar co equipo, a recoñecer 

erros, a acatar decisións e a tomalas, a saber perder e a saber gañar, a respectar aos 

outros, a agardar a quenda… É dicir, o xogo era unha preparación para a integración 

do individuo na sociedade no futuro. E en contraste cos xogos de hoxe, nos que o neno 

ten unha participación pasiva, pois limítase ao manexo dun aparello electrónico; nos 

xogos populares colectivos a participación era totalmente activa. 

Por todo o dito, animo a tódolos pais e avós a amosar os xogos populares, ou aqueles 

que eles xogaron na súa infancia, aos seus fillos e netos, pois son unha fonte de 

valores e de preparación para o mañá.

Como no artigo dos enredos, tratarei con debuxos e fotos de explicar os xogos que 

vou citando, non estarán todos, pois lembralos xa non é doado, mais rescataremos da 

memoria os que considero que foron máis populares. Tamén dicir que o xeito de xogar 

a eles pode diferir doutros lugares, incluídos os nomes, ou as palabras empregadas nos 

mesmos. Moitos nomes están en castelán por mor de ser dunha época (franquismo) 

onde o galego estaba afastado, nembargantes en moitos conservouse o seu nome e 

os seus ditos ou expresións en galego.

Como xa dixen había xogos colectivos de nenas e xogos colectivos de nenos, e outros 

que poderíamos considerar mixtos. Isto non quita de que, en determinados momentos, 

os nenos non xogasen coas nenas a xogos de nenas e viceversa, as nenas xogaban cos 

nenos aos xogos de nenos; mais polo xeral estaban diferenciados. Imos ver algúns, 

non están todos, pois o espazo é limitado. Agardo que vos traian lembranzas doutros 

tempos, polo menos, distintos... (e non sei se mellores ou peores, pois iso depende das 

circunstancias pasadas ou vividas por cada un/unha) e de disfrute do xogo.
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XOGOS DE NENAS:

- Xogo das tabas.-  Este é un xogo no que as nenas pasaban o seu tempo, 

e podíase xogar con seis tabas e unha pelotiña pequena, que de non habela 

substituíase por unha pedriña o máis redondiña posible, ou polo menos que non 

tivese moita aresta porque había que collela na palma da man coas tabas e podía 

mancar. 

Xogo moi antergo, xa practicado por gregos e romanos, como podemos comprobar 

en distintas esceas e escritos desa época.  As tabas son osiños dos artellos das patas 

do carneiro, ben descarnados e raspados co coitelo; logo fervíanse e, en ocasións, 

dábaselles cor.

No xogo participaban varias xogadoras. Primeiramente botábase a sortes para 

establecer as quendas. Unha vez feito isto, comezaba o xogo. Xogábase con seis 

tabas e unha pelotiña. Consistía en guindar, primeiramente a pelotiña de goma ao 

aire e deixábase rebotar unha vez e, ao mesmo tempo,  as tabas tirábanse ao chan 

(que acadarían unha das catros posicións posibles nas que podía caer, cada cara 

correspóndelle un número determinado do 1 ao 4), logo había que pillar a pelotiña, 

mentras se estraban as tabas. Despois, seguindo coa mesma forma de lanzamento, 

había que ir colocando as tabas na postura correspondente, primeiramente todas 

na posición 1. Sendo a primeiras, a segundas, a terceiras e a cuartas (as catro caras 

das tabas). O último xogo consistía en collelas todas xuntas. E, segundo as normas 

Xogo de tabas coa pedriña.

establecidas, ás veces, ao momento de coller algunha das tabas xa había que 

colocar polo menos outra na posición que mandaba o xogo, de non facelo perdíase 

e tocáballe á seguinte xogadora. De superar esta primeira modalidade, pasábase 

á segunda, na que xa había que pillar dúas tabas de cada vez, logo tres, catro..., 

rematando coas seis.

- Goma.-  Hai un número mínimo de xogadoras, que é de tres, de aí para arriba é 

ilimitado. Podíase participar individualmente ou por equipos.

Primeiramente botábase a sortes para ver que dúas participantes ían termar da 

goma e, ao mesmo tempo, facían de xuíces do xogo. Ámbalas dúas situábanse 

a unha distancia aproximada de tres metros, colocando a goma ao redor delas, 

concretamente por detrás das pernas formando un rectángulo con ela (comezábase 

á altura dos pés, e cada vez que remataba unha rolda, íase subindo a goma uns 

vinte centímetros). O resto das xogadoras saltarán facendo os mesmo movementos 

que facía a primeira (podía ser: saltar pisando a goma cos dous pés, saltar sen 

pisar, pisar só un lateral da goma, saltar sen pisar, pisar o outro lateral, saltar cos 

dous pés por fóra da goma...). Se unha se equivocaba, a súa compañeira tiña que 

facer o que ela debería ter feito (no caso de xogar por equipos) e se non o facía 

pandaban as dúas, isto é, ocupaban o posto das que estaban termando da goma. De 

ser individual, cando unha se trabucaba, pasaba a ocupar o posto dunha das que 

estaban termando da goma (da primeira que saíra ao botar a sortes).

Xogo da goma. Xogo do corro.
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- Xogo do corro (coas distintas cancións).- Neste xogo, propio de 

nenas, había varios tipos, pois dependía da canción e con cada unha facíanse 

cousas diferentes

Imos ver algúns tipos, se cadra as que máis soaban, aínda que hai moitas máis:

¿DÓNDE ESTÁN LAS LLAVES?

. Xogábase en dous grupos, un situado no frente do outro. Unha nena tiña que 

facer de nai nun grupo e outra no outro. Estaban situadas no centro de cada grupo 

e todas collidas das mans. A que facía de nai do grupo A tiña que adiantarse 

sen soltar as compañeiras e ir cara ao outro grupo B (situado no fronte) e facía a 

pregunta. Logo a do grupo A retirábase e adiantábase a do B para darlle a resposta, 

tamén sen soltarse.

(Versión 1)

- ¡Yo tengo un castillo! ¡Matarile, rile, rile!

¡Yo tengo un castillo! ¡Matarile, rile, rilerón! ¡Pin, pon!

- ¿Dónde están las llaves? ¡Matarile, rile, rile!

¿Dónde están las llaves? ¡Matarile, rile, rilerón! ¡Pin, pon!

- ¡En el fondo del mar! ¡Matarile, rile, rile!

¡En el fondo del mar! ¡Matarile, rile, rilerón! ¡Pin, pon!

- ¿Quién irá a buscarlas? ¡Matarile, rile, rile!

¿Quién irá a buscarlas? ¡Matarile, rile, rilerón!¡Pin, pon!

- ¡Pues irá (fulana)! ¡Matarile, rile, riel!

¡Pues irá (fulana)! ¡Matarile, rile, rilerón! ¡Pin, pon!

- ¿Qué le vais a regalar? ¡Matarile, rile, rile!

¿Qué le vais a regalar? ¡Matarile, rile, rilerón! ¡Pin, pon!

- ¡Una linda muñequita! ¡Matarile, rile, rile!

¡Una linda muñequita! ¡Matarile, rile, rilerón! ¡Pin, pon!

- ¡Eso sí que le gustará! Matarile, rile, rile!

¡Eso sí que le gustará! Matarile, rile, rilerón! ¡Pin, pon!

(Versión 2)

É igual ata:

- ¿Qué regalo le han de dar? ¡Matarile, rile, rile!

¿Qué regalo le han de dar? ¡Matarile, rile, rilerón! ¡Pin, pon!

- ¡Le daremos (nome dalgunha cousa)! ¡Matarile, rile, rile!

¡Le daremos (nome dalgunha cousa)! ¡Matarile, rile, rilerón! ¡Pin, pon!

- ¡Aquí le entrego a mi hija

a pasar el Carnaval!

- ¡El Carnaval ya pasó

y la hija se quedó!

Era similar ao xogo anterior, mais cando se chegaba á parte de “¡Aquí 
le entrego...!”  facíase un corro e unha do 2º grupo (B) ía cara o  1º 
grupo (A), e acabábase de cantar.

(Versión 3)
O xogo era similar á primeira versión, varía a canción.

- ¡A mo, a to! ¡Matarile, rile, rile! 

¡A mo, a to!  ¡Matarile, rile, ron! ¡Chis, pon!

- ¿Qué quiere usted? ¡Matarile, rile, rile!

¿Qué quiere usted?  Matarile, rile, ron! ¡Chis, pon!

- ¡Yo quiero un paje! ¡Matarile, rile, rile!

¡Yo quiero un paje! ¡Matarile, rile, ron! ¡Chis, pon!

- ¿Qué paje quiere usted? ¡Matarile, rile, rile!

¿Qué paje quiere usted? ¡Matarile, rile, ron! ¡Chis, pon!

- ¡Yo quiero a (nome da nena)! ¡Matarile, rile, rile!

¡Yo quiero a (nome da nena)! ¡Matarile, rile, ron! ¡Chis, pon!

- ¿Con quién lo va a casar? ¡Matarile, rile, rile!

¿Con quién lo va a casar? ¡Matarile, rile, ron! ¡Chis, pon!

- ¡Yo lo caso con (nome da outra nena)! ¡Matarile, rile, rile!
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 ¡Yo lo caso con (nome da outra nena)! ¡Matarile, rile, ron! ¡Chis, pon!

- ¿Qué regalo le ha de dar? ¡Matarile, rile, rile!

 ¿Qué regalo le ha de dar? ¡Matarile, rile, ron! ¡Chis, pon!

- ¡Le daré (nome dun agasallo)! ¡Matarile, rile, rile!

¡Le daré (nome dun agasallo)! ¡Matarile, rile, ron! ¡Chis, pon!

- ¿A dónde los va a llevar? ¡Matarile, rile, rile!

¿A dónde los va a llevar? ¡Matarile, rile, ron! ¡Chis, pon!

- ¡Yo los llevo a (nome dun lugar)! ¡Matarile, rile, rile!

 ¡Yo los llevo a (nome dun lugar)! ¡Matarile, rile, ron! ¡Chis, pon!

- ¡Aquí le entrego a mi hija

a pasar el Carnaval!

- ¡El Carnaval ya pasó

y la hija se quedó!

(Versión 4)

É moi similar á anterior, mais sin o ¡Chis, pon!

- ¡A mo, a to! ¡Matarile, rile, rile! 

¡A mo, a to!  ¡Matarile, rile, ron! 

- ¿Qué quiere usted? ¡Matarile, rile, rile!

¿Qué quiere usted?  Matarile, rile, ron! 

- ¡Yo quiero un paje! ¡Matarile, rile, rile!

¡Yo quiero un paje! ¡Matarile, rile, ron! 

- ¿Qué paje quiere usted? ¡Matarile, rile, rile!

¿Qué paje quiere usted? ¡Matarile, rile, ron! 

- ¡Yo quiero a (nome da nena)! ¡Matarile, rile, rile!

¡Yo quiero a (nome da nena)! ¡Matarile, rile, ron! 

- ¿Con quién lo va a casar? ¡Matarile, rile, rile!

¿Con quién lo va a casar? ¡Matarile, rile, ron! 

- ¡Yo lo caso con (nome da outra nena)! ¡Matarile, rile, rile!

¡Yo lo caso con (nome da outra nena)! ¡Matarile, rile, ron! 

- ¿Qué regalo le ha de dar? ¡Matarile, rile, rile!

 ¿Qué regalo le ha de dar? ¡Matarile, rile, ron! 

- ¡Le daré (nome dun agasallo)! ¡Matarile, rile, rile!

¡Le daré (nome dun agasallo)! ¡Matarile, rile, ron! 

- ¿A dónde los va a llevar? ¡Matarile, rile, rile!

¿A dónde los va a llevar? ¡Matarile, rile, ron! 

- ¡Yo los llevo a (nome dun lugar)! ¡Matarile, rile, rile!

 ¡Yo los llevo a (nome dun lugar)! ¡Matarile, rile, ron! 

- ¡Aquí le entrego a mi hija

a pasar el Carnaval!

- ¡El Carnaval ya pasó

y la hija se quedó!

RÍO VERDE

Xogo do corro, no que cando se chega á parte da canción que dí: - “Que salga la 

dama...”. Unha das nenas elexidas saía a bailar ao centro do corro.

Río verede, río verde,

río de tantos colores, 

tantos como el río tiene,

así son los mis amores.

Que salga la dama, 

la dama a bailar,

que salga la dama 

la de encamelar.

La de encamelar,

 la encamelo yo,

que salga la dama. 

¡La dama soy yo!
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LA CHATA BERENGUELA

Nesta canción tamén se elexía a unha nena, que sería a que respostaría.

La chata Berenguela, güi, güi, güi,

como es tan fina, trico, trico, tri,

como es tan fina, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón,

se pinta los colores, güi, güi, güi,

con vaselina, trico, trico, tri,

con vaselina, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón.

Su madre le dice, güi, güi, güi,

quítate eso, trico, trico, tri, 

quítate eso, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón,

que va a venir tu novio, güi, güi, güi,

a darte un beso, trico, trico, tri,

a darte un beso, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón.

Mi novio ya vino, güi, güi, güi, 

ya me lo ha dado, trico, trico, tri,

ya me lo ha dado, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón,

y me ha puesto un carrillo, güi, güi, güi,

muy colorado, trico, trico, tri,

muy colorado, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón, lairón.

JARDINERA

Al levantar una barca

una jardinera vi, 

regando sus lindas flores

y, al momento, la seguí.

-“Jardinera, tú que riegas

en el jardín del amor,

de las flores que tú riegas

dime: ¿Cual es la mejor?”

- “La mejor es una rosa

que se viste de color,

del color que se le antoja

y verde tiene su hoja.

Tiene tres hojitas verdes,

amarillas y encarnadas”.

- “Yo te escojo a ti, mi niña,

por se la más resalada”.

CANTINERITA

Unha nena elexida saía ao centro e facía de Cantinerita, as outras tiñan que 

cuadrarse e saudar.

Cantinerita, niña bonita,

si yo pudiera hacerte el amor,

una semana, de buena gana,

sin comer rancho estaría yo.

Yo soy la cantinerita del regimiento-to,

y todos los soldados, cuando me ven pasar, 

se cuadran, saludan y empiezan a bailar.

Cantinerita... (repetíase)

CHÚNGALA

Despois de botar a sortes, unha nena elexida poñíase no medio.

A la niña que está en el medio,

se le ha caído el volante,

no lo quiere recoger,

porque está el novio delante.

¡Ay Chúngala! Calaca Chúngala.

¡Ay Chúngala del polisón!

¡Ay Chúngala que tiene novio!
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¡Ay Chúngala que se casó!

Dicen que Santa Teresa

cura a los enamorados.

Santa Teresa es muy buena,

pero a mi no me ha curado.

¡Ay Chúngala! Calaca Chúngala.

¡Ay Chúngala del polisón!

¡Ay Chúngala que tiene novio!

¡Ay Chúngala que se casó!

En el mar hay un pescado

que tiene la cola verde.

¡Desengáñate... (nome da nena)...,

que tu novio no te quiere!

¡Ay Chúngala! Calaca Chúngala.

¡Ay Chúngala del polisón!

¡Ay Chúngala que tiene novio!

¡Ay Chúngala que se casó!

En el mar hay un pescado

que tiene la cola azul.

¡Desengáñate... (nome da nena)...,

que tu novio es un gandul!

¡Ay Chúngala! Calaca Chúngala.

¡Ay Chúngala del polisón!

¡Ay Chúngala que tiene novio!

¡Ay Chúngala que se casó!

EL PATIO DE MI CASA

El patio de mi casa

es particular,

cuando llueve se moja

como los demás.

¡Agáchate y vuélvete a agachar,

que los agachaditos

no saben bailar!

H, i, j, k, l, m, n, a.

¡Que si no me quieres,

otro amante me querrá!

¡Chocolate, molinillo, 

corre, corre que te pillo,

a estirar, a estirar,

que la coja va a pasar!

¡Desde chiquitita me quedé, me quedé,

algo resentida de este pie, de este pie!

¡Disimular que soy una cojita!

¡Disimular, lo disimulo bien!

¡Corre, corre, que te pillo,

que te dou un puntapié

con la punta de este pie!

AL CORRO DE LA PATATA

Dando voltas o corro e cando dín: ...”sentadita me quedé”, sentábanse no chan; e 

cando dicían: ...”ya me levanté”, poñíanse de pé.

¡Al corro de la patata,

comeremos ensalada,

como comen los señores,

naranjitas y limones!

¡Achupé, achupé,

sentadita me quedé!

¡Achupé, achupé,

ya me levanté!
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QUISIERA SER TAN ALTA

¡Quisiera ser tan alta como la luna!

¡Ay! ¡Ay! ¡Como la luna, como la luna!

Para ver los soldados de Cataluña.

¡Ay! ¡Ay! ¡De Cataluña, de Cataluña!

De Cataluña vengo de servir al Rey.

¡Ay! ¡Ay! ¡De servir al Rey, de servir al Rey!

Y traigo las noticias de mi coronel.

¡Ay! ¡Ay! ¡De mi coronel, de mi coronel!

Al pasar por el puente de Santa Clara, 

¡Ay! ¡Ay! ¡De Santa Clara, de Santa Clara!

Se me cayó el anillo dentro del agua.

¡Ay! ¡Ay! ¡Dentro del agua, dentro del auga!

Al sacar el anillo, salió un tesoro.

 ¡Ay! ¡Ay! ¡Salió un tesoro, salió un tesoro!

Una Virgen de plata y un Cristo de oro.

¡Ay! ¡Ay! ¡Y un Cristo de oro, y un Cristo de oro!

MAMBRÚ

Mambrú se fue a la guerra, 

¡qué dolor, qué dolor, qué pena!

Mambrú se fue a la guerra,

no sé cuando vendrá,

DO, RE, MI, DO, RE, FA,

no sé cuando vendrá.

Si vendrá por la Pascua, 

mire usted, mire usted, que gracia,

si vendrá por la Pascua, 

o por la Trinidad.

DO, RE, MI, DO, RE, FA,

o por la Trinidad.

La Trinidad se pasa, 

mire usted, mire usted, que guasa. 

¡La Trinidad se pasa,

Mambrú no viene ya!

DO, RE, MI, DO, RE, FA.

¡Mambrú no viene ya!

ALFONSO XII

- ¿Dónde vas Alfonso XII,

dónde vas triste de ti?

- ¡Voy  en busca de Mercedes

que ayer tarde no la vi!

- Tu Mercedes ya está muerta,

¡muerta está que yo la vi!

Cuatro duques la llevaban

por las calles de Madrid.

Ya murió la flor de mayo,

ya murió la flor de abril,

ya murió la blanca rosa, 

la rosita de Madrid.

- A comba.-
Botábase a sortes para ver quen daba na corda (eran dúas), a primeira en saír 

era a primeira en incorporarse cando alguén perdía saltando, logo iría a outra 

no seguinte fallo. As cancións eran variadas e, dependendo delas, había varias 

modalidades de xogar.
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EL PAÑUELO

Dábase coa corda pero sen darlle volta, somentes co movemento de vai-vén. Cando 

tiraba o pano, logo tiña que recollelo.

- Soy la reina de los mares

y ustedes lo van a ver.

Tiro mi pañuelo al suelo

y lo vuelvo a recoger.

Pañuelito, pañuelito,

quién te pudiera tener

guardadito en el bolsillo

como un pliego de papel.

- Una, dos y tres,

salte niña que vas a perder! (E saía esa e entraba outra, repetíndose o xogo).

EL COCHERITO

Neste xogo cando se di o estribillo “leré”, a corda oscila por riba da nena que estaba 

saltando. Cando se chegaba ás letras (M, A, R, I, A) había que saltar a corda cara 

un lado e cara ao outro, xa que permanecía fixa a media altura; no resto da canción 

dábase coa corda normalmente.

El cocherito, leré,

me dijo anoche, leré,

si yo quería, leré

pasear en coche, leré.

Y yo le dije, leré,

con gran salero, leré:

- No quiero choche, leré, 

que me mareo, leré.

En nombre de María, 

que cinco letras tiene:

 la M, la A, la R, la I, la A,

MA-RI-A.

AL MONTÓN

Comezaba a saltar unha xogadora e ía incorporándose outra, e así sucesivamente 

ata que estaban saltando todas as participantes á vez.

Al montón

que pocas son.

Si son pocas

que entre otra.

LA BARCA

Saltábase normal, dunha nunha.

Al pasar la barca,

me dijo el barquero:

- “Las niñas bonitas 

no pagan dinero”.

- “Yo no soy bonita, 

ni lo quiero ser.

Arriba la barca,

una, dos y tres”.

 El cocherito leré.   Al montón.
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Al volver la barca,

me volvió a decir:

- “Las niñas bonitas

no pagan aquí”.

- “Yo no soy bonita,

ni lo quiero ser,

las niñas bonitas

se echan a perder”.

AVÍ, PURÍ

Salto normal.

Aví, purí, patata frí.

Avó, poró, patata fró;

enanito Golibó.

Por llegar tan tarde,

mamá te va a pegar

azotitos en el culo

y a la cama sin cenar.

CHIVIRICOCO

Chiviricoco, chiviricoco,

yo tengo un novio.

Chiviricoco, chiviricoco,

llamado Antonio.

Chiviricoco, chiviricoco,

yo no lo quiero,

chiviricoco, chiviricoco,

porque es torero.

Ni porque sí, ni porque no,

yo tengo un novio.

Ni porque sí, ni porque no,

llamado Antonio.

(Repetíase cada vez máis apurado)

- A chapa.- Tamén chamado raiuela, truco... Xogábase coa axuda dunha pedra 

delgadiña (“chapa”), as mellores atopábanse na beira do río. Na zoa do areal, na 

Fraga, era un bo lugar; mais calquer outro lugar do río valía para atopalas. De non 

telas, empregábanse lousas, anacos de ladrillos...

O primeiro paso era pintar no chan ou marcar (se era de terra) o campo de xogo 

que podía ter moitas formas, pois é un xogo que foi evolucionando ao longo do 

tempo e as variables son moitas, eu vou debuxar as dúas que me lembrou miña 

irmá Mari.

 

Primeiramente había que botar a sortes para establecer as quendas.

 

O xogo consistía en ir tirando a chapa, primeiro ao número 1. Saltábase por riba del 

sen pisar nas raias ou tocar o espazo do 1 e apoiábase un pé no 2 e o outro no 3, logo 

no 4 íase á pata coxa, no 5 e 6 un pé en cada un; e no 7 virábase no ar e apoiábanse 

os dous pés e quedaba mirando para a saída ou número 1. Despois facíase o camiño 

Dous dos campos de xogo. As variantes eran moitas.
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inverso do mesmo xeito ata chegar ao 3 e 2, dende eles había que pillar a chapa 

do 1, saltar por riba e sair. Logo tirábase ao 2, entón había que ir á pata coxa sen 

meterse no 2 ata chegar ao 5 e 6 que se apoiarían os dous. Deseguido continuábase 

igual, virábase no 7 e voltábase ata o 3, dende aquí e á pata coxa pillábase a chapa, 

saltábase para o 1 e saíase. Durante todo este proceso non se podía pisar raía, de 

facelo perdíase quenda. Unha vez superado o 2, íase ao 3... e así ata o 7. A primeira 

en salvar o 7 gañaba a partida.

A dificultade do xogo estaba en deixar a chapa perto para collela logo, pois ao 

agacharse para collela se se apoiaba o outro pé (de estar á pata coxa) perdíase, se 

quedaba lonxe era doado perder o equilibrio. Podíase apoiar as mans para pillala.

Outra modalidade era un rectángulo dividido en seis cadrados e numerados do 1 ao 

6. Tirábase ao 1 e o xogo consistía en ir levando a chapa á pata coxa ata o 6 e saír. 

Logo íase ao 2, ao 3... e a primeira en chegar ao 6 gañaba  o xogo. A dificultade era 

ir á pata coxa empuxando a chapa que non podía quedar tocando raía de división 

nin sairse dos cadrados (nestes casos perdíase quenda).

- Al trío.- Unha nena fai de nai, botado a sortes de antemán, e apoia unha man (a 

dereita) na parede; o resto das nenas collidas das mans (a primeira collida da man 

libre da nai) van pasando por debaixo do brazo da nai e entre esta e a parede, ao 

mesmo tempo van cantando:

- “Al trío,

al trio.

Trambulete, 

trambulete,

trambulío”

Cando xa pasaron todas, fan un corro coa nai e cantan o mesmo mentras van 

desleándose ao revés de como escomezaron.

XOGOS DE NENOS:

- Aro e varilla.- Xogo moi popular na miña 

nenez e que requería de certa habilidade, 

destreza ou maña. Xogábase cun aro de ferro e 

unha varilla tamén de ferro que, si estaba ben 

feita, tiña mango de madeira ou simplemente 

dobrábase o ferro para facelo. Asemade podíase 

tamén xogar cun aro dos bocois, ou toneis (de 

cinc) ou unha ianta da bicicleta e, no canto da 

varilla, cun pao.

Xogábase nas estradas ou rúas e nos chans duros ou pisados. Tiñamos varias 

modalidades: A primeira, era a carreira simple; cunha saída e unha meta 

de chegada. A segunda, era a xincana; con obstáculos, subidas e baixadas e 

complicaban o percorrido e íase penalizando se non se salvaban.  E a terceira, a 

carreira con obstáculos (viña sendo algo mixto de carreira e xincana, mais con 

menos obstáculos que esta).

Coa varilla, guiábase o aro, freábase ou impulsábase para ir máis rápido. Co pao 

impulsábase pola parte traseira alta e guiábase polos lados según se fose para a 

dereita ou a esquerda. Tamén se podía frear.

- Peón, buxaina ou trompo.-  Hai un 

refrán que dí: “Polo San Martiño, trompos 
ao camiño!” Este xogo era practicado 

principalmente nos camiños ou chans duros 

e lisos onde puideran bailar os peóns ou 

buxainas.

Os peóns estaban feitos de madeira, levaban 

  Aro e varilla.

Peóns ou trompos.
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unha punta de ferro sobre a que bailaban ou xiraban. O pulo para bailar dábase 

cun cordón que ía envolto ao seu redor e que tirando o peón con habilidade e 

suxeitando o cordón imprimíalle un movemento xiratorio sobre si mesmo.

Había varias modalidades de xogo, os máis correntes ou usuais eran: os de duración 

(gañaba o que máis tempo botase bailando), os de carreiras (que consistía en ver 

cal era o que chegaba máis axiña a unha meta sinalada de antemán), os de choque 

(bailábase dentro dun círculo e había que intentar sacalos del cos propios), etc.

En plan de exhibición tamén se facían filigranas consistentes en facelos bailar 

na palma da man (tirándoos ao aire e colléndoos coa palma da man aberta para 

que bailara nela), sobre o cordón (moito máis difícil), nunha superficie pequena 

(evitando que saira dela)...

- O abebelo.-  Este xogo facíase entre tres 

ou máis participantes. Primeiramente había 

que botar a sortes para ver quen pandaba. 

Ás veces, pandaba o último en chegar. Se o 

xogo estaba escomezado e viña alguén máis 

que quería participar, tocáballe pandar e 

iniciábase o xogo de novo.

O que pandaba tíñase que agachar dobregando o corpo pola pelve e apoiando os 

antebrazos e cóbados nas pernas e agachando a cabeza, para que os outros non o 

mancaran nela cando saltaban por riba del.

Primeiramente facíase unha raia no chan dende a que había que saltar ao que 

pandaba. Saltábanno todos unha vez por riba, apoiando somentes as mans nas 

súas costas e sen poder toparlle coas pernas, pois se o facían pasaban a pandar.

Xogo do abebelo.

Cando xa saltaran todos, o que pandaba daba un paso lateral alonxándose da raia, 

voltaba a agacharse e volvían a saltar por riba del. Cando non se chegaba para saltar 

dende a raia empregábanse os “abertos” e os “cerrados”, que eran saltos que había 

que dar ata chegar ao que pandaban para saltalo. Os primeiros dábanse apoiando 

un só pé no chan e, os segundos, apoiando os dous pés xuntos no chan antes de 

saltar. Podíanse dar tantos abertos e cerrados como un quixese, pero o que menos 

daba en cada quenda era o que pasaba ao primeiro lugar da fila. Polo regular, cando 

o que pandaba estaba xa lonxe da raia, dábanse primeiro os abertos e o último 

era un cerrado, para coller pulo cos dous pés, apoiar as mans nas costas do que 

pandaba, e saltar. Aínda que había quen saltaba dende o aberto, lóxicamente, os 

máis áxiles.

De non dar os abertos e cerrados pedidos (había que decilo antes de saltar: Catro 

abertos e un cerrado, abebelo!), pasaba a pandar. E como xa dixen, pandaba tamén 

se ao saltar tocáballe ao que pandaba con algunha parte do seu corpo que non 

fosen as mans de apoio. Tamén se pandaba se o que saltaba pisaba a raia.

Variantes.- Ás veces os saltos dos participantes acompañábanse de palmadas 

(dadas coa man) ou de “espuelas” (dadas co pé), pero era obrigado dicilo antes. 

Exempro: “Tres abertos e un cerrado con espuela –ou palmada-, abebelo!”. O de 

abebelo era obrigado dicilo sempre, incluso ao principio cando se saltaba dende a 

raia, de non dicilo pandábase.

Outra variante era que o que saltaba, afastándose tres ou catro pasos, agachábase 

el e pandaba tamén; o saltador seguinte, despois de saltar por riba do primeiro, 

tiña que facer o mesmo por riba do segundo e, deseguido, agacharse tamén el e 

pandar. E así ata saltar todos, entón o primeiro pandador saltaba asemade por 

riba  dos outros e voltábase a iniciar a ronda, establecéndose unha rolda sen fin, 

saltando todos e pandando todos.
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- Arriba-boi-faco.-  Neste xogo participaba un número variable de rapaces, 

polo xeral, un mínimo de dous ou tres por cada bando e un máis que facía de nai. 

Xogábase nun lugar onde houbese unha parede, unha árbore, poste... onde a nai se 

poidese respaldar. Ás veces, se os equipos non estaban definidos tamén se botaba 

a sortes para formar primeiro os equipos, e incluso elexir a nai.

O grupo que lle tocaba pandar poñíase agachado un tras outro. O primeiro 

metendo a testa entre as pernas do que facía de nai que estaba de pé e apoiado 

contra a parede, árbore... Coas mans podía apoiarse na nai.  O segundo, agachado 

tamén, coa cabeza metida entre as pernas do primeiro e suxeitándose a el coas 

mans. O terceiro, en igual posición co anterior. De haber máis, pois o mesmo. E así 

ata o último. (O xeito de meter a testa entre as pernas da nai ou dos compañeiros 

era coa finalidade de que non poidesen ver a posición da man do equipo contrario 

cando remataran de saltar).

Cando xa estaban colocados comezaba o outro grupo a saltar. Facíao o primeiro, 

berrando: Arriba-boi-faco! E tratando de saltar enriba deles (apoiándose somentes 

coas mans) o máis adiante que puidera e o máis preto da nai para deixar espazo ao 

resto dos compañeiros. Deseguido saltaba o segundo, dicindo o mesmo e tratando 

de achegarse ao primeiro e agarrándose a el polo ombreiro. Logo o terceiro e, de 

haber máis, os outros, tamén do mesmo xeito cos anteriores. 

Cando xa remataran todos de saltar e ningún deles caera ou tocara o chan dende 

que estaba enriba (pois de facelo pasaba el e o seu equipo a pandar), o de diante, o 

capitán, poñía as mans na posición de “porras”, “picos” ou “tainas” (As “porras” era 

poñer a man pechada, é dicir, o puño cara arriba; os “picos” era poñer un só dedo 

cara arriba; e, as “tainas” eran todos os dedos dunha man xuntos cara abaixo). Se 

os de abaixo (o primeiro, que era o xefe ou capitán, atinaba coa resposta, pasaban 

eles a saltar e os de arriba a pandar; de non atinar, seguían pandando, voltando a 

saltar os outros e repetindo o mesmo procedemento. A nai facía de xurado.

Gañaba o xogo o equipo que máis veces saltara.

- Carreiras de chapas.- Outro 

dos xogos ao que teño xogado moito 

de neno nas rúas do Poboado. Lembro 

que para marcar as pistas ou circuítos 

empregábamos trozos de ladrillo que 

marcaban ben no alcatrán das rúas.

O xogo comezábase botando a sortes 

para establecer a quenda das tiradas. 

O lugar onde practicalo tanto podía 

ser unha rúa, un chan terrroso e liso 

ou unha zoa cementada. Marcábase un 

circuíto ou pista, cunha saída e unha 

meta, cantas máis curvas tivese, mellor. 

Se o terreo era terroso podíase marcar 

cun pao,  nas rúas ou no cemento cun 

ladrillo ou cunha tiza. Os elementos 

do xogo eran o circuito e as chapas dos 

refrecos ou das cervexas (ás veces, ata as 

coleccionábamos e as cambiábamos por 

outras que non tíñamos). O número de 

xogadores podía variar, dous, tres, catro… Xeralmente era de dous ou catro (entón 

xogabase por parellas), aínda que xogar tres era normal tamén.

O xogo comezaba co primeiro xogador que che tocase na sorte e tiña que impulsar 

a súa chapa con golpes dos dedos en tres tiradas seguidas. As regras eran que a 

chapa non podía saír do circuito ou pista (considerábase que saíra cando a chapa 

traspasaba as liñas laterais e non quedaba tocándoas), de ser así, comezaba na 

        Chapas de botellas.

Exemplo dun circuíto de carreiras 
de chapas. As formas eran moitas, a 
imaxinaición poñía os límites.
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saída de novo cando fose a súa quenda. Logo tiraba o seguinte xogador outras tres 

veces, intentando conquerir dúas cousas, adiantar ao contrario para chegar á meta 

primeiro e, ou, botalo fóra do circuíto intentando que a súa chapa non saíra (de 

pasar isto, comezaban os dous de novo, de saír só a chapa do rival, era o contrario 

o que tiña que comezar de novo).

O primeiro en chegar á meta era o gañador e quedábase coa chapa do rival se a 

partida era en veras, se era en mentiras, gañaba a partida soamente.

- Cravo, ferro, navalla ou fincón.- Este era un dos xogos que me gustaba 

xogar. Cando éramos nenos, a maioría, tíñamos unha navalla para facer enredos, 

xamais para pelexar con ela. Neste xogo podíamos empregala, tamén un cravo 

grande ou unha punta grande, un ferro con punta ou un fincón de madeira aguzado, 

por iso leva estes nomes.

Primeiramente botábase a sortes para ver quen escomezaba cunha formuliña 

calquera. O lugar era un terreo de terra, ou un campeiro con pouca herba, non valía 

chan duro. Nel facíase un rectángulo dividido en dúas metades, cada metade era 

de propiedade dun xogador. O número de xogadores era de dous polo xeral, aínda 

que podía ser de máis.

O xogo consistía en que, unha vez botado a sortes, tiraba a navalla, cravo, ferro 

ou fincón (dependendo co que se xogara) o primeiro xogador no campo contrario, 

tratando de cravalo no chan. Logo, seguindo a súa inclinación, trazaba unha raía 

(sen poder poñer os pés no terreo contrario, pois de facerlo perdería a tirada e a 

quenda; esto implicaba que non se podía tirar moi lonxe da raía divisoria e tratando 

de que a inclinación fora a correcta e non o levase a un a non poder trazar a liña 

por quedar moi lonxe xa que non se podía poñer o pé en terreo contrario) unindo 

a liña de separación dos campos cun lateral do contrario e ampliando, deste xeito, 

o terreo propio a conta do alleo.

Seguíase tirando, cravando o cravo e engadindo terreo do contrario ata gañar ou 

que o cravo non quedase cravado no chan, entón era o xogador contrario o que 

iniciaba a quenda de tiradas. Gañaba o que lograse todo o terreo do outro, isto é, o 

rectángulo completo inicial.

A dificultade do xogo estaba cando os anacos de terreo eran moi pequenos, pois 

resultaba difícil chantar o cravo dentro deles. Nalgures, e dependendo do terreo, 

había unha norma que dicía que para considerar o cravo ben cravado non podía 

haber menos dun dedo (noutros, dous ou tres, según os lugares) de distancia entre 

a cabeza do cravo e o chan. Se era a navalla, entre o mango e a folla. Mais esta 

norma non era moi empregada.

- Billarda ou estornela.- Xogábase entre dous, nun terreo calquera, aínda 

que se era despexado moito mellor. Os elementos do xogo eran dous paos, un 

grande (semellante a unha vara dun metro, nalgures chamado palán) e o outro 

pequeno (duns 15 a 20 cms) e afiado polos dous extremos. Outro elemento era 

o círculo que se facía para iniciar o xogo, aproximadamente de dous metros de 

diámetro. Botábase a sortes para ver quen estaba dentro do círculo e quen fóra.

Estableciase un número de varas (medida da lonxitude da vara) ao que se ía ir, 250, 

300.....1000...) e iniciábase o xogo. O que lle tocaba dentro do círculo, pillaba a vara 

cunha man e o pao pequeno coa outra e, dende o interior do círculo e sen sair del, 

golpeaba forte coa vara o pao pequeno impulsándoo o máis lonxe do círculo que 

puidera e tratando de non envialo para 

o lugar onde está situado o contrincante 

fóra do círculo, pois debe evitar que este 

o pille no aire, xa que este o vai intentar 

coller denantes de que caia e así pasar el 

ao interior do círculo e repetir el o mesmo 

proceso. Billarda (vara e pao pequeno afiado 
polos extremos).
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Se caía no chan o do interior do círculo saía del e coa vara petáballe nun dos 

extremos do pao aguzado (no extremo que máis lle interesara, nesta operación 

había tres intentos), ao golpealo o pao impulsábase cara arriba e coa vara voltaba 

a pegarlle fortemente tratando con elo de conquerir dous obxectivos, o primeiro, 

conquerir alonxalo o máis posible do círculo e o segundo que o contrario no pillara 

no aire (de aí que houbera que darlle con forza e impulsalo cara adiante e cara 

arriba, que o contrario non lle chegara na súa situación). Este paso facíase tres 

veces en total. Cando se remataba a última, o da vara calculaba a ollo a distancia 

en varas dende onde estaba o pao pequeno ata o círculo e pedíallas ao contrario 

dicíndolle:  “- Pídoche... (número de varas que coidaba que había) 100, 200... varas!” 

E o outro respostáballe: “- Douchas!”, ou  “- Non chas dou!” De darllas, anotábanse e 

o que tiña a vara seguía o xogo, voltando ao mesmo proceso dende o principio, isto 

é, dentro do círculo tratando de botala fóra o máis lonxe posible e que o outro non 

a pillara. De non darllas, había que medilas, é dicir, medir coa vara en liña recta 

dende onde estaba o pao pequeno (dendo o extremo máis próximo ao círculo) ata 

a raia do círculo. Se había as varas pedidas continuaba o xogo o que tiña a billarda; 

de non habelas, era o contrario o que pillaba a billarda e as varas pedidas eran 

anotadas ao seu favor. E así ata rematar ou acadar o número de varas establecidas 

como meta ao comezo do xogo. O que primeiro chegara a elas era o campeón.

- Bólas ou canicas.- Cando era neno, raro era o rapaz que durante unha 

parte do ano non levaba os petos cheos de canicas, que en máis dunha ocasión, ao 

sentarse, caían polo chan da escola adiante, coa conseguinte retirada das mesmas 

por parte do mestre.

Os materiais de que estaban feitas as bólas era o barro e o cristal (estas máis caras), 

logo viñeron unhas de mármore con cores (grises, azuís, verdes e avermelladas), 

eran máis caras aínda que as de cristal e tamén tiñan outro problema que xogando 

con elas soían romper as de barro ao golpealas con elas.

Asemade tamén xogabamos con bailaretes ou bugallos dos carballos, con bólas de 

barro que íamos buscar á Tilleira, amasábamos e dábamoslle forma esférica, logo 

poñíamolas a secar ao sol ou cocíamolas no forno da cociña se nos deixaban na casa 

(escachaban ao primeiro golpe). Non había cartos, e tíñamos que inxeniárnolas. Os 

días de feira viñan as avoas e sempre nos daban algo, entón aproveitabamos para ir 

mercalas (aínda que as veces había que elexir entre mercar as bólas ou o tebeo do 

“Capitán Trueno”,  do “Jabato”, do “Guerreiro do antifaz”, de “Roberto Alcázar e 

Pedrín”, do “Cosaco Verde”… As opcións eran moitas e os cartos poucos.

O lugar para practicar o xogo era o chan de terra pisado ou calquer outro chan 

liso. Os lugares con moita pedra, herba ou lama non eran axeitados para practicar 

o xogo.

Bólas de barro. Bólas de cristal.

Bólas de cristal grandes e unha pequena. Canicas de bailaretes.
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Nos meus tempos xogábamos a dúas modalidades coas canicas: o corro e o gua. 

Ámbolos dous eran xogos de puntería e de certa estratexia.

Ó xogo do CORRO podían xogar 2, 3 

e 4 xogadores (6 era raro, de xogar ían 

tres por cada equipo; tamén podíase 

xogar por parellas e a primeira 

gañadora xogaba contra terceira 

parella). Se xogaban dous ou tres, cada 

un xogaba para si, é dicir, non ía con 

ninguén. Se eran catro, facíanse dúas 

parellas para competir. 

As partidas podían ser “de risas” (nelas non se apostaba nada e non se gañaba nada, 

agás a partida e xogabase por pasar o tempo) ou “de veras” na que se apostaba as 

bólas que se poñían dentro do corro, entón o que gañaba collía as súas e as do 

contrario ou contrarios.

Tiña o nome de CORRO pola figura 

(elíptica e puntiaguda nos extremos) 

que se facía no chan e na que se poñían 

as bólas en número de dúas, tres, catro 

ou máis bólas. Cantas máis tiña máis 

longa era a partida. Aínda que polo xe-

ral o número era par, pois cada xoga-

dor poñía un número igual de canicas dentro. Cando a partida era “de risas” podía 

ser par ou impar, pois un só xogador as podía poñer e aínda emprestarlle a bóla 

para xogar ao contrario. Tamén era norma xeral que cando un xogador mataba ao 

contrario ou sacaba unha bóla do corro, volvía a tirar.

Corro e colocación das canicas, depen den-
do do número de xogadores.

    Terreo de xogo para catro xogadores.

Iniciábase o xogo establecendo a orde de tirada, para elo facíanse dúas raias 

no chan, a primeira a metro ou metro e medio do corro e, a segunda, a metro e 

medio ou dous da primeira. Logo situábanse os xogadores na primeira raia (a máis 

próxima ao corro) e tiraban a súa bóla cara a segunda raia. Por proximidade a esta 

establecíanse as quendas de tiro, é dicir, o primeiro sería o que máis perto estivera 

da raia, o segundo o seguinte en proximidade, e así todos. Podían tirar as canicas 

todos a un tempo cara a segunda raia ou botar a sortes para establecer turnos, pois 

tamén se podía desprazar a bóla do contrario alonxándoa da raia (no caso de tirar 

en segundo lugar). De xogar por parellas somentes tiraba un de cada unha (logo 

entre eles establecían a orde), pero se non se poñía esta norma, tiraban os catro á 

raia.

Unha vez establecidas as quendas pasábase para detrás da segunda raia (a máis 

alonxada) e escomezaba o xogo.

Xogo para dous participantes.- Unha vez efectuada a orde de saída e habendo 

dúas bólas no corro (que era o máis normal, aínda que puidera haber máis, cada 

xogador poñía no corro a mesma cantidade delas), tiraba o que lle correspondía 

tratando de achegarse o máis posible ao corro ou tratando xa de sacar unha bóla 

fóra del. Se a sacaba, voltaba a tirar. Logo tiraba o segundo participante, tratando 

tamén de sacar unha bóla do corro (sempre que no corro houbese dúas, pois a 

última non se podía sacar ata ter dado á bola do contrario) ou ben, se só quedaba 

unha, tratando de darlle ao contrario, aínda que ás veces, se o contrario quedaba 

moi preto do corro, dicíase “eu quédome por aquí” e botábase a bóla preto da raia 

2, dentro do terreo de xogo, mais lonxe do contrario.

A partida transcurría tratando de sacar a bóla do corro e logo intentando matar ao 

contrario, para máis tarde sacar a derradeira canica que quedaba dentro do corro e 

gañar a partida. E o contrario intentando darlle ou matalo antes de que a sacase e 

rematase a partida. De matalo era el o que tiña que intentar sacar a bóla do corro e 
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tratar de que o contrario non o matase a el. Tamén se podía matar ou darlle á bóla 

do contrario antes de sacar a bóla do corro e logo sacar as dúas.

Cando no corro había tres ou máis bólas e un xogador A sacara xa  unha ou dúas, 

se o contrario B lle daba ou matábao, tiña que entregarlle as bólas que xa sacara. e 

logo B tiña que sacar a bóla ou bólas que quedaran no corro para gañar a partida. 

Mentras tanto o morto A tiña que tratar de darlle a B para recuperar as bólas e 

sacar as que quedasen no corro. Outra opción era que A quitara a bóla do corro (se 

quedaban dúas), deste xeito o xogador B tiña que volvelo a matar para recuperar 

todas as bólas e sacar a que quedaba no corro e gañar a partida.

Cando un xogador tiña a súa bóla en apuros e lle tocaba tirar, tiña a posibilidade 

sempre de “botarse fóra” do xogo, entón botábase máis aló da raia 2 ou da súa 

prolongación, e alí non podían darlle.

O xogo para tres xogadores.- No caso de que foran tres os xogadores, cada un 

xogaba para si. O xeito do xogo é o mesmo, mais o número de bólas no corro era de 

tres como mínimo, unha por cada xogador (ou de seis se cada un poñía dúas, máis 

cantidade era raro).

O comezo era igual que no caso de dous xogadores e o resto do xogo moi similar 

no básico: cada xogador debía matar ou darlle á bóla dos outros dous contrarios e 

sacar as bólas do corro, ou sacar o maior número de bólas do corro e logo darlles 

aos outros. A última non se podía sacar ata ter matado aos outros dous contrarios 

e sempre que estes non sacaran ningunha bóla despois de ser matados pois habería 

que volvelos a matar. 

Neste xogo a tres, na maioría das veces, había unha axuda implícita dos dous 

xogadores que ían perdendo para tratar de darlle ó que ía gañando.  Entón un 

deixábase matar para que o outro se aproximara ao que ía gañando e, como volvía 

a tirar, ter a oportunidade de darlle e virar a partida.

Cando a partida era “en veras” o xogador que gañaba quedaba coas bólas que se 

apostaran no corro (se había tres no corro gañaba dúas, pois a outra era súa).

O xogo a catro xogadores.- Xogábase por parellas e o procedemento é o mesmo 

que o xa explicado. Ao tirar á raia para establecer a orde de saída ou tirada, no caso 

de tirar os catro, estaba dentro das posibilidades que os dous compañeiros tirasen 

un tras do outro, entón eran frecuentes xogadas de estratexia: cando un dáballe 

ao compañeiro e ficaba pretro del, o compañeiro dicíalle que o fora achegando 

ao contrario, pois cando remataba de tirar un como lle tocaba ao compañeiro 

achegado ao contrario, este podía matalo con facilidade. Esto facíase dándolle ao 

compañeiro a modiño e pouco a pouco íase achegando ao contrario ou ao corro, 

depende a donde lle interesara.

A habilidade ou maña no tiro era fundamental, mediase moito o xeito do tiro e 

o sitio onde darlle á bola contraria ou a do compañeiro. Podía ser pasando por 

riba, rozándolle, se aínda lle interesaba poñerse ao outro lado do contrario. Se lle 

interesaba ir á dereita, entón pegábaselle á bóla do contario polo lado dereito para 

saír rebotado nesa dirección; ou pola esquerda se era esa a que nos conviña. Se 

polo contra era ficar no lugar da do contrario o que se facía era darlle, no medio e 

medio, un golpe seco e forte, deste xeito a canica do contrario saía disparada e a 

nosa quedaba ocupando o seu lugar.

A estratexia tamén xogaba e, ás veces, aproveitábanse as pedriñas que houbese 

no terreo para agachar a nosa bóla detrás e evitar que o contrario nos dira; outras 

veces eran as herbas, paos… As vagadas había que evitalas, pois a canica sempre 

quedaba no punto máis baixo e o contrario só tiña que encarar a súa cara alí e a súa 

bóla tiña moitas posibilidades de pasar tamén polo punto máis baixo de darnos.

Outro punto conflictivo eran as pozas, pois a auga frea as bólas; as herbas tamén 

as frean.
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O xogo a catro remataba cando un da parella tiña morto ao outros dous contrarios 

e as bólas do corro estaban no seu poder.

O xogo do GUÁ era chamado así polo furado ou pequeno afundimento do chan 

chamado guá que se facía co calcañar do pé.

As partidas, como no xogo do corro, podían ser “de risas” ou “de veras”. Cando 

eran “en veras”, as bólas que se gañaban eran aquelas coas que se xogaba a partida. 

Non era moi raro pois que se xogase ao guá “en veras” coas peores canicas que 

se tiñan (as de barro), agás que un tivese moita confianza nun mesmo ou que o 

contrario fose moi maliño, entón xogábase coas de cristal ou coas de mármore. 

Cando eran “en risas” non había problema de xogar con cristal ou mármore. O 

campo de xogo era similar ao do corro, agás 

que no canto do corro estaba o guá. As raias 

tamén se marcaban neste xogo para establecer 

a orde de tirada. As distancias eran as mesmas 

que no caso do corro. No xogo podían intervir 

dous, tres ou catro xogadores (mais eran 

casos pouco frecuentes os de catro).

O xogo para dous xogadores.- O comezo é igual que no do corro, primieiramente 

tirábanse as bólas dende a raia 1 ata a raia 2, para establecer as quendas de tirada 

na partida. O resto do xogo variaba do do corro e era o seguinte: Primeiramente os 

xogadores trataban de “pasar polo guá” meténdose nel (ou “meterse no gua”) para 

Xeito de facer o guá co pé e perfil do gua rematado.

        Terreo de xogo para o gua.

deseguido tratar de matar ao contraio, voltar a meterse nel e gañar a partida. Mais 

aínda tiña máis características propias: antes de tirar, medíase unha cuarta para 

adiante e adiantábase a bóla á nova posición para logo tirar; esta cuarta tamén se 

podía medir cara atrás ou na dirección que interesase, isto é, cara adiante para 

tratar de estar máis preto do contrario cando se trataba de matalo, cara atrás 

cando interesaba alexarse, cara o gua cando interesaba pasar por el ou meterse nel; 

máis sempre cunha condición, había que indicalo denantes de facelo.

O xogo para tres xogadores.- Era igual co de dous, coa diferenza de que había que 

darlle ou matar aos dous contrarios no canto de darlle ou matar a un só. É dicir, un 

xogador tiña que “pasar polo guá”, matar aos outros dous e voltar a meterse no guá 

para gañar a partida.

E tamén eiquí, o mesmo que no xogo do corro, cabía unha complicidade entre os 

dous que ían perdendo, na contra do que ía gañando. Outras veces dábase unha 

circunstancia curiosa, tanto no guá coma no corro: cando un dos tres que xogaba 

era moi bo (xogando, ou como deciamos nós “apuntando”), e un dos outros era moi 

malo ou os dous regulares, xa de partida ían os dous xuntos na contra do bo, e así 

non se daba esa axuda encuberta que antes dixemos, senón que xa se axudaban 

dendo o comezo da partida.

O xogo para catro xogadores.- É igual co de dous ou de tres, coa diferencia de que 

van por parellas. O resto do xogo é similar, cando un da parella, ou os dous, teñen 

morto aos outros dous e se mete ou meten no guá teñen a partida gañada.

A solución  para os que ían perdendo era matar a un dos que ían gañando antes 

de que se metera no guá, porque dise xeito os que ían gañando tiñan que volvelo a 

matar.

Curiosidades sobor das canicas ou bólas.- Xa dixemos no comezo que as bólas 

podían ser de barro, cristal ou mármore. As máis estimadas eran as de cristal, 
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principalmente aquelas que tiñan vivas cores, tamén eran as máis caras. Ás veces 

trocábanse, dábanse cinco, seis, sete... ou máis de barro por unha de cristal. Ou 

dúas de mármore por unha de cristal. Ou dúas, tres, catro... de barro por unha de 

mármore.

As de mármore tamén eran moi apreciadas, pois eran moi duras. Habíaas 

pequerrechiñas, medianas e grandes. As máis apreciadas eran as medianas, e se 

eran de cor morada ou azulada, moito máis. As  máis frecuentes eran as grises. O 

tamaño das de barro e as de cristal era similar, se cadra as de barro un chiquiño 

máis grandes.

Logo apareceron unhas de aceiro (dos rodamentos) pero escapaban moito ó tirar, 

escachaban as de barro e as de cristal ao golpealas con elas. E se tiñas unha para 

xogar, poucos xogaban contigo. Máis ben tíñanse coma unha peza de colección 

máis.

Tamén nas bocas das botellas das gasosas e dalgunha que outra bebida, traían 

unhas boliñas de cristal (ser cor) que cando se remataba a bebida, sacábanse e eran 

boas para o xogo (algo máis grandes que as de cristal que se mercaban).

Asemade era normal que cada un de nós tivésemos a nosa propia bolsa de bólas. 

Metíamolas nela e, diste xeito, non che caían dos petos na escola, pois de darse 

o caso quedabas sen elas (a persoa que máis bólas tiña era o mestre –enténdase 

isto no bo sentido da frase-); tamén era un xeito de non perdelas cando xogabas a 

outros xogos. A bolsa estaba feita dun anaco de tea cun cordón na boca ou parte 

aberta que servía para amarrala e pechala.

Outro apunte máis é que tamén xogábamos na casa, non había obstáculos pero o 

problema era que as bólas corrían moito no chan liso. E somentes se podía xogar ao 

corro, ao guá era máis difícil pois non se podía facer (agás que houbese un furado 

nas táboas do piso).

- As tabas.- Os nenos, ao igual que as nenas, 

xogaban coas tabas; mais era un xogo diferente 

ao das nenas. Xogábase a tirar catro tabas e ir 

conseguindo as catro diferentes posicións que 

ten a taba o primeiro que as conquería gañaba.

Primeiro establecíase a orde de tirada. Tiraba o 

primeiro e según o maior número de caras iguais que lle saíra elexía a posición das 

tabas ás que quería ir. Logo tiraba o seguinte e o mesmo, despois o terceiro e tamén 

dicía á posición que elexía. Así ata tirar todos. Cando tiraba de novo o primeiro 

tiña que intentar sacar  a posición que elexira nas tabas que non lle quedaran nela 

na primeira tirada. E así o resto de xogadores. O que conquería primeiro facer 

todas as posicións gañaba a partida. A diferenzia das tabas das nenas, as dos nenos 

non se pintaban de cores. Mantiñan a súa cor natural, mais ben limpiñas.

- A carrilana.- Estaba feita de madeira 

case toda ela, agás as rodas que eran de 

rodamentos.  Habíaas de moitas formas e 

modelos. Eu tiven unha, que me fixo meu 

pai, que tiña un manillar alto feito de 

ferro, era moi cómoda e non esnafrabas as 

mans coma nas outras, pois a ir o manillar 

de madeira baixo, no caso de volvar, as 

mans era o primeiro que mancabas.

Xobábase a facer carreiras para ver quen 

era o primeiro en chegar á meta, de antemán, estabrecida. Tamén podía haber 

atrancos para facer a carreira máis competitiva. Normalmente era por parellas, 

un emurraba e o outro conducía e, logo, ao revés. Outras veces, o empuxe, facíase 

co pé. 

Tabas dos nenos.

Carrilana, o manillar é un cordón que 
vai unido ás rodas. Tirando por el, 
xírase.



José María López Ferro
Os xogos populares (2ª parte)

198 199

XOGOS MIXTOS, DE NENAS E NENOS:

- As catro esquinas.- O lugar 

onde se practicaba era onde houbese 

catro esquinas (ou máis) ou catro 

columnas (ou máis). O número de 

xogadores era de cinco ou de haber 

máis de catro esquinas ou columnas 

un sempre a maiores do número delas. 

Primeiramente había que botar a 

sortes para ver quen pandaba.

O xogo consistía básicamente en ocupar 

unha esquina e intercambiarse con outro xogador intentando que o que pandaba 

non ocupase a esquina baleira. De logralo, pasaba a pandar o que quedara sen 

esquina. Os intercambios podían ser en lateral ou en diagonal (estes eran máis 

complicados e arriesgábase máis). 

- As quedas.- Xogo colectivo, onde nenos e nenas xogaban ledamente. 

Primeiramente botábase a sortes para saber quen pandaba. Se alguén incorporábase 

ao xogo unha vez iniciado, tiña que pandar. O que pandaba tiña que tratar de tocar 

a un xogador coa man en calquera parte do corpo, ao mesmo tempo que lle dicía 

“quedas”, entón pandaba o xogador tocado que tiña que facer o mesmo cos outros 

xogadores ou co que pandara anteriormente. Incluso se lle podía devolver o toque, 

se eras rápido, ao que pandaba, volvendo a pandar. Ás veces, cando se perseguía a 

un moito tempo seguido, decíaselle “teima”, e o que pandaba tiña que correr tras 

de outro xogador.

Este xogo tiña outro similar que era “Síguela”, a única diferencia co anterior era 

que non se lle podía devolver o toque ao que pandaba cando este che tocaba.

 Xogando ás catro esquinas na actualidade, 
os conos sinalan as esquinas.

- Xustizas e ladróns.- Xogo que se practicaba nas noites do verán, cando os 

rapaces e rapazas botábamosnos fóra das casas pola calor que ía nelas e saíamos a 

xogar todos xuntos. O primeiro que faciamos era elexir dous equipos, uns farían 

de xustizas tratando de localizar aos do bando contrario que serían os ladróns.

Os xustizas tiñan que dar tempo aos ladróns para que se ocultaran, logo dicindo 

“Ladróns que roubades decirnos qué hora é!” E os ladróns, agachados lonxe, 

respostaban: A unha!, As dúas! e As tres!. Entón inicíabase o xogo e os xustizas 

buscaban aos ladróns e levándoos ao cárcere (lugar sinalado de antemán para elo) 

e que tiña que estar gardado por un do equipo dos xustizas, pois os ladróns podían 

salvar aos compañeiros collidos, soamente con tocalos. Cando estaban todos 

presos remataba o xogo.  Entón os ladróns facían de xustizas e estes de ladróns, 

comezando un novo xogo.

 

- O pano.- Xogo que tamén leva o nome 

de “Bandeira”. Priemeiramente elíxense 

dous equipos. Case que sempre, os dous 

mellores elexían botando a sortes os 

equipos que deberan de ser do mesmo 

número de xogadores, ou variar nun. Ten 

que haber un que faga de nai, para soster 

o pano ou bandeira e diga os números.

O terreo de xogo era un rectángulo duns 

vinte metros de largo e dividido pola metade en dous campos. Cada equipo ocupará 

unha metade ou campo e situarase fóra da liña exterior do rectángulo. Imaxinemos 

que hai sete xogadores por cada equipo, pois primeiramente o capitán reparte os 

números asinándolle a cada xogador un número do 1 ao 7. 

   Xogando ao pano.
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O xogo comeza coa nai (xogador que ten o pano) dicindo un número do 1 ao 7, por 

exempro o 3. Cada un dos  xogadores dos dous equipos que tiñan ese número saen 

correndo ato o centro do rectángulo onde está a nai co pano para tratar de pillalo 

e voltar correndo ata onde está o seu equipo ser ser tocado polo xogador contrario 

que sairá tras el nada máis pillar o pano. En ocasións, algún xogador non daba 

freado ao chegar onde estaba o pano e pasaba ao campo do contrario, se era tocado 

polo rival, estaba eliminado.

De chegar os dous igualados ao pano, establecíase un xogo de habilidade e rapidez 

para pillar o pano e sair correndo para non ser pillado. Facíanse amagos para que o 

rival pasase ao campo contrario ou para despistar e dunha vez pillalo desprevenido, 

coller o pano e botar a correr.

Cando un xogador quedaba eliminado, o seu número era asumido por outro 

xogador do seu equipo, polo xeral era o capitán o que asignaba o número. Entón un 

xogador podía ter dous números e se eliminaban a máis, podía chegar a ter máis. O 

xogo consistía en ir eliminando contrarios, gañábase cando eran elimiados todos 

os dun equipo.

- A pita cega.- Xogo moi recurrido, pois podíase xogar tanto no interior da casa 

coma fóra, ao exterior. Se se xogaba na casa, había que tratar de retirar  obstáculos 

onde puidese tropezar o que pandaba. 

Primeiramente botábase a sortes para ver quen pandaba ou “chingaba” (que era 

unha verba moi usada no canto de pandar en case todos os xogos). Unha vez 

botado a sortes, o xogo consistía en vendarlle os ollos cun pano, unha bufanda 

ou algo similar ao que pandaba, deseguido dábaselle unha voltas e logo tiña que 

atopar a un dos participantes e identificalo palpándolle a cara, a roupa...Había un 

diálogo que tiña lugar entre o que pandaba e os outros participantes, que dicía:

- De onde ves Pita Cega?

- Veño do forno.

- E que me traes?

- Un pan e un bolo?

- E dasme del?

- Chégate por el?

E outro  (en castelán) que se dicía denantes de darlle as voltas:

- Gallinita, ¿qué perdiste?

- Una aguja en un pajar.

- Da cuatro vueltas

y la vas a encontrar!

O que topaba e era identificado ou identificada pasaba a pandar e repetíase a 

operación de darlle as voltas.

- Carreiras de sacos.- Xogo moi popular e moi empregado nas festas e 

romerías para entreter á rapazada. O xogo consistía nunha carreira de rapazas 

e rapaces metidos en sacos. Cada participante introducíase de pé nun saco e 

pillándoo pola parte superior aberta coas mans, ían dando saltos dende a saída 

ata a meta. O primeiro ou primeira en chegar á meta era o vencedor ou vencedora.

De caer polo camiño, según as normas preestablecidas, voltábase a comezar ou 

erguíase e seguía ata chegar á meta.

A mellor maneira de non caer era a de manter o fondo do saco pegado aos pés 

tirando del cara arriba coas mans e tratando de ir polo camiño menos accidentado; 

sempre saltando cos dous pés xuntos.

- Tiro de corda.- Outro dos xogos practicado por nenos e maiores nas festas 

e romarías, outro dos xogos populares destacados. Primeiramente facíanse dous 

equipos botando a sortes, ás veces, xa estaban feitos de antemán pois eran os de 

unha parroquia contra os doutra, ou unha pandilla contra outra, ou solteiros con-
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tra casados... Sempre co mesmo 

número de xogadores.

Seguidamente marcábanse tres 

puntos na corda atándolle uns 

panos. Un no medio e outros dous á 

mesma distancia do medio.  Todas 

estas marcas na corda coincidirán 

con outras tantas no chan.

Cada equipo colocábase en fila ao longo da corda e detrás dun xefe ou capitán, 

situándose detrás da marcha lateral de cada lado. Antes de comezar había que 

facer coincidir as marcas, medio e laterais, coas marcas do chan. Ás voces de Xa!, 

ou de Unha, dúas e tres!... cada bando comezaba a tirar para o seu lado, tentando 

de arrastrar cara a si ao outro equipo, ata facer que a marca da corda do seu 

lado rebasase a liña central do chan, ou outra marca (pao) ou disposición que se 

acordara.

Este xogo admitía xogar a puntos, é dicir, por partidas gañadas. Tamén por 

eliminación, o gañador enfrentábase a outro equipo ou equipos, ata quedar un. Ás 

veces, empregábase a estratexia de colocar aos que máis tiraban nun dos extremos 

da corda e os que menos diante; ou o de non tirar todos dendo o principio, senón ir 

tirando progresivamente segundo se ía desenvolvendo o xogo.

 

- Arrincanabos.- Primeiramente botábase a sortes para ver quen pandaba. 

Este ficaba de pé e tiña que ir tirando por un ou unha do resto dos participantes 

que se sentaban e agarrábanse pola cintura para que non os erguese e arrincase do 

grupo. 

Cada vez que arrincaba un, este ou esta pasaba a axudarlle para ir arrincado a os 

Tiro de corda.

outros participantes ata que non quedaba ningún. O último en ser arrincado era o 

que pandaba no novo xogo.

- Pés quedos.- O número de participantes é ilimitado. Primeiramente botábase 

a sortes para ver quen pandaba. O que pandaba colocábase no medio dos xogadores, 

lanzaba a pelota ao aire e dicía o nome dun xogador calquera. O xogador nomeado 

tiña que intentar coller a pelota o máis rápido posible, no mesmo momento que a 

pelota estaba no seu poder dicía: “Pes quedos!”. Mentras esta frase non se dicía os 

restantes xogadores tentaban desprazarse o máis lonxe da pelota e do receptor. 

No momento de escoitar a frase tiñan que deterse e non moverse, de aí o nome do 

xogo. 

O que estaba en posesión da pelota dando tres grandes alancadas, intentaría 

poñerse o máis perto posible dalgún dos xogadores escapados e dende a posición 

que acadaba despois das tres alancadas tiraba a pelota tratando de darlle nalgunha 

parte do corpo ao xogador que tiña máis preto de seu. Este non podía mover os pés 

do chan, pero si o resto do corpo para que non lle dera. No lanzamento da pelota 

podía ocurrir que lle dera ou non, e tamén que o xogador ao que se lle lanzaba 

collera o balón. En función destas posibilidades gañaba o dereito de lanzar el 

a pelota e continuaba o xogo de maneira indefinida. De darlle coa pelota e non 

pillala, quedaba eliminado.

- Vexo, vexo.- O número de xogadores é ilimitado. Bótase a sortes para saber 

quen comeza o xogo facendo de nai,  e faino dicindo:

- Vexo, vexo!

O resto resposta:

- Que ves?

E el dí:

- Unha cousiña!

E os outros:
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- E que cousiña é?

Ao que o que panda, tras pensar no obxecto escollido e que terá que estar á vista 

de todos, dirá:

- Unha cousiña que comeza pola letra... (dirá o nome da letra, exempro: -a, 

se é unha árbore; -c, se é unha caixa... Tamén pode ser una animal). Os demais, 

por orde previamente establecido, irán aportando solucións ou respostas posibles. 

Gaña o primeiro que atine e pasará a ser a nai.

Outra versión é a de dicir a cor do obxecto no canto da inicial.

- Agachadas ou escondite.- Xogo para practicar a calquer hora do día, 

mais xogábase mellor á noite. O lugar para practicar era, preferiblemente, na rúa 

(aínda que tamén podíase facer en recintos pechados), as parcelas do Poboado 

eran un lugar axeitado pois tiñan recunchos para agacharse por todas partes e por 

riba os mirtos que as pechaban eran ideais para facelo.

O número de xogadores era ilimitado, e xogabamos nenos e nenas, todos xuntos, 

canto maior fora o número de participantes mellor, xa que o xogo duraba máis.

Primeiramente había que botar a sortes para saber quen pandaba, aínda que en 

moitas ocasións era o último que chegaba para xogar. Logo o que lle tocaba de 

pandar buscaba un lugar (poste, árbore) para pandar e tapando os ollos contaba 

ata dez por cada participante (se eran cinco, ata cincuenta; se eran 12, ata 120) para 

dar tempo aos outros para agacharse.

Unha vez rematada a conta, procedía a buscalos e cando atopaba a algún/algunha 

ía correndo ata a panda e dícia: -“por… (nome do que atopara); e se algún/algunha 

conseguía chegar antes que o que pandaba dicía: -“aplín por mín”, ou tamén 

“aplín por min e por todos os meus compañeiros” ou “aplín por min primeiro e 

por todos os meus compañeiros”, deste xeito salvaba aos que estiveran atopados 

anteriormente polo que pandaba.

Dependendo das condicións que se puxeran ao comezo, pandaba o último ou o 

primeiro atopado. (De ser o primeiro, non valía salvar). 

- A la silla de la reina.- Xogábase entre varios, pero facíase en orde botando 

a sortes, dous facían de silla entrelazando as súas mans e alí sentábase a primeira 

ou o primeiro que lle tocase, agarrandose ó colo das que facían a cadeira. Cando 

remataba a cantiga desfacíase o asento e tocáballe a outro/a.

 A cantiga ou cantigas eran:

“A la silla de la reina                     “A la silla de la reina

que nunca se lava,     que nunca se peina,

que nunca se peina.     un día se peinó

Un día se lavó,      siete piojos encontró:

otro día se peinó    uno, dos, tres, cuatro,

y otro día se cayó”.    cinco, seis y siete”.

- A atrancar as calles – A tapar la calle.- Xogábase en grupo, todos 

collidos das mans, indo para adiante e procurando ocupar todo o espazio posible, 

tratando de atrancar toda a rúa ou o maior espazo. E cantando.

Había dúas versións das cancións:

Versión 1.
- A atrancar las calles,

que no pase nadie,

nada más que mis abuelos

comiendo ciruelos.

Ciruelos amarillos

nos ponemos de rodillas. 

Ciruelos encarnados

nos ponemos levantados.



José María López Ferro
Os xogos populares (2ª parte)

206 207

Ó dicir “nos ponemos de rodillas”, poñíase o xeonllo dereito no chan e non se 

erguía ata que se dicía “nos ponemos levantados”. (Versión 1).

Versión 2.
- A tapar la calle,

que no pase nadie,

- sólo mis abuelos

comiendo buñuelos

y tortillas amarillas

nos pondremos de rodillas.

- Antón Pirulero.- Primeiramente elexíase unha nai botando a sortes. Logo 

sentábanse todos en corro no chan e atendendo a nai que  tamén estaba sentada. 

Entón había dúas formas de xogar:

Na primeira a nai ía facendo unha chea de xestos  que o resto tiña que imitar. 

Comezaba tocando o nariz cando iniciaba a canción de Antón Pirulero. Logo se 

se tocaba unha orella, os outros tamén tiñan que tocala.  Se tocaba outra parte 

do corpo, os outros igual. Se aplaudía, os outros tamén. Se imitaba un traballo, 

os outros tiñan que imitar os movementos dese traballo ao mesmo tempo que ía 

cantando:

- Antón, Antón, Antón Pirulero, (tocando o nariz)

cada cual, cada cual (imitando os xestos da nai)

que atienda a su juego.

Y el que no lo atienda 

pagará una prenda.

Cando alguén se equivocaba ou non lle seguía o movemento, tiña dúas opcións:

a) Facer o que lle encomendaban (bailar, saltar, bicar...) e, de non facelo, pagar unha 

prenda.

b) Pagar prenda directamente.

Para recuperar as prendas había que facer outras probas máis difíciles.

A segunda maneira de xogar era que a nai elexía un oficio, profesión para 

cada un. Comezaba o xogo cantando e todos tocando  o nariz, ata chegar á 

parte que dí: “Cada cual...”, nese intre todos poñían en práctica o seu oficio 

ou profesión. Se alguén se equivocaba e non tocaba o nariz ao dicir: “Antón, 

Antón...” ou continuaba coa súa profesión, perdía e tiña que entregar unha 

prenda.

Cando se recollían varías prendas, había que recuperalas do seguinte 

xeito: Todos no centro (agás os donos das prendas) elexían unha proba. 

Deseguido sacábase unha prenda ao chou e, o dono dela, tiña que realizar 

a proba proposta.

Os tipos de probas podían ser:

-Dar a a hora equivocada a fulano...

-Chamara á porta de...

-Bicar a...

-Entregar tal cousa a...

-Dicirlle ... a...

-Etc.

- As chulas.- Xogo para as longas noites de inverno nas casas. Xogábase 

entre dous, tres ou máis participantes.  Primeiro estabrecíase unha orde 

e logo comezábase a xogar. O primeiro xogador poñía a man coa palma 

cara abaixo, o segundo poñía a súa enriba golpeando, o terceiro enriba da 

do segundo... e golpeando. De haber máis xogadores seguiríase facendo o 

mesmo. Cando todos teñan a man posta o primeiro xogador pon a outra 

man enriba e golpeando a man do anterior e así sucesivamente os outros 

xogadores. Cando xa todos teñan as dúas mans postas, o primeiro quita 
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a man de abaixo de todo e golpeando pona enriba, logo o segundo e, despois, o 

terceiro... Cando un saca a man cando lle van golpear, perde. Tamén cando se retira 

do xogo.

FORMULIÑAS PARA BOTAR A SORTES:

As formuliñas ou recitados para botar a sortes empregábanse para ver quen 

pandaba ou para  repartir os xogadores en diferentes equipos. (Loxicamente pode 

haber moitas variantes destas formuliñas e cada quen lembrar as súas. Ás veces, 

aprendíanse pasando de maiores a pequenos, de irmáns a irmáns e introducíanse 

novas variantes ao longo do tempo).

Unha, dole, trele, catole,

quine, quinete,

estando o rei

no seu gabinete,

veu Xil

e apagou o candil.

Candil, candilón,

xota, xustiza,

ele, ladrón.

Uno, dole, trele, quitole, quile, quilete, 

estaba la reina en su gabinete,

vino Gil, apagó el candil.

Candil, candilón, cuenta las veinte

que las veinte son.

Un don din

colorín, colorete.

Estaba a reina

no seu gabinete.

Veu Xil

e levou o candil.

Candil, candol,

se contas ben

vinte son.

Dedín, dedín,

de la bota botera.

Chis! Pum!

Fuera!

(Ao que lle tocaba estaba libre, non pandaba. Así ata quedaba un).

Pito, pito, gorgorito.

¿A dónde vas tan bonito?

A la era verdadera.

¡Pin! ¡Pon! ¡Fuera!

O meu pai ten un caixón

cheo de puntas.

Dime neno/a

cantas son?

(Dicía un número e contabase).

Un gato cayó en un pozo, 

las tripas hicieron guá.

Arre moto, pitipoto
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arre moto, pitipá.

guapa.

Que salgas tú,

por las puertas de Mambrú.

Un gato cayó e un pozo

las tripas hicieron guá. 

Arre moto que te mojo, 

arre moto que ya estás,

guapa.

Que salgas tú,

por las puertas de Mambrú.

Pepita, pepitón.

Tres pitas e un capón.

O capón estaba torto

e as pitiñas no horto.

Tris, tras, 

mariñeiro, fóra estás!

Botón, botón

da bota boteira. 

Chiribitón!

fóra quen queira,

vestido o zapato,

que saia o número 4.

En un café rifaron un gato,

al que le toque el número cuatro:

Uno, dos, tres y cuatro.

Unha mazá podrida.

1, 2, 3, saída.

Unha mazá asada.

1, 2, 3, salvada.

Doce meses ten o ano.

Catro fases ten a lúa.

Dime ti, cantas pedriñas

ten o chan da túa rúa.

Pepín, Pepín,

por aquí pasó

y a todas las aves convidó,

menos una que quedó.

Cae la mesa, 

cae la artesa, 

cae el Rey

y la Condesa.

¡Pasa Perico! ¡Pasa Montero!

Por las puertas del carabinero.

Los de “alante” corren mucho, 

los de atrás se quedarán.

¡Pase misí! ¡Pase misá!

¡Por la puerta de Alcalá!

Los de “alante” corren mucho,

los de atrás se quedarán.
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Nai e filla van á misa.

Levan as dúas unha camisa.

E mentras van e volven

conto eu a miña sorte.

Canto é a miña sorte?

Vintesete máis doce! (E contábase)

Puse polvo 

en la polvera.

Chis! Pum!

Fuera!

Un avión xaponés,

cantas bombas tirará ao mes?

(1, 2, 3, 4...) (Según a resposta, contarase)

Don Pepito el verdulero, 

se cayó de un sombrero.

El sombrero era de paja,

se cayó en una caja.

La caja era de cartón,

se cayó en un cajón.

El cajón era de pino,

se cayó en un pepino.

El pepino maduró

y don Pepito se salvó.

Cachorro, morro

marra galego, fillo do rei.

A todas as aves convidou

menos a unha que voou.

Gacho micho, vaite deitar

tras da porta de San Miguel

que alí te irán buscar.

¡Rabo de can, rabo de besta!

¡Dixo miña nai que estaba nesta!

(Para adiviñar en que man hai algunha cousa)

Unha, dúas tres,

unha pataca podrida.

Unha, dúas, tres,

saída!

María Cuchíbrica

se cortó un débrico

con la cuchíbrica

del zapatébrico.

El zapatébrico

se lo curóbrico

con mantequíbrica

de la mejóbrica.

- Ouro.

- Prata.

- Ouro.

- Prata.

- Ouro.

- Prata...
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Este era un sistema para elexir equipos. Dúas persoas, unha fronte á outra, a uns 

dous ou tres metros. Camiñando poñendo un pé diante do outro e pegadiños. Ao 

final, ao que lle toca de poñer o último pé, pono e se lle cabe, elixe. De non caber, 

ponno enriba do del e do outro dicindo: - Monta! E logo pono atravesado no medio 

do del e do outro e dí: - Cabe!. Se cabe elixe. De non caber entre os dous, comézase 

de novo a outra distancia distinta.

Formuliñas había moitas máis, só quixen poñer algunhas das que lembrábamos e 

das que recollemos. 

Son consciente de que quedan moitos xogos no tinteiro e que cada persoa que lea 

este artigo lembrará algún que non esté referido nel, mais sería imposible sinalalos 

todos; unha porque o artigo sería interminable e outra porque hai moitos que 

non lembro ou non os coñezo . Digamos que é coma un paseo pola infancia case 

que esquecida, tratando de traer de novo lembranzas que comezan a perderse co 

paso do tempo.  O que pido é que cada un que lembre un xogo que non estea aquí, 

primeiro, que o transmita aos fillos, netos, veciños… (pois é a mellor forma de que 

non morra, de darlle continuidade e de que non se esqueza) e, segundo, que si o 

pode recoller por escrito e pasarmo, agradeceríallo moito. Temos que gardar o 

pasado para transmitilo ao futuro. Non podemos permitirnos perder as nosas 

raíces.
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Neste artigo falaremos sempre en tempo pretérito xa, que nos tempos que corren 

non se cultiva ningún cereal por esta zona, salvo raras excepcións. Aínda que xa 

falei do cultivo do cereal na publicación das Festas do Carme do 2004 e no meu 

libro recentemente publicado: “Traballo, oficios e crenzas populares dos nosos 
antergos”, poderiamos profundizar máis no tema, xa que quedan moitas cousas 

no tinteiro. Neste artigo, viaxaremos tralo proceso do cultivo do pan, así como 

polas melloras e diferenzas acadadas por distintas localidades, como é no caso das 

ferramentas, e tamén tocando un pouco, como non, termos e definicións que se 

empregaban neste labor. 

En primeiro lugar, quixera facer un breve comentario sobre o nome destes cereais. 

Por aquí, ó trigo e ó centeo desde que nacía ata que se mallaba, chamábaselle pan; 

unha meda de pan, un carro de pan, o 

pan da leira, e o pan da roza (que era 

como se lle chamaba ó que se cultivaba 

no monte).

Ata finais do segundo terzo do século 

pasado, o cereal que máis se cultivaba 

nas Pontes era o centeo no monte e 

o trigo na leira, e tamén o mestillón 

(mestura de trigo e centeo). Tamén 

se cultivaba a avea, pero en pequena 

cantidade, soamente a necesaria para 

sementar polas cales (canles) do nabal 

para coller en verde, como forraxe para 

o gando e a que se sementaba como 

alcacer tamén para dar en verde. 

Trigo.

Centeo.

O labrego, cada vez foi cultivando máis trigo que centeo, pero sen deixar de 

sementar algún deste último, sobre todo pola palla, para cubrir o palleiro, por ser 

moito máis resistente á intemperie  que a do trigo. Por outra banda, había algunha 

diferenza dunhas zonas a outras, aquí nas Pontes cultivábase máis centeo que 

trigo e na Mariña non se sementaba centeo. No tocante ó palleiro, como veremos, 

tamén se facía diferente, a meda rodeira non se facía noutras zonas.

Deseguido viaxaremos polas diferentes fases dunha anada no cultivo do pan:

Cavar a roza: durante os meses da primavera cavábase o monte, coa aixada, 

procurando deixar os terróns de lombo de besta, coa parte vexetal para dentro e 

as raíces para fóra, porque así non paraba a auga neles, e máis para que lles entrase 

o vento, de forma que estivesen ben secos cando chegase o tempo de queimalos 

(queimar a roza).

Algunhas ferramentas fóronse inventando para que o labrego non tivese que facer 

tanto esforzo físico. Polos anos 40 do século pasado, un ferreiro de Ortigueira 

inventou un arado (chamado coitela da roza), polo que guindaban un par de vacas 

ou bois e deixaba os renques cortados, de xeito que o cavador non tiña máis que 

cortarlle as raíces ó terrón e darlle volta. Con este invento, un cavador cavaba máis 

que tres polo sistema tradicional.

Queimar a roza: para queimar os terróns  poñíanse  en  montóns, dun metro a 

metro e medio de diámetro, por un de alto, plantábaselles lume e, cando  se volvían 

borralla, cubríanse con terra para que non perdese a forza mentres non chegaba o 

tempo da sementeira. 

Sementeira da roza:  facíase a últimos do mes de outubro; daquela esparexíase 

a borralla por todo o terreo e logo sementábase a gra e acubríase co arado de pau 

e, se o arado levantaba terróns, coteábanse co sacho (tamén se chama raño). O pan 

que se sementaba na roza, non necesitaba máis coidados ata que se segaba.
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Sementeira na leira: na terra labrada 

sementábase algo máis tarde que no 

monte, entre o quince de novembro e 

o de decembro, se o tempo o permitía, 

senón cando se puidese. Nos labores 

do campo hai que contar sempre co 

tempo. Sementábase na mesma leira 

onde se collían as patacas ou o maínzo, 

despois de arar a terra para que cando 

se fose sementar non houbese máis que 

gradar, sementar e acubrir a gra, neste 

caso sucábase e a terra que erguera a 

sucadoira ó suco para acubrir a semente, 

achanzábase co trullo. Cando a terra 

estaba moi enxoita e caía moita para 

a canle da que levantara a sucadoira, 

erguíase coa sacha e esparexíase polo 

suco. 

O pan na leira sementábase a sucos para 

podelo cavar e mondar e non tiña tanto 

risco de encamar se chovía moito cando estaba no desempapo (prefloración) ao 

entrarlle o vento pola cal. Cando chegaron os tractores xa non se sucou máis, 

sementábase á feito (por todo o terreo).  

Cava e monda do pan na leira: cavábase co sacho, para que fillase mellor, 

e mais para que non nacese a herba mala polo medio del ó chegar a primavera. 

A cava facíase a finais do inverno, aproveitando que a terra estivese enxoita. 

Normalmente, sempre por esa data veñen uns días de tempo seco. No caso en que 

nacese a herba mala aínda que estivese cavado, no mes de maio habíaa que arrincar 

      Trullo.

     Sucadoira.

coa man, tanto a da canle coma a que nacía polo medio das plantas do cereal: a este 

labor chamábaselle “mondar o pan”. Este traballo eliminouse cando chegaron os 

herbicidas selectivos que matan a herba mala e non danan o cereal.

A sega do pan da roza: por aquí tiña lugar 

entre  mediados de xullo e a primeira quincena 

de agosto;  primeiro segábase o da roza porque 

maduraba unha semana antes que o da leira. 

Segábase á man, coa fouciña (aquí non hai 

unanimidade no nome desta ferramenta, nalgúns 

lugares chamase fouciña e, noutros, fouciño) na 

roza, deixábase en gaveleiros que desen un mollo, para que o atador non tivese 

máis que coller unha presa de pallas do mesmo gaveleiro e facer o vencello para 

atar o mollo; logo poñíase en medeiros -tamén se chamaba conta e noutras zonas, 

medote- de dez pares (os mollos contábanse por pares, un carro de pan eran cen 

pares) para que se acabase de curar. Cando ía curado carrexábase para a eira onde 

se poñía nunha meda ata que se mallaba.

Sega do pan da leira: ao estar o pan a sucos, 

cada segador ou segadora segaba no suco que lle 

tocaba e ía deixando as presas atrás, atravesadas 

de suco a suco para que o atador, que ía de pés 

na canle, as fose xuntando para facer o mollo: Se 

o pan tiña moita herba deixábase sen atar ata 

que secaba, daquela poñíase en medeiros coma o da roza, ata que se carrexaba 

para a meda. 

A meda: a meda facíase en forma  circular e ía estreitecendo desde o pé 

ata rematar cun só mollo. Cando a palla estaba encurvada poñíase primeiro 

en moreas, para que se estendese, antes de poñelo en medeiros. A morea 
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comezábase con 5 mollos, logo outros 5, 4, 3, 2 e 1, formando unha pirámide. 

Os mollos colocábanse coa espiga para dentro procurando sempre que o couce 

quedase máis baixo ca espiga, para que a meda non recollese a auga para 

dentro cando chovese.

A malla: mallábase co malle, estendíanse os 

mollos na eira en dúas filas de forma que quedasen 

as espigas para dentro, logo, os malladores, que 

podían ser dous ou ata unha ducia, colocábanse 

uns fronte aos outros e cando os dunha banda 

baixaban os malles para bourar os mollos, os da 

outra erguíanos, sempre ao mesmo ritmo. Cando 

aquela fileira estaba mallada apartábase e poñíase 

outra. Os mollos, despois de estaren mallados 

desamarrábanse, poñíanse sobre dun cepo e cunha 

vara acabábanse de mallar as espigas que quedaran 

polo medio.

As mulleres tamén axudaban a mallar co malle, 

repasar os mollos, carrexar a palla para o palleiro, 

pero un traballo exclusivo para elas era recoller 

a gra do chan, axirala co cribo, para quitarlle o 

po e máis as arganas, e carrexala para a casa. Se 

estaba ben curada ía para a hucha, senón había que 

estendela no faiado.

O palleiro: a palla poñíase nun palleiro, para dar de comer ás vacas durante 

o inverno, para cubrir a cabana do carro e, a xente que vivía moi pobremente, 

utilizábaa de xergón para durmir. O palleiro, na montaña, facíase redondo e íase 

ancheando ata onde comezaba a cobertura, que se volvía a  estreitecer, a palla 

                 Malle.

       Malla.

poñíase igada. Na mariña facíanse coa palla 

escagallada por todo o palleiro e ía estreitecendo 

desde o pé. 

Chega a máquina de mallar: polos primeiros 

anos do século pasado inventouse unha máquina 

de mallar que era movida a brazo, pola que 

guindaban seis homes, pero non deu resultado 

polo pesado que era movela, ademais, non mallaba 

ben as espigas que había polo medio do mollo. Por 

outra parte, estando a mallar con esta máquina, 

na parroquia de Luía – Ortigueira, morrera un 

home por un golpe que lle dera a manivela ó 

      Palleiro.
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retroceder, e xa non se volveu a mallar máis con ela, polo menos en Ortigueira. Por 

arredor dos anos 20 chega a máquina movida a motor de explosión que mallaba 

en tres horas tanto coma unha ducia de homes en dous días. O labrego, ó ver o 

ben e máis o rápido que mallaba e con moito menos risco de que chovese durante 

dúas ou tres horas que en dous días que lles levaba co malle, non mallou máis con 

el. Polos anos 40 chegaron as limpadoiras para quitarlle o po e a argana á gra. As 

primeiras eran accionadas á manivela, pola que tiraba un home e, uns anos máis 

tarde, xa traían un motor incorporado. Cando chega o tractor, algúns modelos 

traían unha polea que por medio dunha correa tiraba pola malladora, ademais, o 

tractor transportaba a malladora e máis a limpadora.  

 Meda rodeira.

Meda rodeira: antes da Guerra Civil os labregos máis podentes desta bisbarra 

tiñan unha anada de pan adiantada, o que segaban este ano non o mallaban ata o 

verán seguinte. En primeiro lugar, por se un ano se perdía a anada, por un pedrazo 

ou por outro motivo, tiñan a que botar man e, en segundo, aproveitaban para 

mallala a comezos do verán cando houbese uns días bos, para estar libres cando 

chegase o tempo da queima da roza e da sega. Para poñer esta meda tiñan un sitio 

á beira da eira con catro chantas de pedra cravadas no chan, dun metro a metro e 

medio de alto con cadansúa lastra enriba para tornar os ratos, encima das lastras 

ían as vigas que soportaban o entremiñado onde se poñía esta meda. Como o seu 

nome indica, tiña forma circular. Comezábase máis estreita e íase abrindo para que 

non caese a auga por ela, ata que chegaba a hora de ir reducindo para darlle forma 

á cobertura, coma se fose un palleiro.

Unha vez feita a meda, cubríase con palla de centeo e enveábase con palla, xesta ou 

vimbio para que o vento non lle levase a cobertura.

Durante a Guerra Civil, as autoridades obrigaron a mallar todas estas medas. 

Soamente se conservou unha no lugar de Cheiván, na parroquia da Vilavella deste 

concello. Preguntando o motivo polo que quedara esta meda por mallar, ninguén 

puido darme resposta (a xente maior que vivía naquela época xa morreu). 

A  foto desta meda foi tomada o ano 2004. Agora, informáronme de que xa non 

existe. É unha pena que se perdese porque considero que sendo un exemplar 

único, esta meda formaba parte da cultura deste pobo e polo tanto, da súa historia.
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Moito se leva escrito dos varios García Rodríguez de Valcarcel, polo que escribir 

un pouco máis é dicir algo novo é cada vez máis difícil, sobre todo por que algúns 

dos seus descendentes andan por aí (e pódelles interesar), e ó mellor non o saben. 

Nesta ocasión dedicarei un pouco de tempo á unha rama descoñecida ata agora, 

ós descendentes dun irmán, (ou dunha irmá) de García Rodríguez de Valcarcel 

e Balboa, o que lle deu nome á vila das Pontes e ostentou o seu señorío por 

concesión do rei Enrique II, chamado tamén Enrique de Trastámara. Pese a que 

a historia iluminada dos García Rodríguez se proxecta desde o século XIII e XIV, 

veremos que aínda queda algunha sombra. O que si advirto e de que a homonimia 

(continuamente repetida), pode aburrir un pouco. Neste caso refírome a tres 

nomes con apelidos incluídos: García Rodríguez de Valcarcel, Constanza García 

de Valcarcel, e María Vizosa de Valcarcel, tendo o apelido Valcarcel como factor 

común. Así durante varios séculos.

Comezando por falar do señor das Pontes, diremos que García Rodríguez de 

Valcarcel, e os seus irmáns, eran netos de  García Rodríguez de Valcarcel, que 

foi Adiantado Maior do Reino de Galicia  entre os anos 1327 e 1328, meiriño, e 

tamén  Cabaleiro da Orde de Santiago. Non sabemos exactamente os méritos que 

acadou este personaxe para ter o adiantamento do Reino de Galicia, pero non lle 

sería de estorbo  ser irmán de Fernán Rodríguez de Balboa, o poderoso “Gran 

Prior da Orde de San Xoán” (Mordomo Maior e Chanceler da raíña Dona María de  

Molina), e moito menos o de estar casado con Dona Teresa Eans Saraça1, sobriña 

de Afonso Suárez de Deza, que tamén fora Adiantado Maior do Reino de Galicia, 

nos anos 1311 e 1312, e 1318. O que si foi seguro é que o poder, como vemos, non lle 

sería esquivo. Os García Rodríguez de Valcarcel estarán unidos a varias terras de 

señorío e a varios mosteiros (en particular ó de Carracedo) e a varios castelos, entre 

os que sinalaremos os de Corullón, o de Cornatel, e o de Moeche, este último moi 

próximo á vila das Pontes, onde aínda hoxe figuran as súas armas. Pouco tempo de 

señorío pero moi productivo.

1- Esta Teresa descendía do rei Afonso IX de León, e de Afonso VI de Castela, e tamén da Casa de 
Traba, e da de Borgoña; e dicir, que foi unha bo partido para García Rodríguez de Valcarcel.

Non imos aquí 

destacar as virtudes 

dos Valcarcel como 

representantes do 

estado nobre, pero si  

citar as moitas das 

vantaxes que tiñan 

con respecto ó estado 

“llano”, que traballaba 

a terra, e exercía 

oficios considerados 

“viles”; mentres que a 

nobreza e o alto clero, 

vivían a expensas das 

rendas das posesións 

que administraban. Os estamentos repartíanse, máis 

ou menos a un 30%, e por riba deles estaba a coroa, e 

dicir, o rei e a raíña, con toda a súa familia.  Un 30% 

de traballadores da terra, e máis dun 60% vivindo 

dela.  

Polo tanto, a perspectiva  coa que penso tratar este 

asunto é outra, e tamén a de dar de dar a coñecer algo máis da historia local, e da 

comarcal, que é a historia que nos une na actualidade, e a de citar parte dos privi-

lexios que tiñan os membros do estado nobre, e os fidalgos, que eran o nivel máis 

baixo, e a condición básica para acadar a nobreza. Podíase, non obstante chegar 

a nobre por feitos de armas destacados, para iso non era imprescindible a fidal-

guía; nas Ordenanzas Reales de Castilla  vese como o Rei e a Raíña tiñan plenos 

poderes para facelo, de feito algunhas familias acadaron ese estado por un gran 

servizo feito á coroa, nada máis. Notorias loitas e receos entre estirpes nobiliarias 

           Mosteiro de Carracedo.

  Castelo de Moeche.
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se desataron por estas cuestións, sobre todo a partir dos tempos do Rei Enrique, e 

en particular nos de D. Xoán II e do seu fillo D. Enrique IV. Unha época moi revolta 

e triste. 

 Na presente colaboración trataremos de saber (ademais do que pasou con algún 

dos Valcarcel que viñeron para as nosas terras no século XIV) da orixe dalgúns 

apelidos que se mesturaron con eles, apelidos que se conservan na actualidade e 

que proliferan pola zona; tales son: os Pernas, os Vizoso de Valcarcel, ou os Ser-

antes, en diversas combinacións, (López de Serantes, Cuadrado de Serantes, ou 

de Sarantes, tal e como se escribía nos séculos XV e XVI), os Lanzós, os Ron, e os 

Freire de Andrade, por citar uns poucos. Porque a lista é moi longa. Como indica-

mos, algúns descendentes destes  apelidos atopámolos por toda a comarca, mesmo 

en moitos lugares dispersos da xeografía galega, e debido á emigración, tamén fóra 

dela. Os censos de habitantes son unha boa mostra para comprobar este aserto, así 

como as guías telefónicas ou as lápidas dos cemiterios, e non falemos de facer uso 

dos servizos de internet. Como veremos, destas familias antigas galegas, leonesas e 

asturianas, pódese dar  distinción documentada destes apelidos e facer un percor-

rido que enlace co presente. Convídoos a que participen do froito do traballo dun 

descendente máis destas vellas familias.

 

LEMBRANDO A ORIXE DO SEÑORÍO DAS PONTES NA CABEZA DE GARCÍA 

RODRÍGUEZ, E A IMPORTANCIA DESTA VILA COMO CENTRO DE PODER 

DO TERRITORIO

Se no día de hoxe aínda se pregunta o porqué do nome da vila das Pontes de García 

Rodríguez, é porque aínda non se leron os varios traballos publicados acerca do 

personaxe, comezando pola historia desta vila, escrita de forma particular por D. 

Enrique Rivera Rouco, e  continuando polos documentos que nos descubriron, o 

Cronista Oficial de Cedeira, D.Rafael Usero González, e D. Enrique Cal Pardo, Ar-

quiveiro da Catedral de Mondoñedo, traballos e publicacións que aparecen debid-

amente recoñecidos polo estudosos na materia. E destaco o excelente traballo do 

Catedrático D. Fernando  Urgorri Casado2, falecido no 1994, que leva por título “ 

NUEVOS DATOS SOBRE EL PRIMITIVO CONCEJO DE AS PONTES Y SOBRE 

EL SEÑORÍO DE LOS GARCÍA RODRÍGUEZ”, que foi o primeiro traballo en ex-

tensión que lin  acerca dos García Rodríguez de Valcarcel, polo que aproveito a 

ocasión para recomendarlles a consulta desta excelente achega histórica da familia 

dos García Rodríguez de Valcarcel e Balboa. 

Aí e nada, os Valcarcel e os Balboa, dous apelidos saídos de dous fermosos vales 

leoneses que conforman as portas de entrada e saída entre os vellos reinos de Gali-

cia e de León. As Pontes de García Rodríguez, sen pretendelo os seus habitantes, 

seguen mantendo o nome do que foi o seu señor temporal, tal e como lle quedou, 

pola documentación e pola tradición, desde o século XIV. Pese a desaparecer os 

señoríos no século XIX moitas vilas seguen ligadas a eles, sendo chamadas polo 

nome dun señor feudal concreto; tal é o caso das Pontes, non así o de Pontedeume, 

a pesar de que Fernán Pérez de Andrade tivo moito poder sobre dela, ou sobre 

Betanzos. Se ben esta última aínda e recoñecida polo apelativo de Betanzos dos 

Cabaleiros (cada vez menos, por certo), polos varios que tiñan casa nela, e non por 

algún en particular. Gañoulles a todos eles o noso García Rodríguez de Valcarcel. 

 

Os diferentes García Rodríguez (máis de oito levan ese nome) viñeron a Galicia 

polo poder que tiñan e pola confianza real; e dicir, porque os reis Afonso XI, 

primeiro,  e  despois Enrique II, así o dispuxeron. Un dos primeiros en aparecer na 

historia de Galicia foi o García Rodríguez de Valcarcel que veu como Adiantado 

Maior a este vello reino, o que acontecía polos anos de 1327 e 1328, e parece ser que 

tamén foi meiriño. Despois viría o seu neto chamado coma el García Rodríguez 

de Valcarcel, o que será señor das Pontes, debido a que foi gratificado, no ano 

2- Don Fernado Urgorri Casado, catedrático e “un sabio profesor” (en palabras do Cronista Oficial de 
Betanzos, D. Raimundo Núñez Lendoiro), fundador da biblioteca da Deputación da Coruña. Faleceu 
no ano 1994. As Pontes pódelle estar agradecida pola contribución feita por el á hora de ordenar e 
esclarecer unha época historica que abarca desde o século XIII ó XV. O traballo foi publicado no 
boletín da revista UNTÍA de Estudis Mariñas, de Betanzos, no ano 1987, nº 3. Páxs. 9-56.
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1371, co señorío3  desta vila 

galega, estratexicamente 

situada, como era o 

caso daquela “Pontes de 

Ume”. Escribíase así, en 

plural,  (polo número 

de pontes que unían as 

ribeiras do vello Ume 

e dos seus afluentes) 

para diferenciala de 

Ponte de Ume, a outra 

vila que se asentaba na 

desembocadura do mesmo 

río, e que só acadou renome por unha ponte, a que, a finais do século XIV mandaría 

construír o poderoso cabaleiro Fernán Pérez de Andrade o Boo. A este cabaleiro 

tamén lle sorriu a deusa fortuna coas “Mercedes Enriqueñas”, vaia se lle sorriu. 

A partir desa época a casa de Andrade medraría nunha progresión, por veces 

aritmética, e por veces  xeométrica, ata chegar, un deses Andrade, a acadar o título 

de Conde no século XVI.

3- Os documentos que achegan estes datos son dous: un do ano 1371, que é a doazón feita polo Rei 
Enrique a García Rodríguez, e outro o descuberto e publicado polo citado D. Rafael Usero González, 
que se atopa no arquivo do Palacio de Liria en Madrid, pertencente ós Duques de Alba. Referencia: 
C.189.9.
Neste segundo documento, que é o recoñecemento que da doazón real fai o Condado de Trastámara 
e Lemos, de Sarria, do Bolo, de Viana, señor de Bóveda e Pertigueiro Maior de Santiago, chamado 
Don Pedro, por pertencer precisamente ó vello condado de Trastámara, e por que o trocara pola vila 
de Cedeira. Nel danse os datos dos pais de García Rodríguez, o novo señor das Pontes: Vos otorgo 
a vos ( o citado conde Don Pedro) García Rodríguez de Valcarcel, escudero, fijo que fustes de Joan 
Freire Dandrade e de Constnza García, que ayedes para siempre sin embargo de mi et de toda mi 
vos, la villa de las Puentes Duyme con todo su término et alfos et jurisdicción et señorío et con todas 
sus derechuras et pertenenças segund que os la dio e della fiso merced et dádiva et donación el Rey 
mi señor, mi tío, la cual dicha villa pertenescía al mi condado de Trastámara…( continúa). Anos máis 
tarde, no 1398, vería incrementado este señorío cos  portádegos do Cebreiro e as terras de Trasancos, 
e as freguesías de Lamas e Cerdido. Neste caso pasaron do seu fillo Pedro García ó propio García 
Rodríguez.

 Tamén sería outra mercé, como foi no caso das Pontes, pero nesta ocasión out-

orgada polo emperador Carlos V, e o cabaleiro merecedor foi Don Fernando de 

Andrade e das Mariñas, un descendente dun irmán do citado Fernán Pérez. Esta 

última casa, a de Andrade, medraría, pero a do noso protagonista, a de García Ro-

dríguez de Valcarcel, o señor das Pontes, perdería os apelidos por liña de varón, 

xa que o seu único fillo chamado Pedro García de Valcarcel, morre sen descen-

dencia, enlazando por vía matrimonial as fillas que sucederon ó señor das Pontes, 

con sobranceiros cabaleiros das casas de Villalobos e Cabrera, como foi o caso de 

Dª Constanza García de Valcarcel que casaría, en primeiro matrimonio, con D. 

Pedro Álvarez Osorio, señor de Cabrera (e de outras moitas terras), e de segundo 

con García Fernández Sarmiento; e outra filla chamada dona Leonor García de 

Valcarcel que casou con Lope Alonso de Lemos, ( e tamén con Pedro Fernández de 

Bolaño, tendo as dúas descendencia. Como a sucesión destas dúas filla de García 

Rodríguez está moi ben documentada e estudada, non é preciso seguir falando do 

mesmo, e por esta razón, seguiremos co estudo dalgún dos seus parentes, concre-

tamente dunha prima, chamada Constanza García de Valcarcel.

Como vemos, no século XIV, unha parte da nobreza leonesa e da galega traballaban 

para medrar e unir os liñaxes máis senlleiros dos dous reinos; era ás preocupacións 

dos señores feudais, dos que perseguían o señorío de amplos territorios e todo lles 

parecía pouco. Á súa vez facían una importante labor para a monarquía, co poder 

que supuxo controlar unha vila, que estaba moi ben que situada, como era o caso 

daquela “Pontes de Ume”. Ben diferenciada da vila de Ponte de Ume por unha pon-

te, a que, a finais do século XIV mandaría construír o poderoso cabaleiro Fernán 

Pérez de Andrade o Boo. A este cabaleiro tamén lle sorriu a deusa fortuna coas 

“Mercedes Enriqueñas”, vaia se lle sorriu. A partir desa época a casa de Andrade 

medraría nunha progresión, por veces aritmética, e por veces xeométrica, ata che-

gar, un deses Andrade, a acadar o título de Conde no século XVI.

Ese era, en parte, o caso da vila das “Pontes de Ume”, documentado desde o século 

      Ponte dos ferros, S XIV.
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XIII  (xa que sabemos que no ano 1295 xa existía, cando menos, un castelo5), pero 

que moi ben puido ser un centro de poder de extraordinaria importancia desde 

moito antes (mesmo desde os tempos da romanización, e incluso prehistóricos), tal 

é como nolo amosan os resultados das escavacións arqueolóxicas (lease a obra de 

D. Federico Maciñeira Pardo de Lama, e os resultados dos traballos de arqueólogos 

da talla de Lois Armada, por exemplo), e como nolo poden amosar os resultados de 

novas campañas de escavación, se alguén co poder suficiente decide que é mellor 

investir en campañas arqueolóxicas programadas e en centros de interpretación,  

sobre todo nos espazos que se saben foron habitados de moi antigo dos que quedan 

moitos por estudar nestas comarcas, onde inclúo a das Pontes.

Excelentes arqueólogos hai en As Pontes como para atreverme eu a falar dese 

tema; teñen ampla formación e autoridade. Cando se poida sería moi aconsell-

able abordar de novo esa posibilidade, xa que, onde faltan documentos históricos, 

pero hai restos arqueolóxicos, ou indicios deles (en particular os que nos achega a 

cerámica, as estelas, a numismática, as terras negras, ou as inscricións epigráficas, 

por citar algunhas), pódense obter notables resultados, e dicir, hai esperanzas de 

recuperar e manter os restos do pasado. Para sacar estes restos á luz é necesario 

escavar, e polo tanto, e perdoen que me repita, investir. Iso tamén crearía varios 

postos de traballo, antes, durante e despois das escavacións. Só falta o diñeiro, o 

resto témolo. Sigamos modelos doutras comunidades autónomas e doutros países 

e despois falamos.

En As Pontes hai materia, e estudar a  vila das Pontes na época na que viviu García 

Rodríguez de Valcarcel (segunda metade do século XIV e comezos do XV), sen o 

correspondente apoio arqueolóxico, é deixar moitos datos por descubrir: o recinto 

amurallado, a orixe do hospital, a rede viaria medieval, as construcións vilegas e as 

vilas rurais adxacentes ó seu alfoz, os obradoiros, os cemiterios e a igrexa, as er-

midas, os restos do castelo, etc. Todo iso precisa do apoio científico que nos brinda 

a arqueoloxía. 

Retomando a liña descritiva da familia dos Valcarcel e Balboa, direilles que o paso 

por Galicia do Adiantado Maior foi fugaz (caso similar sería o dos Sarmiento uns 

anos máis tarde6), pero deixarían a súa pegada por estas terras, ó negociar en-

  Recreación das Pontes, no século XV, por Enrique Rivera Rouco.

 5- O documento que achega ese dato foi publicado por D. Cesar Vaamonde Lores, e recollido por 
outros investigadores, como foi o caso de D. Fernado Urgorri Casado, no traballo citado, doc. Nº 17. 
“ que eles con outorgamento co Concello e dos alcaycdes das Pontes entre ssi como çarrasen a villa 
e a villasen e a gardasen para el Rei e para o concello ( …) non acharon na villa ningunha vianda 
nin ffogo nin pan nin palla nin outra coussa porque se mantivese villa e castelo , e frontaron que 
dessaqui adiante se se a villa perder non e por eles, mays os que moravan na vila e a rermaron e a 
despoblaron que respondan della al Rey e ao Concello…( continúa). Outorgado a 10 de agosto do ano 
1295, Algúns dos moradores das Pontes levaban daquela os apelidos de Martíz de Saa, Folligado, 
Oanes da Maciñeira, ou Yanes Manaa. 

6- Pedro García Sarmiento sería nomeado Adiantado Maior polo rei D. Enrique II, pouco despois de 
desafacerse este monarca de seu medio irmán o Rei lexítimo D. Pedro, o que pasou á historia como  
“el Cruel”. Os Sarmiento tamén obstentarán un señorío por decisión real e comenencia propia, o da 
Vila e Terra de Santa Marta de Ortigueira, co título condal desde o ano 1442, na cabeza de D. Diego 
Pérez Sarmiento. Intereses mutuos entre a coroa e as familias nobres próximas á monarquía castelá, 
fosen galegas ou non. En moitos casos a chegada de nobres alleos a Galicia era promovida adrede, 
para así acotar o excesivo poder que podían acumular algúns nobres galegos que non estaban de todo 
dispostos a compartilo co Rei de turno. Os feudáis confiaban e desconfiaban ó mesmo tempo, a pesar 
dos tratamentos que se dispensaban na documentación escrita que se cruzaban, onde se trataban de 
leal curmano, leal vasallo etc.. Puro protocolo. O poder da monarquía trataba de limitar o dos nobres 
feudais, o que conlevaba moitas loitas e sangue.
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laces matrimoniais con vellas familias galegas. No caso dos García Rodríguez de 

Valcarcel foi o matrimonio dunha filla do Adiantado, chamada Constanza García 

de Valcarcel, con Juan Freire de Andrade, fillo do novo Mestre da Orde de Cristo 

portuguesa, un tal Nuño Freire de Andrade, polo tanto este Juán Freire era sobriño 

do xa nomeado Fernán Pérez de Andrade, e tamén parente dos López de Lanzós, 

que tiñan propiedades en San Martín de Lanzós, Lousada, e Ameixido. 

Os Andrade por aquela época xa acumulaban poder, e facíano dentro e fóra de 

Galicia. Estes Andrade, que levaban o apelido Freire, seguramente descendían dun 

irmán da Orde do Temple (frater, irman, e de aí o de Freire), posiblemente o avó é o 

pai de Rui Freire de Andrade (pai do Fernán Pérez de Andrade o Boo e do Mestre 

de Cristo Nuño Freire de Andrade, o que tanto poder acumulou despois de apoiar 

ó novo Rei Enrique II), xa que, a partir desa xerazión os descendentes desa liña 

unirán o Freire, ó de Andrade (un apelido que lembraba a pertenza a unha orde 

relixiosa, e outro un topónimo), esquecéndose do de Bermúdez que levaron ó longo 

do século XIII. 

Lexitimamente casados estaban Juan Freire de Andrade e Constanza García de 

Valcarcel cando tiveron descendencia, cando menos tres ou catro, entre fillos e fil-

las, e poida que algún máis; pero os coñecidos son o noso García Rodríguez de Val-

carcel, o das Pontes, Leonor García de Valcarcel7, Constanza García de Valcarcel 

e outro posible, que se chamaba Juan Freire de Andrade ou de Lanzós, e algunha 

filla máis que casou por terras leonesas. Como advertencia, antes de seguir cos 

detalles xenealóxicos e datos colaterais, recordaremos, para aquel que non teña 

práctica coas xenealoxías,   que entre varios irmáns era frecuente que tomaran 

distintos apelidos: algúns apelidos dos pais, outros dos avós, e tamén dos bisavós, 

segundo lles conviña, e segundo foran mulleres ou homes variaban, tomando as 

mulleres os das súas antepasadas máis destacadas; así se estilou ata mediados do 

século XIX, onde, coa creación do Rexistro Civil, se estableceron uns criterios e 

orde fixa para fillos e fillas: o primeiro apelido sería o do pai, e o segundo o da nai. 

Hoxe pódese elixir o apelido e a orde dos apelidos como se queira. 

Feita esta apreciación diremos que temos nacido ó noso García Rodríguez8, que 

ó ser fillo lexítimo podía herdar os bens familiares. Así o fixo, e a ademais, por 

ser un bo e leal servidor do que sería (era xa), despois o novo rei Enrique II, veuse 

compensado cun señorío como era o da vila das Pontes. Durante pouco tempo tivo 

todo o poder sobre a comarca Pontesa, e sobre os seus estados, controlado polos 

escudeiros ou cabaleiros que nomeara como alcaides da fortaleza das Pontes, onde 

se cobraban os tributos, se exercía a xustiza e se custodiaba toda a documentación 

relativa a administración dese territorio; para iso estaban os escribáns nomeados 

por García Rodríguez de Valcarcel, en todos os seus coutos, e sen distinción.  Non 

debemos esquecer a importancia do territorio controlado por García Rodríguez 

de Valcarcel, nin a súa extensión. As Pontes era o centro comarcal dunha terra 

rodeada por outras terras de señorío, (Muras, Roupar, Xermade…) nalgúns casos 

de señorío real, como era o de Ortigueira, ou Viveiro, e noutros particular (do bis-

po de Mondoñedo, ou do señor de turno), como era o de Vilalba, ou o de Galdo, 

ou Landrove. Vellos territorios que, co paso dos séculos, darían lugar ós Partidos 

Xudiciais nacidos no ano 1835, nos estertores do antigo Réxime. 

Pola súa situación xeográfica, a vila das Pontes era territorio de paso obrigado para 

os estados de Moeche9 e de Cedeira, ou as vilas de Ortigueira, o Porto de Vares, 

Neda, Ferrol, ou a xa citada de  Pontedeume, sobre a que exercerán o señorío os 

Andrade, a partir do ascenso de Fernán Perez de Andrade o Boo, outro cabaleiro 

que se relacionou con García Rodríguez e co rei Enrique II. Poida que García Ro-

dríguez e Fernán Pérez se visen as caras varias veces, compartindo campos de 

7- Do seu matrimonio con Aº López de Lemos deixarán descendencia por Ferreira de Pantón, Sober e 
outros lugares, incluíndo as terras de Parga.

8- Non sabemos onde se criou, pero si que a súa nana se chamába dona María e tiña varias casas na 
cidade de Lugo. Poida que fose unha parente.
9- Tamén pertenceu ó señorío de García Rodríguez de Valcarcel, xunto cos coutos de Brión, Mandiá e 
da Graña. No 1411, a súa filla Leonor García de Valcarcel, véndellos a Pedro Alvarez Osorio, pasando 
máis tarde, e por esta liña, ó condado de Lemos. En  ningún caso se pode defender que o Castelo de 
Moeche fose de Nuño Freire de Andrade, legalmente non o foi nunca. 
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batalla (Nájera), ou quen sabe se algunha voda, bautizo, ou cacería. Os nobres 

convidaban ós nobres, e dicir ós do seu estado. Pero coa morte do Rei Pedro, no 

ano 1368, serán outros cabaleiros desta terra os que perdan poder, e serán os Lago 

( a quen se lle suman as desgrazas) , e tamén os Piñeiro, os que, por non colaborar 

abertamente con novo rei, e apoiar ó desaparecido D. Pedro o Cruel, terán que 

deixar paso ós novos señores. Os Lago quedarán abaixados por verse tamén mes-

turados en homicidios familiares, e mesmo os Faxardo de Ortigueira e algúns dos 

Piñeiro de Anca10 , parece que abandonan o reino de Galicia, non sei se obrigados 

ou porque a situación así o aconsellaba. Na bruma que envolve ás veces a historia 

son poucos os datos fiables que nos falan desta fuxida dalgunhas familias, aban-

donando o solar patrio, interesadamente ou forzados,  e de como se conforma unha 

nova orde nobiliaria, un renacer nobiliario en Galicia, porque algunhas familias 

toparanse coa nobreza de súpeto, e dicir, un membro desa familia destaca, e o resto 

da familia, non sendo nin sequera escudeiros ou fidalgos, pasan a chamarse ó clan 

do novo cabaleiro, do nobre recen nacido. Así se fan con beneficios curados, con 

coutos e con encomendas, e dicir, con máis poder.

O territorio vaise esnaquizando, e as ordes relixiosas comezan a ter problemas cos 

nobres e cos fidalgo, de aí, e doutras loitas polo poder virán as Revoltas Irmandiñas 

que tanta sona tiveron na Galicia feudal dos século XIV e XV. Nesa época o inter-

cambio de liñaxes foi moi frecuente, dándose caso de migración e de inmigración 

nobiliaria.

Destes acontecementos, a tradición oral (e a recollida nalgúns documentos anos 

despois), así nolo fixo saber. Se non soubésemos que son datos históricos compro-

bables, poderíamos confundilos coa lenda, xa que o asunto préstase a ese xogo; 

todo depende da imaxinación e da intención. Varias casas nobres naceron practi-

camente do nada, xa que sempre hai unha primeira vez11, nalgúns casos envólvese 

na néboa esa primeira vez. Non será o caso de García Rodríguez de Valcarcel que 

cando lle conceden o señorío das Pontes, xa non hai quen lle tusa.

Facendo un inciso, xa que máis tarde ímolos encontrar porque emparentan cos 

Valcarcel, os Faxardo e os Piñeiro poden servirnos de exemplo. Encontraranse, 

case de repente no Reino de Murcia, mesmo emparentan, xa que Alonso Faxardo 

(neto dos Faxardos dos que tiñan a súa casa torre no barrio do Ponto, na vila de 

Santa Marta de Ortigueira, unha liñaxe antiga que xa temos documentada no ano 

1238) casa cunha filla de Martín Fernández Piñeiro o do “Brazo Arremangado”, 

chamada dona Aldonza Piñeiro de Lago. Estes Piñeiro de Lago únense en Galicia, 

pero algún deles trasládase ó Reino de Murcia, onde aínda quedaban terras por 

conquistar e señorear. Alí pasará á historia cos calificativos que lles referín. Os 

Faxardo chegarán a ser “Bravos”, alcaldes,  e Marqueses dos Vélez; e os  Piñeiros de 

Lago, descendentes do citado Martín emparentarán con eles12.

Con estas revoltas nobiliarias do século XIV renóvanse e trocan moitos titulares 

dos señoríos, pero no caso que nos ocupa, so falarei dos que afectan ó territorio, 

chamémoslle Pontés,  ou á súa área de influencia, e dicir, Ortigueira, Viveiro, Vilal-

ba, Moeche, ou Neda e Pontedeume.

Pouco durará o señorío das Pontes na cabeza dos Valcarcel, xa que, á morte de 

García Rodríguez, as súas propiedades repártense, e algúns destes señoríos, pasan 

por venda á súa filla dona Constanza García. Tal foi o caso do couto de Moeche, no 

ano 1417,  pasando así ós Álvarez Osorio, que máis tarde ostentarán, con carácter 

hereditario, o Condado de Lemos. Cousas do destino, as casas de Lemos e Andrade 

11- Como exemplo podemos falar dos Riba de Neira, ou Ribadeneyra, que  pasaron de escudeiros dos 
Saavedra a finais do século XIV, a ser unha familia nobiliaria no século XV. O mesmo acontecería cos 
Sanjurjo de Montenegro a sombra da casa de Aguiar, Saavedra ou da de Andrade.
12- Martín Fernández Piñeiro é o sogro de Alonso Faxardo, xa que o dí a súa filla Aldonza Fajardo de 
Lago, no seu testamento; ademais de varios documentos que se atopan en Lorca, por esa época, e dicir 
na primeira metade do século XV. Esta Aldonza Fajardo de Lago estivo casada con  Garci Fernández  
Manrique, tío do poeta Jorge Marique.

10- Martín Fernández Piñeiro, foi un deles.
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uniranse por matrimonio, e dominarán nalgúns dos señoríos que tiveron os 

Valcarcel en Galicia. 

Non so hai que estar, senón que hai que manterse. Esta é unha característica dos 

feudais, saber subir, posicionarse, e medrar. A coroa sabe moi ben que entre a no-

breza sempre haberá quen ansíe máis poder, non haberá máis que saber negociar, 

facer política, esa nobre arte que defendía Aristóteles, dando señoríos por un lado 

e quitándoos polo outro, e así manter a raia a súa ambición. Eran feudais todos, e 

coñecían as regras do xogo político e militar.

A DESCENDENCIA DO ADIANTADO EN GALICIA. OS SOBRIÑOS DE 

GARCÍA RODRÍGUEZ DE VALCARCEL ESPÁLLANSE POLAS TERRAS DE 

VIVEIRO, SANTA MARTA, AS PONTES, CEDEIRA…

Algúns dos descendentes do Adiantado García Rodríguez de Valcarcel quedan 

en Galicia, e outros non. Pouco a pouco perderán poder e mesmo se fraccionará 

este, co paso do tempo e das circunstancias. Algúns quedaranse por estas terras, 

mesturándose o apelido García de Valcarcel coa nobreza e fidalguía da comarca, 

desde as Pontes a Viveiro e desde Viveiro a Ortigueira, Moeche, Cedeira, ou  San 

Sadurniño,  e en definitiva a toda a parte noroccidental de Galicia. Do Adiantado 

descenderán tamén os señores de Sober e de Ferreira de Pantón, que “señorean” 

esa parte das terras luguesas, algún dos cales destacará como rebelde (con causa 

ou sen ela) nas revoltas irmandiñas do século XV; véxase o caso de Diego de Lem-

os, ou de García de Valcarcel, por exemplo, e dos seus familiares, dos cales nos fala 

cumpridamente Vasco da Ponte no seu RECUENTO DE LAS CASAS ANTIGUAS 

DEL REINO DE GALICIA13.

As fillas de García Rodríguez (o de As Pontes), como xa indicamos, casan ben, 

como era habitual, e do testamento do seu pai, outorgado no ano 1407, así se de-

sprende. Por súa nai tampouco andan mal, son fillas de Dona Inés Fernández de 

Temar, da liñaxe dos poderosos Moscoso (ben relacionados en Galicia), e coida da 

súa proxenie.

Dunha das fillas deste matrimonio mesmo descenderán os futuros condes de Le-

mos, pero como este non é o tema central,se lles interesa esta liña, remítoos ós 

traballos publicados sobre esta casa.

CONSTANZA GARCÍA DE VALCARCEL, A DESCENDENCIA DUNHA SO-

BRIÑA DE GARCÍA RODRÍGUEZ DE VALCARCEL. NACEN NOVAS CA-

SAS FIDALGAS NA COMARCA, QUE DARÁN PAZOS DE NOVO CUÑO

Pero García Rodríguez ten varios irmáns, e dalgún deles quedou o sangue dos 

Valcarcel nas terras de Viveiro, concretamente na casa de Baldemirós en San Pedro 

de Viveiro, de onde se estende ás terras de Ortigueira. Este dato é un dos moitos 

que dorme na documentación dalgunha casa fidalga da comarca, onde se recolle 

e custodia ó longo de varios séculos. O nome da nosa enlace, como verán, é o de 

Constanza García de Valcarcel.

Ó desaparecer García Rodríguez, o de As Pontes, quedará o seu nome na vila, e os 

seus parentes seguirán chamándose García de Valcarcel, en recordo do poder da 

casa, tanto pola ascendencia do Adiantado como pola do propio señor das Pontes. 

A ese apelido chamaranse os seus parentes, chamémoslles menores. Seguen tendo 

fachenda e gozando dalgún dos privilexios que lles quedan.

Sabemos pola documentación da época, que algún dos parentes (poida que fose 

seu irmán) de García Rodríguez, como é o caso dun chamado Juan Freire de An-

drade, andaba por Ortigueira e por Viveiro, mesmo por Mondoñedo, Moeche e 

Somozas, a finais do século XIV e comezos do XV. Na documentación do conven-

to de Santo Domingo de Santa Marta aparece como testemuña un Juan Freire de 
13- VASCO DE APONTE. Edit. Xunta de Galicia. Consellería da Presidencia  SERVICIO CENTRAL 
DE PUBLICACIONES. 1986. Elaborado polo Equipo de Investigación “Galicia hasta 1500”integrado 
por: M.C.Díaz y Díaz…(est al) Santiago de Compostela.
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Andrade,  casado por Ortigueira. Outros documentos falan dun Juan Freire de 

Lanzós, acompañando o propio García Rodríguez de Valcarcel, e poida que sexa o 

seu propio irmán; de ser así, o García Rodríguez de Valcarcel podería ser tío, ou tío 

avó de Alonso de Lanzós, do caudillo irmandiño famoso, que deixa descendencia 

en varias casas galegas, tales como a de Ron, xa queSancho López de Rón, nun dos 

seus matrimonios, casou coa súa filla natural chamada dona María de Losada; e 

tamén a casa de San Sadurniño, polo matrimonio de Fernando de Andrade cunha 

filla lexítima de Alonso de Lanzós. Pero, de momento ó único que temos claro e 

documentado é  o que lles vou referir, e para comezar veremos como chegan a nós 

estes novos datos, e a quen se lle deben.

Pouco a pouco desaparecen os vellos pazos medievais, asentados sobre todo na 

zona rural, en antigas terras ricas de poboamento temperán (poida que nalgúns 

casos altomedieval, como é ocaso dalgunha vila rural, no Freixo, por exemplo 

existía o lugar do Turrillón; e en varias parroquias da comarca non é raro encontrar 

o do Pazo), e o que é máis seguro e que son de época pleno medieval, sobre todo 

a partir do séculos X, XI e XII onde se forman as aldeas primeiro, e despois as 

parroquias, en moitos casos con igrexas propias, fundadas polas familias nobres 

que eran as donas do territorio. Máis tarde aparecerán novas casas, e con novos 

donos, ou que son descendentes de vellas liñaxes reforzadas con outras novas, 

sobre todo a partir do século XV e XVI. Destas liñaxes recollen os datos algúns 

dos seus descendentes, sobre todo por interese, tal é o caso que imos ver, e que 

motiva a presente colaboración. 

GONZALO DA FRAGA E PEDROSA RECOLLE NUN DOCUMENTO A ME-

MORIA DA SÚA LIÑAXE E CHEGA ATA A SOBRIÑA DE GARCÍA RODRÍ-

GUEZ

Gonzalo da Fraga e Pedrosa, a quen lle debemos os datos relativos a esta rama 

descoñecida (e dicir a descendencia dunha sobriña do señor das Pontes), é un 

personaxe histórico curioso. É un comisario da Inquisición que foi, ademais, crego 

de Santa María Mar de Cedeira, de Santalla de Cervo, e despois de  Santa María de 

Mera, xa de volta en Ortigueira. Este crego  posuía dereitos sobre varios beneficios 

curados, e tiña moito de seu; naceu no 1550 e morreu no 1629. Ó longo de case 

oitenta anos fixo un pouco de todo, deixou apuntes escritos da súa man, tivo tres

fillos que lexitimou para que o herdasen, fixo dous testamentos, e mesmo rifou 

co alcalde de Cedeira por culpa dunha corrida de touros que os veciños desa vila 

celebraban diante da casa reitoral da vila o día de San Xoán14, o que aconteceu 

no 1584; exerceu o ministerio sacerdotal, e foi comisario da inquisición. Pero o 

que verdadeiramente nos trae aquí foi un documento15 que escribiu no ano 1587, 

ó cumprir o mandato do seu pai, Álvaro López de Serantes, dono que era da casa 

da Taipa en San Xiao de Senra, na xurisdición de Santa Marta. O mandato do seu 

pai, como o de outros moitos fidalgos, foi o de que ordenase os datos da súa liñaxe, 

para que non se perdera e poder continuar cos privilexios que, por aquela época, 

lles correspondían.

Álvaro López de Serantes, ou Sarantes, superaba xa os setenta anos, e non quería 

botar a perder os seus recordos, xa que a memoria podía fallar. Así, botando man 

dos papeis da casa e da memoria de seu pai, Gonzalo da Fraga vai escribindo 

a historia e os recordos da familia, transmitidos por quen aínda os ten vivos e 

apoiados por descricións varias, incluídas as armas da familias das que descende, 

que as ten ó seu alcance en varias casas da comarca e nos enterramentos familiares 

en santo Domingo de Santa Marta, concretamente na capela dos Pernas, por 

exemplo.

14- Dato achegado por D. Rafael Usero González.
15- Orixinariamente conservouse entre os papeis da casa da Taipa en Senra, pasando unha copias á da 
Basteira, e á de Río Maior. Os donos destas casas son todos da mesma liñaxe, e de aí o interese. Eran 
fidalgos e querían demostralo, polo tanto precisaban documentos, cartas, executorias ou memorias, 
como era o caso. Os novos fidalgos da comarca exporíanse a que os denunciasen, os vellos non, eles 
eran descendentes de vellos fidalgos do “Fuero de León “ dos de 500 “sueldos”, como os da casa de 
Lama nas Ribeiras do Sor, os Sánchez de Lama por exemplo. Os seus antepasados mantiñan cabalo, 
criado, can, e armas, e iso servía de moito á hora de servir ó mellor postor en caso de loitas armadas. 
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Gonzalo da Fraga afanouse en ordenar por escrito os apuntamentos recollidos no 

vello arquivo familiar e con eles elaborou unha memoria onde se ocupa dos seus 

antepasados directos por liña de varón, e dicir, fálanos de seu pai Álvaro López 

de Serantes, do seu Avó, Juan Pernas de Serantes (do Vale), do seu bisavó Lopo 

Díaz Pernas, e do seu tataravó, Álvaro López de Sarantes, así como das respectivas 

cónxuxes. A noticia é que a muller do seu tataravó foi sobriña do señor das Pontes, 

que residiu en Viveiro, na Parroquia de San Pedro, no lugar de Baldemirós, cuxa 

casa conservan os seus descendentes no século XVI, ós que coñece moi ben Gon-

zalo da Fraga.

Estes datos xenealóxicos, fortalecidos das correspondentes descricións heráldicas, 

son moi reveladores ó dar resposta a algunha incógnita, por ser ese matrimonio, 

o de Álvaro López de Sarantes, ou Serantes, con Constanza García de Valcarcel, 

a orixe común de moitas familias e casas fidalgas da comarca, mantendo durante 

séculos o apelido García de Valcarce, e repetindo o nome de Constanza García de 

Valcarce, ou Valcázar, e de María Vizosa de Valcarcel, muller do citado Lopo Díaz 

Pernas.

Pola combinación dos apelidos vemos que, un antepasado, ou antepasada, ou ben 

de Álvaro López de Serantes ou de Constanza García de Valcarcel, era da liñaxe 

dos Vizoso, unha das catro liñaxes viveirenses que tiñan dereito exclusivo de 

nomear procuradores no concello, sempre descendente dunha desas liñaxes. 

Como veremos pasan de San Pedro de Viveiro a San Claudio, e desta freguesía 

ortigueiresa a outros moitos lugares, sempre co recordo do apelido e do avoengo, 

repetido ata a fartura. Temos membros desta liñaxe por todo o noroeste galego, e 

se nos xuntaran todos os que descenden dese matrimonio, formaríamos lexión. 



Carlos Breixo Rodríguez
 A sombra alongada dos García Rodríguez de Valcarce

248 249

OS PERNAS, SERANTES, VIZOSO DE VALCARCEL, GARCÍA DE VAL-

CARCEL, GARCÍA DE VILOUZÁS, MONTENEGRO, OU OS FAXARDO. 

VELLOS APELIDOS QUE SE ESTENDEN POLAS FREGUESÍAS DA CO-

MARCA

As casas de Tristimil, de Tras do Río e de Ribados, e a dos Barreiros, en San Claudio; 

as da Taipa, da Baasteira, e a de Río Maior en Senra; a do Souto en Santiago de 

Mera; a de Muruxás, en Montoxo; a de Moeche; as de Beningolea en Naraío, as dos 

Piñeiro de Mugardos, a dos Lago etc.. En Viveiro case todas, por non dicir todas 

as casas soaregas teñen un Valcarcel ou unha Vizosa de Valcarcel na súa familia; 

nesa terra emparenta, primeiramente, cos Vizoso, despois cos Cadrado, dando 

lugar ó apelido “Cuadrado de Serantes”, cos Álvarez e cos Pardo de Cela, Cora, 

Galo, Vivero, Vaamonde, Basanta, cos Maseda de Aguiar, en fin, como dixen, con 

case todas as familias que exerceron o control nesa terra ó longo de varios séculos, 

cando ese control dependía moito, ou todo, da liñaxe. Esa Constanza García 

pódese considerar unha Eva, para moitos dos actuais habitantes da comarca.

O que resulta máis interesante e que, ou ben pola documentación, ou ben pola 

memoria, o seu autor, Gonzalo da Fraga, aproxímanos ata os comezos do século XV, 

ó falarnos dos seus patrucios e dos parentes colaterais, describindo onde residían, 

onde se enterraron, que armas que tiñan e onde as tiñan, nas casas ou nas súas 

sepulturas, ou  quen eran os seus parentes. Na descrición fala dos Pernas, dun Juan 

Pernas case lendario, que participaba en xustas e torneos na corte, da súa bravura 

e destreza. Fálanos de onde viñeron algúns deles e con quen andaban, neses anos 

escuros, de finais do século XIV e comezos do XV, viñeron de la “encartación de 

Biscaya”, “de las cuatro villas”…de Santander..etc. Poida que soubera que entre a 

primeira revolta irmandiña e a última (e dicir desde o último terzo do século XIV 

ata ben avanzada a segunda metade do século XV, moitos dos seus antepasados 

apoian a uns ou a outros, é dicir os que se revolven, ou os que están quedos, 

conformes co sistema). 

Gonzalo da Fraga outorga dous testamentos, e no primeiro, realizado no 1598, 

mesmo di que descende, polos Pernas e polos Faxardos, dos duques de Arcos e dos 

Marqueses dos Vélez. Non sei se quere dicir que descende ou que é parente. Penso 

que estando en risco de morte non tería moitas gañas de mentir neste asunto, e 

menos sendo un crego, e ademais comisario da Inquisición. O caso é que cando fai o 

segundo16 manda facer unha sepultura de gran ben labrada, nun sartego suntuoso, 

catro escudos de armas dos seus antepasados, e no medio o da Inquisición. Mágoa 

que non se conserve esta peza, que como outras moitas, desapareceron entre os 

séculos  XIX e XX, en moitos casos pola ingrata ignorancia, porque ó ser de pedra 

o único que as destrúe en pouco tempo é iso, a ignorancia dos homes.

Como vemos manexaba abondosos datos e ó que parece sabía o que dicía, pero, ó 

non matizar mellor, cando fala da nobreza, dá a impresión que por algunha liña 

descendía dalgún cabaleiro principal (dos Almirantes de Castilla, por exemplo, 

de aí o león como un símbolo heráldico relevante nas armas17 dos Pernas), e do 

tronco dos Faxardos18, e da liñaxe de Gil Pérez de Lago (armado cabaleiro da Orde 

16- Outórgao o 23 de abril do 1629, diante do escribano de Sta. Marta Antonio López de Montenegro. 
A cita é a seguinte: Mando que quando la boluntad de dios nuestro señor fuere de llevarme desta 
vida mortal mis carnes sean sepultadas en el monasterio de Santo Domingo desta villa de santa 
Marta al lado del evangelio en la capilla mayor en un sepulcro de cantería con su arco labrado y 
alrrededor del cuatro escudos de las armas de mis antepasados hesculpidas en piedra de grano bien 
labrado y otro hescudo en el medio hesculpido con las armas de la inquisición, y mando para la 
dicha sepultura y entierro al dcho monasterio diez ducados sin las misas y aniversarias que mando 
me digan cada año en el dcho monasterios que abajo se dirán en sus claúsulas.
17- Lembrar que na sepultura de Fr. Alonso Pernas, franciscano,bispo que foi de Marrocos e orixinario 
da terra de Ortigueira, falecido no 1485,que se atopaba en San Francisco de Betanzos, tamén figuraba 
o león e as ortigas). Mágoa que non se conserve nada máis que a descrición.
18- Este dato achégao no seu primeiro testamento, outorgado, na casa da Taipa en Senra, a día 1 de 
agosto do ano 1598 diante do escribano Juan de Basoa; destaco con maisculas algún dos comentarios 
que nos deixa escritos: “e suceda en otro como voi diciendo sobrino e deudo mas propincuo que 
sea de mi linaxe linea recta de baron con las mesmas condiciones que arriba digo y si no ubiere 
baron de mi linaxe asta el tercero grado suceda en la deuda mas proprimera que ubiere de mi linaje 
con que ell asea con persona noble y siempre el que ubiere de sucederme en el dcho binculo y ser 
patrón de la dcha capilla sellame tal PERNAS, SERANTES, FAXARDOS por seren estos linaxes 
tan nobles y antíguos y binieren y suscederen de las CASAS DEL ALMIRANTE DE CASTILLA 
LOS PERNAS Y SERANTES DEL DUQUE DE ARCOS Y FAXARDOS DEL MARQUÉS DE LOS 
BELEZ…”. No mesmo testamento di que fixo a casa da Basteira, a que quedará, máis tarde, para os 
seus fillos, que, como son ilexítimos tería que lexitimar para que o poidan herdar.Esta circunstancia, a 
de ter fillos sendo crego, custoulle varios desgustos.
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da Banda polo Ricohome Don Pedro, no ano 1332), que parece emparentou en Or-

tigueira cos Faxardos do Ponto, deles sairía ese Juan de Soane o vello (o do Ponto) 

e o seus descendentes, levando, e repetindo, os nomes de Vasco Gil de Santa Marta, 

e Vasco Gil Faxardo, ou Juan de Seoane. Desta liñaxe ortigueiresa tamén descende 

a muller do capitán Alonso Pita da Veiga, un dos famosos capitáns galegos19 partic-

ipantes na batalla de Pavía que prendeu ó rei de Francia, Francisco I.

Non andaba equivocado tampouco cando describe a orixe destes Sarantes, que 

pasaron a escribirse Serantes por esta zona, sobre todo a partir do século XVI, o 

traer a súa orixe da zona occidental asturiana (diferenciados dos de San Salvador 

de Serantes-Ferrol), emparentando cos Lanzós e cos Miranda, que penetrando en 

Galicia por Mondoñedo e o val de Lourenzá, na primeira metade dos século XV. 

Esta liñaxe quedará por San Pedro de Viveiro, na casa de Baldemirós, cando menos 

o citado Álvaro López de Sarantes, e tamén un Alonso Yánes de Sarantes o vello, 

contemporáneo de Álvaro, que tiñan sepulturas dotadas en San Pedro de Viveiro, 

dotación que conservarían os seus descendentes20 ó longo do século XVI.

Na memoria, chámalles Piernas e Pernas, e sitúas como provintes de Santander. Os 

Pernas xa estaban en Ortigueira,en Cedeira, é en San Estevo do Vale, a finais do sé-

culo XIV, ben relacionados. Un alonso Pernas á sombra de Fenán Pérez de Andrade 

19- Outro tamén famoso sería Juan de Serantes.
20- Jácome Yáñez de Serantes, dono da Casa de Lama, nas Ribeiras do Sor, no seu testamento, 
outorgado a trece de febreiro de 1576, onde manda : Ytem mando a San Pedro de Vivero diez misas 
cantadas y rezadas por el anyma de mi bisabuelo Alonso Yanes de Serantes”. E o mesmo fai a súa 
dona chamada Constanza García de Valcarcel ( da que xa falei no número anterior desta revista, 
por ser fila de Beatriz de Andrade e de Alvaro García de Galdo, que levaba os apelidos García de 
Valcarcel por descender de dona Juana de Lemos e de Pedro Fernánde de Andrade, e dicir, pola casa 
de Parga), e outros parentes seus, cando fan testamento e citan outras sepulturas dotadas en varias 
igrexas da terra de Viveiro. En todos os casos existe un elemento común, a liñaxe dos Sarantes ou 
dos Valcarcel, citándose nos enterramentos do convento de Valdeflores de Viveiro cando se fala dos 
Vizoso ó emparentar cos Valcarcel, donde está enterrada “una tal de Valcazar”. Ata para enterrarse 
tiñan que ter preeminencia entre liñaxes, e dicir, os fundadores da capela maior de Valdeflores, só 
eles tiñán dereito de sepultarse nesa capela, nas súas sepulturas dotadas, que, por suposto, tiñan as 
armas da liñaxe vizoso: un escudete cun ramo de viza froleada, pendurado dunha árbore. Entre os 
fundadores desa capela de Valdeflores, os testigos citan a un Fernán Vizoso, e outros chámánlle Juan 
Vizoso. Ese dato non é moi relevante, pero parece que o fundador foi Fernán Vizoso.

recibe o casal de Ventosa en Cedeira nos anos finais do século XIV. Un Rosendo, 

ou Rui Pernas de Andrade, ou de Vale, é un dos homes de confianza de Rui Freire 

de Andrade e do seu fillo Fernán Pérez, na terra de Ortigueira e na de Vale, e di-

cir, desde mediados do século XIV xa está documentados, e mesmo parece que é 

parente deles, ó levar o apelido Andrade xunto co Pernas21. ¿Puideron relacionarse 

cos Enríquez, que serán Almirantes de Castilla?. Cos Faxardo xa sabemos que sí. 

Poidan que fosen ilexítimos ( quen o sabe) e por esa causa non poden achegar máis 

datos, ou non lles interesaba achegalos.

Todo isto ven a colación porque, lembrémonos da importancia deste territorio, e 

como exemplo sirva que a finais do século XIV a fortaleza de Ortigueira cobra 

especial importancia, e mesmo o Rei Enrique nomea Adiantado Maior a Pedro 

Fernández Sarmiento, o cal outorga diversos documentos a favor do Concello de 

Ortigueira por esa época (véxase o libro do Tumbo de San Domingos), e onde a 

flota de Rodríguez de Avilés esta presente pola costa, e mesmo Alonso Faxardo, 

o Adiantado no reino de Murcia, que morre no 1396, nun dos seus matrimonios 

estivo casado con Teresa Rodríguez de Avilés, que serán os bisavós do famoso al-

caide de Lorca Alonso Fajardo, o que tamén casou cunha galega, chamada María 

Piñeiro de Lago, a filla de Martín Piñeiro o do Brazo Arremangado. Estas últi-

mas son hipóteses acompañadas de datos concretos, e como tal se propoñen. Falta 

documentación para escribir a historia, e desa época é difícil atopala. Pero o dito, 

Gonzalo da Fraga tiña os datos máis frescos do que os temos nos, e dicir, os datos 

familiares recollidos datan de dous séculos antes;non escribiu todo o que sabía, 

pero deixou indicios moi interesantes.

Por exemplo, ós Marqueses dos Vélez (parentes ós que se chamaba Gonzalo da 

Fraga), os Faxardo, si sabían da súa orixe ortigueiresa, porque o Marqués dos 

21- Este dato recollese na transcripción que fai D. Cesar Vaamonde Lores dun legaxo ( o 16) da 
documentación do Priorado de Saa en Senra, cuxa copiafoi enviada a D. Federico Macñeira Pardo de 
Lama, e que conservo no meu poder por xentileza do seu neto D. Federico Maciñeira Teijeiro.
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22- Ou foi o III Marqués, ou o V, non se precisan a cita que da o Capitán Matheo Sánchez Pardo de 
Lama, nun documento que conservo. De ser o III sería entre os anos 1575 e 1579, e de ser en tempos do 
V Marqués, sería entre o 1631 e o 1647, época na que estaba vivo o citado Matheo Sánchez. De todas 
formas o Faxardos, coma os Pernas tamén levan as ortigas no seu brasón. Uns, os Pernas, quedaronse 
aquí, e non medraron, e os outros os Faxardos, acadaron sona en Murcia, e parece que pasaron á 
historia con máis méritos, a favor da coroa e da propia liñaxe.
23- Este Juan Pernas de Serantes casaría de segundo matrimonio con dona Isabela de Taboada e 
Montenegro, de quen tería a dona Dorotea de Taboada, a que foi muller de Juan Piñeiro de Lago, ou 
de Boado, O Baño- Mugardos.

Vélez, D. Pedro22, mandou comprar o que quedaba da casa torre dos Faxardo no 

Ponto, na vila de Santa Marta, a finais do século XVI ou a comezos do XVII, pero 

naquela época xa era unha construción humilde, e estaba en mans dun tal Andrés 

Trigo ( que penso que era zapateiro) e da súa dona María da Maciñeira. Pouco 

quedaba da fachenda e o Marqués desistiu do empeño por consideralo de pouca 

importancia. Sabían da súa orixe, pero unha vez descuberta esta, era como se dun 

irmá pobre se tratara; mellor esquecerse diso.

A esta memoria xenealóxica escrita por Gonzalo da Fraga, tería acceso o Capitán 

Matheo Sánchez Pardo de Lama pero na copiou na súa totalidade. O citado capitán 

era xenro dun sobriño do Comisario Gonzalo da Fraga, chamado  Juan Pernas  

Faxardo, (fillo doutro Juan Pernas de Serantes23, e de Catalina Fernández da Dor-

na. A sogra de Matheo Sánchez foi dona María de Andrade e Castro, señora de 

Silán e Codesido, San Pantaión das Viñas etc.

Na documentación do Mosteiro de Meira, citase a un Juan Pernas no ano 1347, 

cando  don Fr. Estebo, abad de Meira concede un foro a dúas familias, entre a que 

está a de Juan Pernas: “ hizo foro a Juan de Dios y a Juan Pernas y a 
sus mujeres , da nosas Insoa q chaman de Pay da Vella e demais do 
Carballo de Afonso Pérez e por el camino á fonte de Candás, e de 
ally adelante como se ven derecho a ferir no ollo da fonte q está allende 
o rego da fonte da Huz, e por aquella agra, e ven  ferrir no porto do 
rego da Felgueira ( continúa) . Caixón 38, Leg. 149, nº 1006. Archivo Histórico Nacional,CLE-

RO-SECULAR_REGULAR,L.6476

Imos, sen máis retraso, inserir aquí a valiosa “memoria” feita por Gonzalo da Fraga.

UN DOCUMENTO DE EXCEPCIONAL VALOR. A MEMORIA FEITA POR 

GONZALO DA FRAGA E AS LIÑAXES DA COMARCA EMPARENTADAS 

COS VALCARCEL. UN PERCORRIDO POLA HISTORIA DA COMARCA, 

DOS SÉCULOS XV E XVI

Memoria de la genealogía y linajes de my Gonzalo da Fraga y mas 
hermanos la qual saqué según según la orden q della pedia a nuestro padre 
Alvo López de Sarantes la qual me dio este año de 87 a vi de julio is 87 
y seyendo el de edad de setenta y un años. 

Genealogia de donde vinieron los Piernas dice q siempre oyo decir q sa-
lieron de la casa del conde estable y origen donde binieron a Galicia fue de 
Santander en la encartación de biscaya una de las quatro villas en la costa 
de la mar. Y de alli bineiron a hacer su abitacion a Vale a donde tenían 
una torre de solar q la derrocaron en tiempo del rey don Fernando con otras 
muchas q el rey mado derrocar y el dia de oy esta el formal de ella y las 
sepulturas a donde ellos se enterraban y los bancos donde se sentaban estan 
al dia de oy en la frsia de Sanctisteban de Vale y tenian alli dos casares 
muy buenos q el dia de oy lleba Juan de Vivero por q es de mesmo linajey 
de alli de Vale salio Juan Pernas de Vale q por otro nombre llamaban 
el amarelo por q era muy gentil hombre y rojo de cabello y muy buen hombre 
de acaballo y siempre andaba en la corte y justaba en las justas y torneos q 
se hacían  en la dcha corte y después que fue viejo le ponian por juez en las 
dichas justas para que juzgase el q mejor lo hacia. Este Juan Pernas vino a 
vivir a Pazos junto a Espasante y esta casa llevó Basco Afonso yjo deste 
Juan pernas q era su hijo mayor y padre de Gonzalo Pernas clerigo y de 
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este Juan Pernas salió el hijo segundo q se llamó Lopo Díaz Pernas 
q despues en su vejez fue ciego y cego de enojo de los hijos que se le murieron 
q fue nuestro abuelo y otro hijo clerigo q venia de Roma y traya ganado el 
beneficio de San Cloyo y muchos prestamos y muriose en el camino y este 
Lopo Díaz Pernas vivió en Trestimil en San Cloyo// de Lopo Díaz 
Pernas salió Juan Pernas nuestro abuelo y Orraca Fernández y María 
Vizosa y Orraca Fernandez madre de Gonzalo Fernández y Lopo Díaz 
y María Vizosa madre de Juan de Vivero.

De Juan Pernas salió nuestro padre Alvaro López y sus hermanos y 
hermanas que fueron Juan de Seoane y Basco Gil y María Vizosa 
mujer que fue de Gonzalo Pérez de Baamonde y Yseu López mujer q fue 
de Juan Díaz de Piñeiro.

La mujer de Juan pernas o Amarelo se decia Orraca Fernández q 
era hermana de Alonso Paz Mesía q vivía en San Cloyo a donde 
dicen Pousada// la mujer de Lopo Díaz se llamaba María Vizosa de 
Balcazer q era sobrina su madre  della, la cual se decia Constanza García 
de Balcacer, era sobrina de Garcia Rodriguez de Valcacer señor de las 
Puentes q se dicen de Garcia Rodriguez q al dia de oy llevan el nombre 
por el como señor que fue dellas.

El padre desta María Vizosa se llamaba Alvaro Lopez de Sarantes 
el qual vivía en San Pedro de Vivero a do dicen Baldemirós. Este Al-
varo López era de los Lanzós y de los de Ron y partía con los Lanzós 
la hacienda en Lousada y en Lorenzana…La mujer de Juan Pernas, 
nuestro abuelo, se decía Mayor Fernández de Villouzás, era yja de Basco 
Gil y Basco Gil era yjo de Juan de Seoane  el Viejo q vivió en la 
torre del Ponto. Este Joan de Seoane dependió de Bscaya de la casa 

de los Infanzones// La madre de Mayor Fernández nuestra abuela se 
decía María García de Villa Usaz, su padre della se llamaba García 
Pérez de Villa Ousaz. Este venía del linaje de los de Cabrera y tenía 
mucha parte del coto de Codesido, cerca de Villalba. La madre de María 
García se llamaba Yseu López de Montenegro y de Carballo Torto. 
Esta era prima del Mariscal Pedro Pardo.

LAS ARMAS DESTOS LINAJES SON:

Armas de los PERNAS. De los Pernas son una torre y un aspa de Santo André 
y tres calderos y tres folres de Lís, y esto en una parte del escudo, y de la otra 
parte los aguillós y ortigas con su mar y unas barras ariba de los aguillones. 
Este escudo está esculpido en piedra en el portal q fue de Basco Afonso en Santa 
Marta y estaba en la capilla de los Piernas en Sancto Domingo.

Las armas de los SARANTES Y VALCÁCERES. Los de Serantes tienen por 
armas cinco lanzas arimadas a un teyjo y cinco cabezas de doncellas q el Rey 
don Ramiro les dio por armas, las quales están esculpidas en la torre de Miran-
da y torre de los linajes en Ybias// las de los Balcaceres son cinco bargos y una 
sierpe y un león y un caballero q con la espada q le metía en por la voca lo mató. 
En Silba de Baria  lección se allara la historia.

Armas de los GILES. Son unos escaques y aguillós y ortigas en escudo quar-
teado los esqaques en dos partes del escudo y aguillós y ortigas en dos partes. 
Los escaques unos an de ser amarillos  y otros azules y estas armas se allarán 
esculpidas en sancto Domingo de sancta Marta qdo. entran a la capilla mayor a 
la mano derecha unpoco mas debajo de capilla a donde está Constanza Bázquez 
la Vieja que era del mismo linaje.
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Armas de VILLAOUSAZ Y CABRERAS. Son un escudete quarteado y dos 
cabras abajo y ariba y de la otra parte dos o tres barras doradas. Las cuales se 
allaran en Sa Francisco de Betanzos en los monumentos de los de este linaje y 
en Santiago en Sancto Domingo y en la Coruña.
Las armas de ISEU LÓPEZ, eran que era de los Pardo de Cela que son unas 
selas o sillas.

A OUTRA MEMORIA FEITA POLO CREGO JUAN PITA ALFEIRÁN

Para completar esta información, transcribo outro documento de similares 

características, tamén feito por un crego no século XVII (neste caso, como verán, 

tratase de Juan Pita Alfeirán) sacado do Arquivo da Casa do Souto, en Sgo. de 

Mera. Véxase como enlaza con algunha das ramas anteriores, (que se verá con 

maior calidade nas árbores xenealóxicas) e pretende o mesmo que a anterior: 

destacar a nobreza e manter a liñaxe, co fin de perpetuar o seu estado. Neste caso 

será Lopo Díaz Pernas, e os seus descendentes, entre os que están os de varias 

casas soaregas de Ortigueira, e a dos Beingoelea, unha familia de biscaiños 

chegada a Galicia no século XVI, para rendabilizar as ferrarías de Naraío. Nese 

século chegarán a esta comarca uns setenta biscaiños, entre os primeiros estará 

Martín de Basoa, rendeiro da ferraría de Montoxo, que recibe o foro da citada 

ferraría no ano 1517, de mans do mesmo Conde de Lemos. As casas de Andrade de 

Pontedeume e a de San Sadurniño, fixeron o mesmo, de aí a chegada desa man de 

obra foránea. Necesitábanse mutuamente para explotar os recursos, neste caso o 

ferro, a madeira, e a auga, que era a que movía os enxeños do machuco e das forxas. 

DOCUMENTO 2

MEMORIA QUE AY ENTRE EL SEÑOR DON ANTONIO DE SABEDRA BEYN-
GOLEA DEL ORDEN DEL SEÑOR SANTIAGO Y GENRAL DE ARTILLERÍA 
DESTE REYNO DE GALICIA Y LOS SEÑORES SUS HERMANOS = CON EL 

COMISARIO JUAN PITA ALFEIRÁN CLERIGO BENEFICIADO DE SAN JU-
LIÁN DE MONTOJO Y ALONSO PITA ALFEIRÁN Y MARÍA DE CORA DE 
AGUIAR, SUS HERMANOS.

- Constanza García de Balcar = y Gonzalo Fdez. de Aguiar- hermanos, hijos de 
Juan Fernández Darea vecinos que fueron de Sancta María de San Cloyo, en el 
Condado de Santa Marta de Ortigueira.
-De Constanza García de Balcacar salió María Bázquez de Bamonde que estu-
vo casada con Juan de Beingolea, señorío que fue de la Herrería de Narayo=
-De San Juan de Beingolea y de María Bázquez de Bamonde salió San Juan de 
Beigolea que vivió en Villa Ester, en la feligresía de San Jan de Narón que casó 
con doña Inés de Sabedra de quien procedieron el Sr. Don Antonio de Sabedra 
Beyngolea y sus hermanos.

NOTA 1 ENGADIDA POSTERIORMENTE:

-De Don Antonio de Sabedra Beyngolea quedó su sobrino y eredero Dn. Gre-
gorio de Luaces y Mariño y Lobera, vz. De la ciudad de Santiago yxo de Dª 
Ynés de Sabedra y Bengolea ermana de dcho. D. Antonio y mujer que fue de D. 
Bernado Luaces=

CONTINUACIÓN DO TEXTO PRIMITIVO:

-De Gonzalo Fernández de Aguiar salió María de Cora de Aguiar que estuvo 
casada con Lanzarote Mesía, becino de Sanctiago de Mera, en dcho Condado 
de Sancta Marta de ortigueira=
-De María de Cora, hija de Gonzalo Fdez. que hera hermano de dcha Constan-
za García de Balcacar, y de dcho Lanzarote Mesia= salieron el comisario Juan 
Pita Alfeirán, Alonso Pita, y María de Cora de Aguiar.



Carlos Breixo Rodríguez
 A sombra alongada dos García Rodríguez de Valcarce

258 259

-De dcho Alonso Pita y Lucía Díaz de Robles su mujer, vecinos de dcha fsía de 
Sanctiago de mera salieron – Antonio Pita, Bartolemé Pita, Fco. Pita, y Alonso 
Pita, todos quatro hermanos=

NOTA 2 ENGADIDA POSTERIORMENTE:

De Francisco Pita salió Luis Antonio Pita, Juan Pita cura de San Claudio, de 
Luis Antonio salió Luis Lorenzo Pita, de Luis Lorenzo salió Reimondo Pita.

CONTINUACIÓN DO TEXTO PRIMITIVO:

Memoria del grado que ay entre el señor Don Antonio de saabedra y sus her-
manos con el comisario Juan Pita Alfeirán y sus hermanos.

Nota do autor: Teño que dicir que nesta descrición non puxeron as irmás, só figuran os 
varóns. 

RELACIÓN DOS VALCARCEL COA CASA DE ANIDO DE SOLLOSO, EN 

LUBRE E SAN XOÁN DO FREIXO, ASÍ COMO DA DE MONTENEGRO DE 

SAN SIMÓN DA COSTA

Da casa de Solloso  ocupeime un pouco nesta mesma revista, no número 4, do ano 

2011, no artigo que leva por título “ A CASA DE SOLLOSO EN SAN XOÁN DO 

FREIXO E OS MONTENEGRO DE SAN SIMÓN DA COSTA. AS ORIXES DOS 

FUNDADORES DA CAPELA DA PENA DE FRANCIA, páx. 29 á 57. 

O enlace coa casa de Solloso é, como non, unha María Vizosa de Valcarcel, casada 

co dono da casa de San Simón da Costa, en Vilalba, chamado  Alonso López San-

jurjo de Montenegro e Pedrosa (véxase á árbore 5 do citado traballo, páx. 57), pais 

dos fundadores da Capela de Nosa Señora de Francia, en San Xoán do Freixo. No 

citado traballo (páx. 37-39) tamén documentamos outra María Vizosa de Valcarcel 

(anterior a esta e tía dela) como a muller do fundador da capela de San Ildefonso 

de Viveiro, pero deste matrimonio24 non quedou descendencia. Como vemos non 

perderon a ocasión de renovar os bens dos morgados, e estableceron outro matri-

monio na familia para manter os bens da casa, na cabeza doutra  María Vizosa de 

Valcarcel, sobriña da anterior.

 A coincidencia dos nomes, correspondentes a distintos personaxes (homonimia), 

é aburrida e, repito, préstase a confusión, e non é para menos. Parece que moito 

e bo tiveron que deixar as que levaron ese nome por primeira vez para que tanto 

se repetiran os seus nomes e apelidos. O que pasa é que para herdar os bens dos 

morgados, en moitos casos, esa era unha condición imposta polos fundadores, a de 

levar e recordar os nomes e apelidos deles. A política matrimonial no antigo réx-

ime non se paraba en amoríos25; primeiro os bens e despois xa se vería, se coincidía 

podía haber namoramento, e se non, non. Abondaba coa descendencia. As mulleres 

foron habitualmente moeda de cambio, sen importar nin a súa opinión, nin a dif-

erenza de idade nin nada que afectase á súa decisión.

Achegaremos os datos que faltan, e verán como é outra descendente máis da liñaxe 

dos García Rodríguez de Valcarcel.

Como xa se dixo no citado traballo, esta María Vizosa de Valcarcel é filla de Pedro 

Pardo de Andrade e de María, ou Maior, Fernández, a cal é irmá do Comisario 

Gonzalo da Fraga e Pedrosa (citada no 1º testamento de Gonzalo da Fraga). O ape-

lido Vizoso de Valcarcel vénlle da liñaxe do seus antepasados da Casa da Taipa de 

Senra, e polo tanto do tronco común destes Valcarcel. 

25- Véxanse, como exemplo, os matrimonios dos fillos dos Reis Católicos, ou os do rei Carlos II.24- Carta de dote do ano 1571.
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OS VALCARCEL EMPARENTAN COS ANIDO DE SOLLOSO DE LUBRE

Pero, ademais desta parentela, os Solloso do Freixo tiveron descendencia dos Val-

carcel, perfectamente documentada, relacionada cos Anido de Lubre. O solar de 

Anido, en S. Cristobo de Ferreira, foi tamén dos Fernández Pita, e dos Poentas, 

pero nesta ocasión imos realacioar só o de Valcarcel. Do citado matrimonio, sabe-

mos que, polo menos, quedou unha filla chamada Maior Alonso. Lope de Anido 

casou máis dunha vez.

Pero ademais desta rama, temos outra dos Valcarcel que está asentada nas terras 

da xurisdición de Pontedeume, por Ares e tamén por Mugardos, son os Valcarcel 

que emparentan cos Lago. Descenden de Sancha Yánes de Cordido26 a Vella (dos 

Cao de Cordido que están enterrados en Sto. Domingo de Santiago, nuns magnífi-

cos sartegos coas súas armas.) e sabemos que hai varios irmáns e primos que levan 

este apelido: Lanzarote de Lago e Valcarcel, María Fernández de Valcarcel, fillos 

de Teresa Vázquez e de Lope Alonso de Lago. Esta rama aveciñarase en Cedeira, 

e nas terras de Santa Marta de Ortigueira. Teñen descendencia, e algúns tamén 

andamos por aquí. 

O lugar de Cabanas de Cima, en San Xoán do Freixo, era de Lopo de Anido e 

da súa dona, unha Valcarcel, e estaba mixto e por partir con Pedro Ferro, un 

veciño do Freixo.

26- Esta Sáncha Yanes de Cordido é avoa, entre outros, de Juan Cao de Cordido, sogro de Galván Díaz 
de Robles (fillo do capitán Gonzalo Díaz de Santa Marta e de Isabel de Robles)  aveciñado en San 
Pedro de Loira, na vella xurisdicción de Cedeira, no século XVI. Sobre este personaxe, e os PERNAS 
véxase o traballo publicado No número 12, ano 2005, da Revista Eumesa de Estudios Cátedra, que 
leva por título” UN EXEMPLO DE MOBILIDADE FAMILIAR NOS SÉCULOS XVI E XVII, 
SEIXAS LAGO, TIMIRAOS,MONTOXOS, PIÑEIROS E ALFEIRÁNS…Á SOMBRA DO PODER 
DA CASA DE ANDRADE.” páx 185 á 210. do cal son autores D. Rafael Usero Gonzalez e un servidor.
27- Foi feito e outorgado na fsía de San Xoán do Freixo, arcedianádego de Trasancos, a tres de maio de 
1559, estando presentes de testigos Pedro Durán e Pedro de Vilarcobo, e Juan Durán vec. Do Freixo, 
e Juan de Bieite das Pontes e Juan de Bretoña e Pedro Martíns, habitantes tamén do Freixo, diante do 
escribán Pedro Yanes.

Como exemplo da súa presenza, diremos que no ano 1559 temos un docu-

mento27  de venda que foi outorgado por Pedro de Anido, veciño da parroquia 

de Lubre, polo cal sabemos doutra Valcarcel, neste caso María Fernández de 

Valcarcel, muller de Lope de Anido de Solloso (dono da casa de Lubre), nel 

venden o lugar de Cima de Vila que era de Lope de Anido e da súa dona e que 

estaba mixto e por partir con Pedro Ferro, apelido este que aínda se conser-

va hoxe nas Pontes e en Ortigueira. Polo interese que poida ter, achego unha 

parte do mesmo: 

Sepan quantos esta carta de venta veren como yo Pº de Anydo vzo de la 
feligresia de Lubre hijo y heredero q fuy e finque de Lope danydo de Sol-
loso my padre defunto q es en gloria e yo Juan de bolaño vzo de la dcha fsia 
fr de Lubre en nombre e como marydo e conjunta persona q soy de ysabela 
Díaz my mujer absente hija y heredera q ansy mysmo fynco del dcho Lope 
de Anydo, e yo Po yanes escribano de su magestad vzo de la villa de ferrol 
en nombre e como marydo e conjunta persona q soy de Catalina Pérez my 
mujer absente hija y heredera q ansy mysmo fyncó del dcho Lope danydo, q 
todos presentes somos por nos y en nombre de las dchas ntras mugeres y de los 
demás herederos q fyncaron del dho. Lope danydo defunto y en nombre de 
maría fernández de valcarcel mujer q fue del dcho lope danydo absentes por los 
que por los quales todos nos obligamos e hazemos caubcion de rrato q ellos abri-
an por bueno, fyrme rato grato estable e valedero todo lo adelante qdo y como 
quieran ny vendran contra ellos cosa ni contra dello a ora ni en (doblado, non 
se lee) juycio ny fuera del, otorgamos y conoscemos q por esta presente carta q 
vendemos fyrmemente por jur de heredad pa ahora e pa todo el tpo del mundo 
de syempre jamás a vos Vasco Sanjurjo clrigo de san Juan do freijo  q ansy 
mesmo presente soys pa bos e pa todos vtros herederos e suscesores q despues de 
vos benyeren e suscedyeren hes a saber q hos bendemos el casal y heredades q 
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se dize de Cabanas de cima syto en la fsia de San Juan do freyxo y chao 
do freyxo, que fue del dcho lope danydo defunto con su casa y territoryo piedra 
e fierro y lo sa y madera dalto a baxo y con su curral y ayra y huerto y con 
todas sus heredades labradyas e montesyas fragas y arboles y plantados y con 
todas sus entradas y salydas usos e costumbres e servydumbres quantas ha e 
tyene e le pertenescen de derecho y con todo lo anexo y pertenesciente según esta 
por sus lymytes y demarcaciones y lo solya llebar el dcho Lope Danydo y 
sus caseros en su nombre, ansy lo q hes todo del dcho casal como lo que está 
myxto y por partir con Pº Ferro como con otras qles personas q sean// con 
mas todo el ganado bacuno ansy machos como hembras, nuevos e viejos q al 
presente están y se cocurranel dcho casal q fue del dcho Lopo Danydo e de 
su mujer… …( continúa).

Noutro documento feito cinco días despois deste, en Santa Aya de Lubre, e diante 

do mesmo escribán, parece presente María Fernández de Valcarcel, viúva de Lopo 

de Anido, e en nome da súa filla e do citado Lope de Anido e Solloso, chamada 

Maior Alonso, ratifica a venda feita ó crego do Freixo, Vasco Sanjurjo, por valor de 

80 ducados de ouro, que non era unha cantidade nada desprezable. Nesta escritura 

figuran os outros fillos de Lopo de Anido e da súa primeira muller, que eran: Pedro 

de Anido, María Fernández Varela (muller de Paio Soutelo), e máis dous xenros, 

que eran Juan de Bolaño, veciño de Lubre, e o escribán citado no documento an-

terior, que era veciño de Ferrol. Tamén figura como testigo outro Lope de Anido, 

veciño de Sillobre.

CONCLUSIÓN E COMENTARIOS. O QUE PASOU COAS FAMILIAS, 

COAS SÚAS CASAS - TORRE, COAS CASAS FIDALGAS DA COMARCA, 

E COAS FORTALEZAS DOS GRANDES SEÑORES

Ademais destes Valcarcel, quedan por citar algúns máis que tiveron presenza na  

zona, como foi o caso da muller de Juan Freire de Andrade, o segundo señor do 

morgado de San Sadurniño, chamada Maior de Valcarcel e Losada, pero que non é 

desta mesma liña.

Como toda esta lista de nomes é moi extensa, é mellor deixar para outra ocasión o 

resto dos nomes, que lles aseguro que é un verdadeiro galimatías. 

Tratei de introducir ós lectores na orixe e descendencia dunha vella liñaxe, que 

ó mesturarse con outras deu vida e historia a moitos de nós. Cada personaxe ten 

a súa e a dalgúns mesmo é moi entretida, para mostra a de Juan Pernas e a do seu 

descendente o Comisario Gonzalo da Fraga. 

Moitos dos Pernas que viven na terra de Viveiro, en Ortigueira, en Cedeira, ou 

nas Pontes, son descendentes desta liñaxe, da cal agora sabemos algo máis. Dos 

Valcarcel e dos Serantes, poderíamos facer un traballo monográfico que hai materia 

dabondo. En Viveiro é onde máis abundaban no século XVI, por Xerdiz, pola propia 

vila, por Chavín e Landrove, Valcarria, etc. Desde alí pasaron ás Pontes, e a outros 

lugares do interior. Pernas Alfeirán, Pernas de Serantes, Vázquez de Serantes, en 

distintas combinación se foron estendendo. 

Son familias antigas, moi antigas, cuxos antepasados, nun momento histórico con-

creto foron donos do territorio, beneficiáronse daquel sistema e por iso se aferra-

ban a él.
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Por Gonzalo da Fraga soubemos que os Pernas de Vale tiñan unha casa torre nesa 

freguesía, na de San Estebo do Vale (Vicedo), unha pequena fortaleza que como es-

cribiu Gonzalo da Fraga foi derrocada en tempos dos Reis Católicos, e dicir cando 

mandaron derrocar o resto das fortalezas galegas. Mágoa para o noso patrimonio. 

En Vale, no porto do Vicedo, os Vivero tiñan outra fortaleza feita a conciencia, con 

cantos labrados de cantería nos seus fortes muros, e desa fortaleza sabemos algo 

máis, que entre o ano 1566 e 1571, aínda estaba en pé, e que un Pedro Fernández 

de Cora, xenro de Juan Núñez Pardo de Lama, roubou as pedras labradas máis 

grandes e trasladounas nun bolanteiro coas súas armas, ó porto de Vares, onde 

as pretendía usar para construír unha casa. Esa fortaleza do Vicedo tamén desa-

pareceu. Formaba parte das fortalezas costeiras, onde se refuxiaban os donos da 

terra e os veciños que os acompañaban, para defenderse dos ataques dos corsarios 

e doutros que sen ser corsarios estranxeiros, podían significar unha ameaza. Polo 

que parece estas fortalezas xa existían a finais do século XIV e a comezos do XVI. 

Os Pernas foron os seus vixiantes.

Do “turrillón” do Freixo só queda o nome, e da fortaleza das Pontes só queda o 

recordo documental e o solar onde estivo; as pedras e outros restos poden estar 

aproveitadas nalgúns edificios públicos das Pontes, e mesmo nalgún muro ou 

como firme dunha estrada.

Da fortaleza de Muras tamén queda o nome e o recordo, esta fortaleza pasou por 

moitas mans, desde as do Bispo de Mondoñedo, ata polas da familia Vivero, e polas 

de Galaor Osorio( xenro do mariscal Pedro Pardo de Cela), e polas do seu fillo, o 

rexedor de Viveiro D. Pedro Álvarez Osorio, en quen andaba a comezos do século 

XVI. As armas dos Osorio e dos Castro estaban tamén nas súas paredes.

Outro tanto podíamos dicir das do couto de Roupar, ou da de Xermade. Foron e 

desapareceron, só quedou o recordo do seu poder. Estes coutos vendíanse e mer-

cábanse sen contar coa opinión dos seus moradores, so se fosen de “behatría”ou 

“behetría”, podían elixir señor temporal.

Da fortaleza de Ortigueira, sabemos que se conservou ata a primeira metade do Sé-

culo XIX. Era das máis antigas da comarca, primeiramente pertenceu ó rei, desde 

o século XIII, e despois ós Condes de Santa Marta, desde o século XV ó XIX, época 

na que desparecen os señoríos.

A de Cedeira pertenceu á Casa de Lemos, e tamén desapareceu. Só se conserva a 

referencia da súa ubicación , da que moi ben nos pode informar D. Rafael Usero 

González. Foi tamén dos Condes de Lemos.

Da de Moeche, que foi o centro comarcal de referencia na zona, sobre todo para 

administrar xustiza da man dos Conde de Lemos a partir do século XV, aínda es-

tán as armas de García Rodríguez de Valcarcel, mandadas colocar nas súas rexas 

paredes como un signo de dominio, de distinción. Queda o nome, dificilmente se 

poderá desfacer del, As Pontes de García Rodríguez. 

No xa famoso preito “Távera- Fonseca” falábase de moitas das fortalezas que foron 

derrocadas, pero algunha das de menor importancia, quedoulles por nomear, como 

no caso da do Vicedo. Grazas a Gonzalo da Fraga soubemos da súa existencia e dos 

seus donos.

Os arquivos dalgunha das casas nobiliarias de España como a de Alba, ou a de 

Medinaceli, aínda nos poden deparar agradables sorpresas, porque os documentos 

que escribiron os que administraron as Pontes  (escribáns, alcaides, meiriños etc,)  

poden aparecer algún día. De momento, os poucos que aparecen ímolos lendo 

e publicando. O que si me dou conta, e cada vez máis, é de que nesta comarca 

hai familias que levan moitos séculos vivindo nela e dela. Por sorte consérvanse 

liñaxes (debido en parte ó illamento) e pódense enlazar e documentar, mesmo 

para realizar estudos xenéticos, con fins científicos.
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Os apelidos Ferro, ou Durán, chegan ás Pontes entre o século XV e XVI, outros 

como son do Pico, ou da Bouza, están alí desde que se poboaron os lugares que 

lles dan nomes, porque as súas familias viviron como colonos para aí, e tomaron o 

nome do lugar. Os Vilaboi, ou Vilaboy, outro tanto, o mesmo que os Toxeiro, ori-

undos de Muras, tamén levan aí desde o século XV, e os Pita de Castro do Freixo, 

tamén; os Galdo, os Riveira, que deron o apelido Rivera, outro tanto, e non dig-

amos dos Montouto, ou dos Maseda e Aguiar, e dos Redondo, ou, por último os 

Vázquez de Serantes que sabemos son descendentes das liñaxes que tratamos 

neste traballo, non hai máis que estudar os libros sacramentais das parroquias do 

concello e daranse conta.

Nas Pontes, como en Viveiro, tamén había catro liñaxes dominantes, coa diferenza 

de que Viveiro pertenceu ó señorío real, e as Pontes andou de man en man, ó longo 

dos séculos, e iso notouse. E así poderíamos seguir, xa que, das poucas familias que 

residían na zona das Pontes, por esa época, de case todos se pode dar distinción, 

so é cuestión de tempo.

ÁRBORES XENEALÓXICAS

A1: Descendencia da SOBRIÑA DE GARCÍA RODRÍGUEZ DE VAL-
CARCEL, señor das Pontes.

Orixe do apelido Vizoso (ou Vizosa) de Valcarcel. Viviron a mediados do século  

XV.
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A2: Ascendentes de LOPO DÍAZ PERNAS

 Viviron pola mesma época que os anteriores, e dicir desde mediados do S. XV, ata 

comezos do XVI. Un Lopo Díaz Pernas fai testamento no ano 1526, segundo se 

desprende do Libro do Tombo de San Domingos de Sta. Marta. Lopo Díaz Pernas 

houbo tres ou catro, e pódense confundir tamén cos Lopo Díaz de Santa Marta, xa 

que algún deles tamén se chamou así. No século XVI, repítense nomes e apelidos, 

tanto en San Claudio como en Senra. A muller de Juán Pernas de Vale, o Amarelo, 

era da liñaxe dos Mesía que se atopaba na terra de Viveiro xa no século XIII, de 

onde pasaría a Ortigueira e a Moeche, nos séculos XIV- XV, e XVI, respectivamente.

A3: Descendencia de JUAN PERNAS DE SERANTES e de MAIOR 
GARCÍA DE VILOUZÁS
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A4: Ascendencia de MAIOR GARCÍA DE VILOUZÁS, muller de 
JUAN PERNAS DE SERANTES, que viviron en Sgo. e Franza e en 
Ortigueira.

A5: Descendencia de ALVARO LÓPEZ DE SERANTES  e de INÉS 
FERNÁNDEZ DA FRAGA E PEDROSA.

Viviron na casa da TAIPA, en  S. Xiao de Senra- Ortigueira. Alvaro López de 

Serantes casa de 2º matrimonio con Inés López de San Martiño. Para que lles sirva 

de referencia cronolóxica direilles que este Alvaro López de Serantes naceu no 

ano 1516, polo tanto podemos colexir que os seus bisavós ( orixe das árbores A1 

e A2) viviron un século antes, e dicir desde comezos do século XV, como foi o 

caso de Juan Pernas de Vale, o Amarelo, que está documentado a partir do 1418. 

Tumbo do convento de Sto. Domingo de Sta. Marta. Un Alvaro López de Sarantes, 

(Salantes)28 aparece documentado no ano 1459, como participante no auxilo 

prestado ó arcebispo Rº de Luna polas tropas do conde de Lemos, para recuperar 

a cidade de Santiago. Con el figuran, entre outros Alonso de Lanzós, Lopo Afonso 

de Recemil ( Recemel- Somozas) García de Valcarcel, e outros.

28- Pardo de Guevara, D. Eduardo. LOS SEÑORES DE GALICIA. Colec. Galicia Histórica. Fund. Pº 
Barrié de la Maza. Tomo II, PÁX 134, 150.



Carlos Breixo Rodríguez
 A sombra alongada dos García Rodríguez de Valcarce

272 273

A6. Descendencia de JUAN FERNÁNDEZ DA AREA (fillo de Gº Fdez 
da Braxe, de Cedeira) e de URRACA FERNÁNDEZ DE VALCARCEL. 

Deles sairán os donos das Casas de Tristimil, de Tras do Río, e de Ribados, en S. 

Claudio; e os da casa de Muruxás, en San Xiao de Montoxo- Cedeira. Deste tronco 

descenderán, entre outros moitos, dona Emilia Pardo Bazán e dona Concepción 

Arenal. Tamén eran descendentes dos Valcarcel.

HERÁLDICA E XENEALOXÍAS DO ORTEGAL 

Apéndice heráldico e comentarios relacionados coas familias 
máis antigas das que se trata no presente traballo.
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Pedras heráldicas atopadas a comezos do século XX nunha casa da praza dos 
Anxos, na Vila de Santa Marta. Esta casa foi dos antepasados de María Vizosa 
de Valcarcel, descendente de Juan Freire de Andrade e de Constanza García de 
Valcarcel. A pedra armeira era máis grande ( tiña dous escudos máis) pero ó 
recolocala dentro da casa Consistorial de Ortigueira, decidiron deixar á vista 
só estas dúas. O número de “vargos”, ou estacas varía, podendo ir de tres, 
cinco, ou máis.

Armas dos Freire de Andrade e dos Valcarcel. Véxanse as tres flores de Lis 
debaixo do escudete dos Freire de Andrade ( imaxe da esquerda)  en alusión a  
ascendencia casa Real de Francia. 

Armas dos FAXARDO da casa torre do Ponto. Estas son as armas de Juan 
de Seoane e do seu fillo Vasco Gil de Santa Marta, ou Faxardo. O de Seoane 
vénlle polo lugar onde, seguramente naceu, ou se criou. Este lugar pertence á 
parroquia de San Xoán do Mosteiro, e de ahí o seu nome. 
Na documentación do século XVII fálase do río Faxardo, en San Xoán do 
Mosteiro.
Os Faxardo están documentados desde comezos do século XIII, cando menos 
a rama de Fernán Rodríguez Faxardo, pai dun Rodrigo Fernández Alfeirán. 
Ademais dos Faxardo outras familias emparentadas con eles tomaron as ortigas 
e os aguillóns, por exemplo os Vivero, que eran orixinarios das terras de Vale, 
no actual concello do Vicedo. Existen variantes na representación das ortigas 
e no número de follas, que vai de dúas a tres ortigas, e de tres, cinco, ou sete 
follas en cada unha. Tamén hai variedades na representación do número de 
aguillóns, podendo ser dous, ou tres, e as ortigas poden aparecer arrancando 
no vértice dos aguillóns ou na intersección das súas bases. Outra coincidencia 
son as ondas do mar,  que representan augas bravas ou a combinación de 
augas bravas e mansas, tal e como recolleu a comezos do século XX, Ramón 
Armada Teixeiro, para realizar o escudo oficioso do Concello de Ortigueira. 
Consúlten, se lles interesa, un traballo sinxelo (da miña autoría,) publicado en 
La Voz de Ortigueira.
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Foto nunha casa de Viveiro, fronte á praza de Santa María. As ortigas  e os 
aguillóns están presentes en moitas casas fidalgas, espalladas por moitos 
lugares e vilas da cornixa norte das provincias de Coruña e de Lugo.

Armas de María  Vizosa de 
Valcarcel. Capela de Pº da 
Fraga e Vaamonde e de Mª 
Vizosa de Valcarcel, donos da 
casa de Pumares (San Pedro 
de Arcilá) que as mandaron 
pór nas súas sepulturas.

Estes debuxos foron sacados do traballo ARMAS O BLASÓN DE LOS 
BAAMONDE. Autor: Gonzalo Gayoso Carreira. Publicado polo CSIC. Inst. 
Padre Sarmiento. Cuadernos de Estudios Gallegos. Santiago de Compostela 
1959.
María Vizosa de Valcarcel era fila de Mª Basanta de Valcarcel, casada con 
Bartolomé Rodríguez do Carballal, rexedor da vila e xurisdición e Sta. Marta 
de Ortigueira. Os avós maternos de María Vizosa eran: Juan de Serantes, 
aveciñado na terra de Ortigueira, e María Vizosa de Valcarcel, que era 
de Viveiro. De 2º matrimonio María Vizosa de Valcarce, a neta, casou con 
Fernando da Fraga de Vaamonde, que funda morgado en San Lorenzo de 
Árbol- Outeiro de Rei, a 28 de xuño de 1548, que casara de 1º matrimonio 
con María Fernández Sanjuro de Montenegro, sendo pais do citado Pedro da 
Fraga de Baamonde. Fernando da Fraga de Baamonde é irmán de García da 
Fraga, ambos fillos de Fernando da Fraga. Como ven, casan os pais e casan 
os seus fillos, co cal protexen os bens do morgado. Datos do arquivo particular 
do autor.

Estacas dos Valcarcel 
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Pódense ver as aspas dos PERNAS, na 
pedra de armas que se atopa na casa 
do Pereiro en San Xiao do Ermo. A 
casa foi dos López de San Pedro, que 
ó emparentar cunha descendente de  
María Vizosa de Valcarcel, herdan 
tamén as figuras dos PERNAS, e dicir, 
as “aspas de santo Andrés”, que deciden 
colocalas xunto con outras armas das 
liñaxes colaterais; castelos, chaves ( os 
López de San Pedro levan este apelido 

polo seu lugar de orixe, na parroquia de San Sebastián dos Devesos), ou 
adornos floráis.
Na actualidade esta casa está en estado ruinoso, agardando a que alguén faga 
algo por conservar estes valiosos restos. 

1º Cuartel: Armas de Lama.
2º Armas da casa de Alfeirán, Cervo e 
Pumariño.
3º Armas dos Montenegro, saavedra ou 
soutomaior.
4º Armas dos Teixeiro. Tres lanzas 
cravadas dun lado dun teixo, e duas do 
outro. Nesa disposición diferencianse 
das dos SERANTES.
Foron de Antonio Pardo de Lama, fillo 
de Alberto de Lago Pardo de Lama, que 
herdou esta casa na primeira metade do 
século XVII.
Por esta descrición véxase a diferencia 
das armas do Teixeiro coas dos Serantes.

Armas da casa de Lama. Lugar de 
Sabaído Mañón.

Armas da Casa de Lama. Lugar de San 
Fiz- Ribeiras do Sor. O morgado de  
San Fiz foi fundado por Alberto de Lago 
Pardo de Lama e Iseu Fdez. de  Villar.
Alberto de Lago Pardo de Cela e Lama 
era fillo de Juan Núñez Pardo e de 
María Fdez. Alfeirán. 

Pedra de armas de Juan Fernández 
de Aguiar e Valcarcel ( tataraneto de 
Lopo Díaz Pernas e de María Vizosa 
de Valcarcel) e da súa dona Catalina 
Fernández de Montoxo, donos da 
casa de Ribados, en San Claudio- 
Ortigueira. Esta pedra de armas  foi 
traída de Viveiro, xunto coa lápida 
que mandou labrar coas súas armas 
, no 1614,  e foi feita no obradoiro de 
Antonio do Ris, canteiro que traballou 
na zona de Viveiro. Son características 
deste canteiro, tanto pola forma como 

polo tamaño, como se pode ver nas páxinas 280 e 281, en dúas labras heráldica 
similares, una en Viveiro, e a outra en Silán. Este Juan Fernández de Aguiar 
foi Mordomo do Conde de Santa Marta, e home da súa confianza. A súa dona 
era da familia dos Piñeiro de Doso e dos Montoxo, descendentes esta familia da 
liñaxe de Gil Pérez de Lago.
O dato relativo  ó autor destas pedras de armas, débollo ó investigador viveirense 
D. Carlos Adrán Goás, ó que lle agradezo  profundamente o seu desinterese e 
colaboración.
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Armas dos SERANTES, na pedra 
armeira que estivo na casa de Tras 
do Río de San Claudio, que na 
actualidade se atopa no Pazo do 
Souto en Santiago de Mera.
Foi colocada en Tras do Río por dona 
Marta de Aguiar e Valcarcel, herdeira 
desta casa, na segunda metade do 
século XVII. Dona Marta era filla 
do Capitán Mateo Sánchez Pardo de 

Lama ( fillo de Alberto de Lago Pardo de Lama) e da súa dona, que era filla de 
Juan Fernández de Aguiar e Valcarcel, dono da casa de Ribados.
1º Cuartel: cinco lanzas ó lado dereito dun carballo ( ou teixo). Armas dos 
Serantes. 
2º Cuartel:Dúas garzas con anguías no pico. Armas da Casa de LAMA.
3º Cuartel: A torre dos Lago.
4º Cuartel: Armas dos FAXARDO. Os aguillóns cos matos de ortigas.

CASA DE SILÁN-MURAS.
Pedra Armeira dos descendentes de  Dona 
María de Andrade y Castro e de Juan 
Pernas de Serantes, donos desta casa na 
primeira mitade do século XVII. Este Juan 
Pernas era fillo do dono da Casa da Taipa en 
Senra, e neto de Alvaro López de Serantes e 
de Inés Fernández da Fraga. Neste caso, no 
primeiro cuartel están as armas dos Castro, 
e no 3º as dos Andrade, que son as de dona 

María. No 2º aparecen as del, polos seus antepasados os Cervo e Alfeirán, así 
como as da casa de Lama que se representan no 4º, xa que esta casa recaeu nun 
dos seus netos, fillos da súa filla e máis do Capitán Matheo Sáchez Pardo de 
Lama. Como tiñan onde elixir, podía facer varias convinacións.

Pedra armeira do obradoiro de Antonio do Ris, na casa nº 3 da rúa Irmáns Vilar Ponte. 
Véxanse as armas dos Valcarcel no 4º cuartel.

Situación orixinal. Casa de Ribados de Riba- Casa de Juán Fernádez de Aguiar
e Valcarcel. San Claudio- Ortigueira. S. XVI-XVII.
Situación actual: Casa do Grañeiro en San Claudio-Ortigueira. Foi traslada a
este lugar a comezos dos ano noventa do pasado século XX.
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Sepultura de Pedro 
Tenreiro de Lago e 
Parga, crego de San 
Pedro de Loira, fillo 
de Fernando de Lago 
(descendente da casa 
de Belote) e de Violante 
Núñez de Montenegro. 

É do apelido Parga e 
de onde lle veñen as armas dos VALCARCEL ( por ser descendentes de Leonor 
García de Valcarcer, unha das fillas do Adiantado Maior García Rodríguez de 
Valvarcel) que figuran no escudo da nosa dereita, no 4º cuartel, e no 2º as dos 
Parga. Tamén aparecen as flores de Lis dos Lago, xunto coa torre e a dama; 
véxanse no escudo da nosa esquerda, no 4º cuartel. As armas da casa de Parga 
figuran neste mesmo escudo no 2º cuartel. 
Esta sepultura é unha boa mostra da escultura funeraria, é de pedra de Moeche, 
pero na actualidade está pintada. Foi traída (século XIX) para a capela da casa 
de Río Maior, San Xiao de Senra, desde o seu asentamento primixenio que era 
na igrexa de San Pedro de Loira, na segunda metade do século XVI. 
As armas dos Valcarcel e dos López de Lemos (véxase a sepultura de Alonso 
López de Lemos, no mosteiro de Ferreira en Pantón, Lugo), corresponderíanlle 
por dona Juana Díaz de Lemos “la Vieja”, antepasada de Pedro Tenreiro de 
Lago. 
Recordemos, por último que a  terra de Parga, e o castelo de Guitiriz, foron 
comprados, no ano 1327, polo Adiantado Maior, García Rodríguez, a dona 
Margarita, muller do Infante Felipe. Este García Rodríguez está sepultado no 
mosteiro de Carracedo, no Val do Cua, nas fermosas terras do Bierzo.
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Un pASEO pOLO ALTO EUmE

Autor:
Antonio Riveira Requeijo

Técnico do Concello de Xermade
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Plano de situación do alto Eume.
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Un paseo polo alto Eume é unha invitación para visitar unha parte menos coñecida 

do río que tanta historia e vida leva consigo. Unha parte que ten vida propia e que 

por estar distante das zonas máis poboadas resulta menos explorada e explotada, 

mais precisamente por iso, que garda as esencias da natureza e dos nosos antigos.

O Río Eume

O Río Eume nace na Serra do Xistral, na vertente sueste do monte Xistral (1.032 m), 

na parroquia da Balsa, Concello de Muras, a 900 m de altitude, recollendo augas de 

Muras, Abadín, Xermade, As Pontes, Monfero, A Capela, Cabanas e Pontedeume, 

separando estes dous concellos, onde desemboca, vertendo as súas augas no Océano 

Atlántico. O seu salto fai, desde antigo, pensar ós nosos antepasados a forma para 

podelo cruzar; así numerosos pasos e pontes construídas sobre el presencian o 

paso do tempo e fan nomear a vila pola que cruza, As Pontes e  á vila sobre a que 

se fai a ponte que serve para comunicala, como tamén é o caso de Pontedeume. Ó 

longo de seu caudal hai dous importantes encoros, obra da acción humana, que 

son o Encoro da Ribeira, preto da vila das Pontes e o Encoro do Eume, na súa 

parte final e dentro do Parque Natural das Fragas do Eume, onde tamén se atopa 

o Mosteiro de Caaveiro e o marabilloso contorno de bosque atlántico autóctono, 

onde convive unha gran variedade de especies vexetais e de fauna. 

Subindo polo cauce do Eume queremos chegar a un espazo que, como ningún 

outro, conserva pequenos vales descoñecidos que preservan aínda a flora, fauna 

e etnografía dos nosos antepasados. Este resulta ser un afluente do Río: é o Río 

Folgoso.

O Río Folgoso

Os recantos máis ricos son aqueles onde a presenza da auga é abundante, tanto 

para dar vida ás especies vexetais e animais, creando un labirinto tridimensional 

de figuras, cores e sons, como 

para aproveitar a súa forza para os 

enxeños creados polos humanos. 

Especies vexetais como os fieitos que 

se conservan da era terciaria, bosques 

caducifolios de carballos, como árbore 

dominante, coa que conviven acivros, 

bidueiros, abeleiras, castiñeiros, 

amieiros, freixos, salgueiros, espiños 

e loureiros; especies animais, algunha 

delas endémica da zona, como a ra 

patilonga, a troita que vive en cristalinas augas; augas que gardan ecos dunha 

extraordinaria historia, para, paseando ó lado delas, facer esquecer o estrés da 

nosa civilización.

O Río Folgoso comeza o seu percorrido na Serra da Carba, na parte norte do 

Coto de Carba (908 m) xuntando as augas que corren dende Chao de Lousas e 

da Lagoa Verde, próximos ó lugar, hoxe deshabitado, de Bustofreán da parroquia 

de Vilapedre (Vilalba). Adentrándose na parroquia de Lousada, xa no Concello 

de Xermade, recolle os regatos de Espiñaredo, Casal, Buriz  ata chegar á Ponte de 

Saamil, xa no Concello de Muras, onde aporta o caudal no pai Eume, despois dun 

percorrido de 6,5 km.

Esta zona da parroquia de Lousada que forma parte da bacía do Eume engloba 

varios lugares que no seu conxunto son coñecidos como Tras da Amosa. Os lugares 

son O Casal, Goía, Orxás, O Vieiro e Folgoso, lugares que gardan tamén a historia 

no seu nome. Casal provén do latín casale, derivado de casa pero non identificado 

con ela. Goía provén dun nome persoal de orixe latina Gogila. Orxás significa 

abundancial de orxo, que provén de ordeum, cebada que se cultivaba nesta zona. 

O Vieiro fai referencia a via, palabra latina que sinala a existencia dun camiño. 

Ra patilonga (rana iberica), endémica   
destas zonas.
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Efectivamente existen datos históricos que lembran un camiño que, pasando 

por Lousada e Vieiro, cruzaba pola Ponte Saamil cara a Irixoa e Viveiro, por un 

lado, e á Balsa, Montouto, Labrada e Mondoñedo polo outro. Folgoso debe o seu 

á abundancia de fieitos, fentos ou felgos, partindo da voz do latín tardío filicosu 

abundancial de filicu, fieito, fento ou felgo como aquí se nomean. 

Fervenza no Río Folgoso.

Fervenza no Río Folgoso.

Presa no Río Folgoso.

Río Folgoso entre pedras e fragas.

Ruta do batán de Folgoso
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Ruta do batán de Folgoso

A ruta do batán de Folgoso está ideada 

para descubrir paseniñamente os 

encantos do contorno que se describe, 

desfrutando do espazo que nos acolle.

Escomenzamos a ruta  na Ponte de 

Folgoso, onde a frondosidade das 

fragas do seu redor son só un preludio 

do que, río arriba, nos espera. 

Agochado, espreitando, coa calma 

de aquel que, con moitos anos sobre 

as costas, só espera ser visitado para 

ofrecer o mellor de si.  

 

A carón do Río de Folgoso, sentiremos 

que as pegadas do home hai tempo que 

non turban a paz deste contorno de 

gran riqueza ecolóxica polo número 

de especies que nel podemos atopar.

Rodeados por carballos centenarios, 

acivros, e acompañados do murmurio 

da auga, esqueceremos o paso do 

tempo, voltando a época na que 

os nosos maiores facían do muíño 

a súa segunda casa e do río o seu 

compañeiro. 

Parada de avituallamento nunha ruta do 
batán de folgoso.

Rabaño de cabras e ovellas sobre a ponte 
de madeira do Río Folgoso.

Carballo de Folgoso.

Natureza e historia. Os batáns, enxeños que 

aproveitando a forza da auga compactaban 

os tecidos, como o que atoparemos en 

Folgoso, muíños, árbores en mil formas 

transformadas polo paso do tempo. En 

resumo, unha viaxe ao pasado para desfrutar 

no presente. 

Partindo da Ponte onde atopamos un cartel 

explicativo da ruta, subimos pola marxe 

dereita ata preto da presa do Muíño de Orxás, 

para separarnos do río, pola dificultade na 

súa marxe, tomando un sendeiro que nos 

permite apreciar o cauce dende a altitude, 

para logo volver á beira das augas ata unha 

antiga ponte de madeira, que cruzamos 

para seguir o camiño que nos leva polo lado 

dun exemplar único de carballo, preto do 

lugar de Folgoso. Seguimos os indicadores 

ata o batán e o muíño de Folgoso, obras de 

enxeñería doutro tempo. 

Ascendendo pola canle que transporta a 

auga que daba movemento ás máquinas, 

seguiremos ata atopar outra vez o Río 

Folgoso, para baixar ó lado del e despois 

de cruzar outra pequena ponte ata atopar 

a ponte que cruzamos ó subir, volvendo ó 

punto de partida. Podemos completar a ruta, 

Carballo secular en Folgoso.

Canle do batán e carballo centenario 
sobre él.
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O batán 
Desde o punto de vista arquitectónico os 

batáns, ó igual que os muíños e plantas 

de luz, son edificios rectangulares 

construídos en pedra, cubertos con 

estrutura de madeira e tapados con 

grandes lastras ou chantas, a dúas augas.

Semella que o batán é un legado dos 

árabes que estiveron na península ibérica 

entre os séculos VIII e XV, permanecendo 

en Galicia parte do século VIII. O termo 

batán, referido á máquina utilizada 

para realizar a operación, e batanar e 

abatanado, referidos á operación mesma, 

proceden do vocablo árabe battana que, 

co significado de “golpear”, tamén fora 

usado en al-Andalus e no mundo islámico 

medieval. A existencia de batáns está 

documentada desde o período medieval e 

mantivéronse en uso ata finais do século 

XIX. Durante a época romana e a alta 

Idade Media o abatanado dos tecidos foi 

Esquema das partes dun batán.

Presa do batán no Río Folgoso.

para mais deleite, seguindo río abaixo ata a antiga fábrica de luz de Folgoso e o 

Muíño de Vieiro. Despois continuaremos ata atopar o rego do Buriz, limite dos 

Concellos de Xermade e Muras, seguindo a auga ata a Ponte de Saamil e voltando 

polo camiño que vai a Buriz, para coller o que en dirección Folgoso nos leva entre 

valados e á sombra de carballos, para probar a auga sanadora da fonte do Curro 

antes de  voltar a zona de partida.

realizado exclusivamente de maneira 

manual, depositándoos en cubas de 

madeira (pilae fullonicae) onde era 

pisada, ata que nalgún momento 

da Idade Media comezouse a facer 

uso do abatanado mecánico grazas 

á difusión do enxeño movido por 

enerxía hidráulica, converténdose nun 

dos grandes protagonistas, xunto cos 

muíños fariñeiros, as moas e as plantas 

da luz (estas de época máis recente) do 

aproveitamento da enerxía hidráulica 

na época medieval. 

Pisón ou muíño trapeiro poden ser 

outras denominacións para estes 

enxeños.

Trátase dun sistema desenvolvido a 

partir do mecanismo impulsor das 

aceas, baseado no emprego dunha roda 

hidráulica vertical, conectada a unha roda dentada cunha árbore de levas.

A instalación do batán dispón nun costado do edificio dunha canle para o paso 

da auga, cunha anchura en torno ó metro ou metro e medio, onde vai emprazada a 

roda hidráulica vertical que transmite o movemento ó eixe.

O batán é un enxeño composto por un eixe colocado horizontalmente, feito 

con madeira de carballo. Nun extremo van encaixados catro brazos de madeira 

en forma de aspa. Os brazos sustentaban as pezas curvas que, unidas entre si, 

formaban o perímetro da roda ou circunferencia, sobre as que van unhas paletas, 

Batán de Folgoso.

Canle do batán e do muíño de Folgoso.
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que movidas pola forza da auga fan xirar 

o eixe horizontal. No outro extremo 

van colocadas outras pezas de madeira 

en forma de levas. Ditas pezas inciden 

alternativamente, no seu movemento de 

rotación, sobre outras pezas de madeira 

que enganchan, elevan e deixan caer polo 

seu propio peso dous grandes mazos 

que golpean ritmicamente o tecido de 

liño, que previamente foi introducido 

nunha pía onde se lle mestura auga para 

evitar a alta temperatura producida polo 

rozamento. Esa auga lévase por unha 

canle longa, de madeira, que a verte na 

pía. Nos batáns de Folgoso esta pía está 

formada por unha sola peza, composta 

dunha artesa de madeira de carballo, 

recortada en forma de L polo interior, 

o que permitía ter unha superficie 

horizontal na súa parte inferior para 

depositar os tecidos, e outra vertical ó 

fondo para servir de apoio ós tecidos 

mentres golpean os mazos. 

Mediante os golpes do mazo, tiña lugar 

a fase de abatanado propiamente dita, 

operación delicada pois os mazos podían 

danar os tecidos se golpeaban con forza 

excesiva, durante un período de tempo 

demasiado prolongado ou repetidamente 

Mazos do batán.

Parte superior do batán.

sobre a mesma superficie, 

de forma que o bataneiro 

debía estar moi atento para ir 

volvendo o tecido e mantelo 

sempre en posición para ser 

golpeado con xeito. 

O abatanado tiña como 

finalidade proporcionar un 

corpo mais firme, tupido e 

resistente ademais de mellorar 

a suavidade. 

No tempo dos romanos, a la, o liño e o coiro vestían a poboación. Malia que a 

elaboración de tecidos de la tivera algunha importancia no nordés de Pontevedra 

e que en Monforte se traballara a seda, foi o liño a principal fibra obxecto de 

transformación téxtil nesta zona. O algodón da India e a seda chinesa eran luxos 

extravagantes. 

No século XIX, a perda dos mercados coloniais, a competencia do contrabando 

británico de tecidos de la e algodón, a importación de fiados de liño e a consolidación 

do téxtil catalán, vai acelerar a decadencia de todo o téxtil galego, xa fose de liño, 

de la ou mesmo de algodón.

A planta de luz

A luz eléctrica chegou a estes lares a 

mediados do  século XX. As plantas de 

luz aproveitaban a forza da auga para 

transformar a enerxía mecánica en eléctrica. 

Río de Folgoso e segundo batán ó fondo.

Planta da luz de Folgoso.

Levas que impulsan os mazos do batán.
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A auga move as aspas dunha roda que 

se conecta ó eixe  dunha dínamo ou 

xerador, composta principalmente 

por unha bobina e imáns; cando a 

bobina xira influenciada polo campo 

magnético dos imáns, indúcese 

nesta unha corrente eléctrica que se 

conduce ó exterior mediante unhas 

escobillas. Dende alí levábase en 

cables para as casas. A tensión era débil, de 125 V; daba para unhas bombillas de 25 

W, que se empregaban ó chegar a noite arrinconando os vellos candís. No contorno 

que nos ocupa estaba a planta de luz de Orxás e a planta de luz de Folgoso, das que 

se conservan os edificios, o último deles de maior antigüidade e en mellor estado.

O Muiño

Os muíños fariñeiros de rodicio, como 

son estes, están compostos dunha roda 

horizontal sobre a que se produce, 

coa forza da auga, un movemento 

circular que é transmitido por un eixe 

directamente á moa. O gran, colocado 

na moega, vai caendo no ollo da moa 

a través da quenlla. A moa xira e moe 

o gran contra o pé. O movemento 

da roda prodúcese horizontalmente ó contrario que a roda do batán que ten un 

movemento vertical ó igual que as aceas, que son muíños que empregan este tipo 

de movemento. Acea tamén ten unha orixe árabe de onde se importou o sistema, 

similar ó da noria.  Os muíños do contorno son o muíño de Folgoso, o de Orxás e 

o do Vieiro, todos eles de propiedade colectiva, onde cada veciño dispoñía dunas 

horas determinadas para moer o seu cereal.

Planta da luz de Orxás.

       Muiño de Folgoso.

A moa

Aproveitando a forza da auga tamén había antiguamente no regato moas para afiar 

as ferramentas . No que se coñece estas non tiñan un edificio específico para elas 

senón que estaban ó aire na beira do rego.

  Interior do muiño de Folgoso.   Muiño de Orxás.

  Río Folgoso ó paso polo muiño de Orxás.   Muiño do Vieiro.
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A fundición de ferro

A idade de Ferro pertencente á cultura castrexa, que se xeneraliza entre os séculos 

VIII e VI a. de C. e prolóngase durante os primeiros séculos da nosa era. Xa en 

plena romanización temos neste contorno un segredo gardado e pouco estudado 

ata a data, como é a fundición do ferro.

En tempos contemporáneos aparecen a miúdo no norte do Concello de Xermade 

escouras de ferro, nomeadamente no Muiñonovo, O Corno, e tamén preto do Vilar 

da  Graña, na veciña parroquia de Roupar, onde están baixo a terra vestixios dunha 

importante vila romana que nos anos setenta do século pasado escavou o profesor 

José Vidal Rodríguez. En época máis recente, coa dirección de dous  arqueólogos 

estudosos da Universidade de Santiago, María Martín e Andrés Teira, escavouse 

en dúas foias  (carboeiras) coa finalidade de recuperar e analizar o carbón usado 

en tempo pasado pola xente que se dedicaba á produción de carbón vexetal e á súa 

comercialización para o uso en ferrerías e calefacción de grandes vilas e cidades.

Cabe aquí engadir que no contorno do Río Folgoso existen numerosos puntos no 

que se aprecian as foias que se preparaban para a elaboración do carbón vexetal. 

Así, os carboeiros escavaban un furado no chan no que colocaban os torgos e paus 

facendo un montón ó que se prendía lume, para logo tapalo en plena combustión 

para eliminar o osíxeno e carbonizar lentamente o material.

A riqueza vexetal da zona, especialmente uz (erica arbórea) e carballo (quercus 

rubur)  facía que fora un punto ideal para a elaboración de carbón que logo se 

trasladaba en sacos no lombo de mulas e cabalerías.

Da investigación arqueolóxica resulta comprobado que nunha das foias 

escavadas recolléronse restos de carbón que proviña de torgos ou raíz de uz, 

correspondéndose con material contemporáneo, de mediados do século pasado, 

estudos que concordan coa memoria dos nosos maiores que recordan a súa 

elaboración. Namentres na outra escavación descóbrese na datación do material, 

que se corresponde con carbón elaborado entre os séculos II e IV da nosa era, con 

madeira de carballo, basicamente. Isto leva a deducir, tendo en conta que con dito 

material se atoparon abundantes escouras de mineral de ferro, que no contorno do 

Río Folgoso, existía un forno de fundición de ferro do tempo dos romanos. 

Un forno de fundición estaba formado por un oco recuberto de cerámica. A 

redución do mineral requiría moita calor, e para obtela enchíase o forno de capas 

alternativas de carbón vexetal e mineral de ferro. Na parte inferior do forno existían 

unas tobeiras por onde se forzaba a entrada de aire, subministrando oxíxeno 

mediante uns grandes foles. No crisol do forno atopábase un orificio polo que fluía 

o arrabio. Encima desta abertura, por debaixo das tobeiras, había outra boca por 

onde se sacaba a escoura. Os foles funcionaban polo movemento transmitido por 

unha roda, que era á súa vez impulsada pola forza da auga derivada do Río Folgoso.

Resulta razoable pensar que este punto, con abundancia de madeira para elaborar 

carbón, de vetas de mineral de ferro próximas, e con auga dispoñible para axudar 

na redución do mineral, resultaba axeitado para a existencia do forno de fundición. 

Tamén resulta crible que a vila romana de Vilar da Graña, tivese como actividade 

principal ou complementaria a  

extracción, redución e manufactura 

do ferro.

Como traballo de investigación, a 

modo de deberes para estudosos, 

queda pendente a localización, 

para o seu posterior estudo, do 

forno de fundición de ferro preto do 

Río Folgoso.
Fabricación de carbón vexetal con torgos
 (raíz de uz).
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Ás tardiñas dos domingos e festivos, despois 

de facer labores que precisaban do apoio da 

veciñanza, sempre se remataba o día con actos 

de esparexemento que non eran outros que 

cantos, bailes, brincadeiras e, en moitos casos, 

coa axuda da gaita, pandeireta, acordeón, a 

caixa ou algún utensilio que creara o ambiente 

preciso para pasalo ben. Esas farras celebrábanse 

simplemente por unha malla, unha fía, unha 

esleña, ou por calquera outro motivo.

É curiosa a forma de traballar, que nalgún caso 

estaba por riba das rivalidades entre veciños.

Camarada.

Contaba un veciño que se levaban mal dúas familias, pero chegaba o día de mallar 

ou outra faena importante, e aí estaba a outra familia para axudar, e nada máis 

rematar, cada un íase para a súa casa, e sen falarse. Como se ve, a axuda entre as 

familias era sagrada. 

Somede era naqueles tempos (de principios do século pasado 

ata mediados) unha zona bastante poboada que non careceu de 

gaiteiros nin acordeonistas. Nomearei algún dos máis coñecidos 

que fixeron a ledicia dos seus conveciños:

Os irmáns Xosé Pena Otero e Xesús do Barral

Xosé naceu co século, tocaba a gaita e eran da aldea de Abaixo.

Xesús, coñecido por Xesús do Barral, por casar no 

Barral, acompañaba coa caixa a seu irmán; era bromista 

e vital. Tocaba algo a gaita e sobre todo a caixa. 

No Barral un barrio de Gondré, case en todas as familias 

tiñan un músico.  Estaba o cuarteto de André que 

nalgún momento eran todos do mesmo lugar, Fragachá, 

ben coñecido, estaba zoqueando na casa de Xesús do 

Barral e ó remate, na beira da noite, sacou o clarinete 

e púxose a tocalo, con tan boa sorte que estaba por alí 

Froitoso coa gaita e empezou a tocar tamén. Visto isto, 

Xesús dixo: pois a min no me deixades fóra. Colleu unha canada de muxir e cunha 

culler fixeron troula para os veciños.

Acórdanse de que unha vez nunha troula desas, en Somede apareceu por alí Cuba, 

 Jesús do Barral.

 Antón dos Vidás.
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o que tocaba e facía as gaitas, e púxose a acompañar ós que tocaban, colleu unha 

copeta de cocer o pan, púxoa cu arriba e cunhas culleres de ferro marcaba o ritmo.

Na época da guerra había soldados acampados en As Pontes e ían os Domingos a 

mediodía polo leite a Somede. Chamaban ao Folleguín co acordeón e co permiso 

do cura facían baile. Un día, estaban divertíndose co baile e apareceu Prieto do 

Caneiro, de permiso que estaba na guerra e ia visitar uns primos que tiña no lugar; 

visto o que había, colleu o seu acordeón de bolos e armouse unha boa festa.

Os irmáns Antón dos Vidás e Xesús de Migueliño

Antón tocaba a gaita e acompañábao, Xesús de 

Migueliño, seu irmán, a tocar no Carmio de As 

Pontes, por Muras, Marraxón e por toda a bisbarra.

Os da cabeceira

Mencionar ós do lugar da Cabeceira de Somede, 

é sen dúbida falar con toda xustiza dunha saga 

de músicos afeccionados que xa vén de atrás, 

comezando por Amandino, que tocaba o acordeón 

diatónico, Suso, Celso,  e rematando cos seus fillos 

e sobriños. 

Falando con Suso, coñécese case a historia de todos 

os irmáns, de cando eran pequenos, vida que non só viviron eles, esa forma de 

vida foi un reflexo de moitas máis familias da contorna. É interesante e entrañable 

contar o que dixo.

Nesa familia eran, ademais dos país, dez fillos:, seis irmáns e catro medios irmáns, 

xa que o pai fora casado dúas veces, e para máis desgraza, este morréralles sendo 

    Suso da Cabeceira.

eles moi novos, co que tiveron que agarrarse polo máis duro.

Dicía Suso: “ Nós tiñamos unha avoa moi boa, sempre que miña nai o precisaba, 
ela viña quedar con nós a durmir para que non tivésemos medo, éramos tan 
pequenos que practicamente collíamos debaixo dun cesto;  tanto era o ir e vir 
da avoa que ó final trouxo as súas 
roupiñas, máis ben poucas, e os 
atazos que compoñían a súa vida 
e quedouse a vivir con nós; aínda 
a recordo con agarimo; non había 
vez que ela non fose á feira que 
non nos trouxera un cariño, por 
demais sempre tiña algo gardado 

Suso e a súa familia.

Suso da Cabeceira tocando no Freixo.
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para nós.

Sendo aínda moi pequeno, meu pai levábame moito con el por distintos lugares; 
el era un bo menciñeiro do gando e chamábano lonxe, chegaba á Vilabella, ó 
Sixto, a Roupar, a O Deveso, a As Grañas… en fin, por toda a bisbarra.

Onde eu sempre receaba ir era ás feiras, non 
quería ir nunca a elas; eu sempre me escondía, 
ata que descubriron na casa que lles tiña moito 
medo ós gardas civís; o recordo desas viaxes en 
que ía con el e nos que sempre me daban unha 
propina, posto que meu pai nunca cobraba nada 
polos seus servizos de menciñeiro. Para que 
gardara esas propinas comproume un porrón 
de barro cunha rañura para meter os cartos 
que me daban. Din que os cartos son o fermento 
do demo, pero aquel costume de aforrar veume 
daquel porrón de barro, e ensinoume que para 
ter algo hai que ir pouco a pouco”. 

Segue dicindo Suso: “Nós vivíamos nunha casa moi velliña, pero moi agarimosa 
e servizal, a cama que tiñamos era coma un tranvía, tapada por riba. Aínda me 
lembro que eu era un grande home pois subíanme a unha hucha que había cerca 
da cama para espirme e deitábame naquela cama; deitado xa podía bruar o 
vento ou chover chuzos que eu estaba coma no ceo; era unha casa moi quentiña, 
e isto tiña moito que ver cos animais, xa que tiñamos moito gando dentro: vacas 
do monte, do xugo, unha egua de cría, cabras, ovellas, becerros, coellos e 
galiñas, todos en cortes distintas.

Véñense á miña cabeza os recordos de neno tal coma o canto do galo, e cando 

Suso co seu acordeón.

cantaba a curuxa eu tíñalle medo. Os do lugar 
sempre dicían que daba augurios da morte; iso 
xa pasou, un foi medrando, e hoxe cando oio 
unha curuxa dáme gusto pois tráeme a conto 
cando florecían as colleitas aló por marzo e 
abril.

Os xoguetes eran: os tirataques feitos de 
bieiteiro, bicicletas de pau, gaitas dun cheirón 
con papel de fumar, que tocaba forte como unha 
trompeta; aínda me lembro dunha frauta que me 
trouxera meu padriño e que me gustaba moito, 
pero non tiven sorte con ela, pois gardáronma 
porque dicían que me rebentaba a soprar; tamén coñecíamos os mistos de estalo 
e os reloxos que non andaban”.

Conta Suso: “Eu non fun á escola do Estado por ser dos irmáns maiores,  tiña 
que quedar na casa a coidar dos outros; miña nai tiña que ir buscar que comer 
para nós xa que outra cousa non teríamos pero gana de comer si; ela, a pobriña 
chegaba ás Somozas, Marraxón, 
Bidueiro, etc… ía pedir para nós á casa 
de amigos do seu home e sempre lle 
daban algo, aínda que fora a miúdo.

Un día preguntoulle o noso cura D. 
Paulino a miña nai por que non nos 
mandaba á escola, ela díxolle que non 
tíñamos roupa para ir coma os demais, e 
se íamos así íannos poñer alcumes para 
toda a vida. Entón o cura díxolle que a 

    Suso actuando.

Celso da Cabeceira tocando.
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solución era que levara alguén que nos ensinara na casa. Así foi como miña nai, 
todos os invernos, traía un mestre que nos ensinaba polo Catón, un libro que 
valía para todos e para toda a vida. 

Acórdaseme un mestre que tivemos, moi bo, que lle chamaban Xosé Pena, era 
moi novo, mira que novo era que se foi voluntario ó corpo da Marina e ó vir a 
guerra estivo no cárcere e despois diso aínda volveu a ensinarnos.

Fixen o servizo en Vigo e alí fíxenme cun acordeón que tiñan nun bar e aprendín 
a manexalo, e entón empecei tocando nas festas por compromiso ou por unha 
soldada, que xa naqueles tempos eran cincuenta pesetas para os de cerca e cen 
para os de lonxe; eu estaba contento pois non había queixa, xa eran cartos para 
aquel entón.

Fun tocar a moitos sitios, por dicir algún, estiven en Ribadeume, Castiñeiras, 
Roupar, Muras, As Grañas no salón pequeno, Ortigueira, Deveso, San Miguel 
de Insua, sempre a pé co acordeón, catorce quilos mortos ó lombo e coa caixa 
dezaseis; coñezo cantos camiños, atallos, chamizos, pendellos e cabanas había, 
por andar por eles, e así ano tras ano, dun lado para outro, sumando catorce 
anos de tocar.

Tiven a idea de facerme músico profesional, 
comprando un acordeón bo e estudei música cun 
cura moi novo da parroquia, que tamén tocaba o 
mesmo instrumento. Pero cando me dei conta, estaba 
metido noutras xoldas, a xente empezou a chamarme 
para canta cousa había e eu deixeime levar tamén, 
e prestábame pois eu participaba en cantas festas 
e celebracións había, tascas, fías, esfollas, aterras, 
foliadas… que se facían nas cantinas, e romarías.Celsito da Cabeceira.

Poucas distraccións había para a mocidade, e unha das que máis gustaba á 
xente era a música eu participaba co acordeón. Isto era xuntarse esa mocidade 
no baixo da escola cun candil de carburo ou de gas e tocar ata as dúas da mañá, 
coas parellas bailando; a min pagábanme ben, e todos contentos.

De traballos que vou dicir? ós dezaoito anos cavaba na roza, arrincaba leña, 
ía coller o mulime (braña), facíase de todo na labranza e por demais como 
éramos todos homes había que lavar e planchar, cocer, en fin facer os labores 
que naquel entón estaban máis a cargo das mulleres. Facíase porque non había 
máis remedio e a necesidade obrigaba.

Ademais do traballo da casa había que buscar a vida. Acórdome que un medio 
irmán meu (Adriano) e eu tratábamos nas rozas, a sega da herba, as esleñas, 
como ves, traballos delicados; un exemplo tamén era ir ó muíño con tres ferrados 
de grao ao lombo sen pousar, pois se o facía non os podía levantar. E así ata vir 
do servizo, que cambiei de oficio, ía cheo de traballar coma un burro e sen un 
peso no peto e así empecei a tocar, e foime un pouco mellor aínda que tiven que 
parar dous anos por culpa dunha enfermidade.

Acórdome moito das mallas, dicían que eu era bo facendo palleiros; os que 
facíamos palleiros levábannos á casa 
a comer, e á xunta da noite ó rematar, 
había brincadeiras e risas entre todos, 
vellos e novos.

A malla na nosa casa da Cabeceira era 
como unha Patroa, palabras maiores; 
nas outras casas non daban máis que 
pan e viño, pero na nosa había fontes 
de carne ademais do pan e do viño, 

María, neta dos da Cabeceira.
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despois eu tocaba o acordeón e veña baile ata as dúas ou tres da mañá; era un 
pracer ver divertirse á xente. Preparábase todo para que a última malla fose a 
da Cabeceira.

Máis tarde casei e con esta decisión busquei máis traballos para encima do 
lombo, pero mereceume a pena, pois teño unha familia exemplar; esta é a obra 
que fixen da que estou máis satisfeito e orgulloso.”
Así remata a charla con Suso.

Unha faceta pouco coñecida de Celso outro dos Cabeceiras e que acompañou 

durante un tempo a seu irmán Suso cantando.

O retrouso dunha canción que cantaba dicía así:

Tilin es un fandango
con un ritmo singular

hay que ponerse muy chungo
para poderlo cantar

Ay Tilin, Tilin, Tilin
Ay Tilin, Tilin, Tilan

Celso, tamén é acordeonista e percusionista; forma parte da charanga Os Ponteses, 

pero esta é outra historia. A saga continúa pois o fillo de Celso, Celsito, formou 

parte do grupo de música tradicional Os Ponteses e da charanga do mesmo nome; 

fixo substitucións en orquestras coma Os Trobadores, Costa Norte etc.; a súa neta 

María tamén devece pola música, pois tamén forma parte da charanga Os Ponteses. 

Estivo na banda Cultural Municipal de As Pontes, na orquestra de Cámara de 

Comercio da Coruña, dirixe a Charanga e fai bolos con distintas Bandas, (ten varias 

titulacións en musica e dirección de orquestra e segue a formarse no Conservatorio 

Profesional da Coruña.

Actualmente a afección atrapou ós fillos de Suso, Xosé e Paco, e ó fillo e neto de 

Amandino: Alberto toca o acordeón e Vicente é musico na Banda de Ortigueira.  

Había outro medio irmán de Suso, Xesús, que facía gaitas e tamén a tocaba, así 

coma o acordeón; casara con Consuelo do Neno. 

Pepe de Adriano

Estivo nunha banda militar en Vigo, aínda que non 

participou en ningunha agrupación musical en As 

Pontes.

Medos Romero

Destapando o frasco das esencias débese nomear á filla 

de Suso da Cabeceira, Medos Romero, como a nosa 

poeta con maiúsculas; ela xa tén unha longa restra de 

traballos en poesía, a cada cal mellor, editando unha 

serie de libros, por exemplo “Rendéome no tempo”, 

“Ámome en por min”, “O peso da derrota”, “O pozo 

da ferida”, “Lenzo das madrugadas”, etc… Premio de 

poesía González Garcés da Deputación, consolidando 

así unha traxectoria calada, pero rica en matices. 

Todos os seus libros xa plasmados, forman un legado 

agarimoso e espiritual, onde nos transmite as súas 

emocións.

É unha das creadoras da lírica contemporánea neste 

país galego. Falar con ela é unha ledicia, xa que a súa 

sensibilidade contáxiase cando fala das súas vivencias 

poéticas, creando fortes imaxes no maxín de quen a 

escoita.

        Pepe de Adriano.
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Canción pontesa

Hai moitos anos, andaba de boca en boca na nosa Vila unha canción que tratei 

de copiar. A primeira vez que a escoitei foi a Penaro, antes de emigrar a Francia, 

pasa xa de cincuenta anos, pero a versión máis antiga facilitouma Alfonso Tojeiro.  

Seguramente é máis longa:

“O que ten As Pontes de bon”
O que ten As Pontes de bon

a praza e máis o cantón

Penaro, Ramón Tovar e amigos.

o palacio Consistorial
feito de cristal, todo de cristal

A cadea e o matadoiro
todos merdentos arreo

as rúas mal empedradas
con furados e enlamadas
Os porcos nas alamedas
e os celadores de farra

ai! pobres vilegos
que vai ser de nós

Hai que repoñerse
contra eses lambóns
que nos aumentaron

as contribucións

O que ten As Pontes de bon
é a fábrica do nitramón
o palacio consistorial
a central e o carbón

O que ten As Pontes de bon...
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SEgURIDADE CIDADá

Autor: Eliseo Neira Rodríguez

Cabo da Garda civil de As Pontes
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Nin tanto como podía ser, nin tanto como parece …  Desde o punto de vista 

dunha persoa, cuxo ámbito laboral se move ao redor da Seguridade Cidadá e do 

mantemento da orde pública, é o que se me ocorre contestar cando me din que As 

Pontes é unha vila tranquila, que o é, pero algo, algo hai. 

Explícome: no mes de xullo do ano 1992, no concello das Pontes habitaban uns 

15.000 persoas; moitos nativos desta localidade, pero outros moitos de procedencia 

doutros puntos de España como podía ser Asturias, Cantabria, Castela etc., e 

outros da propia Comunidade Autónoma: Vilalba, Lugo, Ferrol, Pontedeume, 

Foto aérea das Pontes, 1988.

Xermade, A Capela, As Somozas, Ortigueira etc,.

O concello é xeograficamente o de máis extensión de toda a provincia da Coruña 

e o seu Monte Caxado ten a cota máis alta da provincia. Crúzao o río Eume, que se 

nutre de varios afluentes e regatos, por exemplo o río Chamoselo.

Está composto por unhas nove parroquias e máis ou menos unhas 240 entidades 

de poboación, moitas delas despoboadas. Todos estes lugares están unidos por 

unha extensa rede de estradas, dependentes unhas da administración municipal, 

outras de titularidade Provincial e outras dependentes da Xunta de Galicia. 

Estas últimas unen a provincia de Lugo coas Pontes, a súa comarca e Ferrolterra. 

Ademais, As Pontes é a saída natural do Ortegal, Terra Cha, Ferrolterra e o seu 

Porto, e do resto do Eume, uníndose tamén coa Mariña Lucense, A Chaira, e desde 

aí a Asturias, Castela e o resto de España e Europa.

OBXECTIVOS DE INTERESE A EFECTOS DE PROTECCIÓN E SEGURIDADE. 

Hai dúas presas: a da Ribeira e a do Eume, 

cos seus respectivos Embalses. A da Ribeira 

ten, a pé de presa, unha pequena Central 

hidroeléctrica.

A Central Térmica de ENDESA coa súa 

produción duns 1400 megavatios é a máis 

grande de España e a de máis produción: 

supón a xeración do 6% da enerxía eléctrica 

de todo o Estado e conta cunha espectacular 

cheminea.

Hoxe ademais, hai unha central de Ciclo Combinado, varios parques Eólicos e ata 

unha  leira solar. Tamén existe un radar de AENA, cuxo paraugas abarca o noroeste 

    Embalse da Ribeira.
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de España e gran parte do Golfo de Biscaia.

O concello é límite xeográfico coa provincia de Lugo, Concellos de Xermade, 

Muras, Ourol e cos de Grañas do Sor, Ortigueira, As Somozas, San Sadurniño, A 

Capela e Monfero.

Naqueles anos 90, ENDESA era o epicentro de practicamente todo o tecido 

industrial, coa súa Central Térmica, a súa impresionante actividade mineira e as 

empresas auxiliares dependentes desta actividade. Aínda que é verdade que había 

algunha outra industria pero, dalgún xeito, a minería sempre marcaba o paso.

Por aquelas estradas, citadas anteriormente, 

circulaba un tráfico rodado moi denso con 

presenza de moitos transportes pesados 

debido ao carbón que, importado doutros 

países, arribaba e aínda arriba, ao peirao 

de Ferrol. Eran tamén moi numerosos os 

transportes especiais ou de obras e os 

vehículos especiais. Naquela época, o trazado 

das estradas principais existentes era antigo, obsoleto, sinuoso e perigoso. Hai que 

recordar a cantidade de intervencións que houbo daquela como consecuencia dos 

accidentes na estrada, máis dun deles con resultados moi tristes. Na nosa memoria 

están puntos como as curvas do Paraño e os quilómetros do 22 ao 24 na estrada 

con denominación actual AC-861 Ferrol - Vilalba (antigamente C-641) e, na mesma 

estrada, a travesía de Espiñaredo.

Famosas eran as curvas de Laurentín ou cruzar por Goente na estrada que vén de 

Cabanas.

Por non falar da AC-101, que vai das Pontes a Ortigueira, cos seus animais soltos 

   Estrada a Ferrol, ponte da Vilavella.

pola calzada, ou coa presenza 

de neve no frío e húmido 

inverno, chegando a cortarse a 

vía en máis dunha ocasión.

Desde o meu punto de vista, 

As Pontes era, e é, un concello 

de grandes contrastes. Pódese 

observar que o día a día 

económico, social e financeiro 

xiraba o redor de ENDESA, 

pois como xa dixen era a que dun xeito ou outro marcaba o paso. Contrastaba 

ao mesmo tempo con ese hábitat natural no que o eixe principal era o río Eume. 

Se discorres augas arriba ou augas abaixo, pódense observar dúas zonas rurais 

diferentes. Nas parroquias ás que dá sombra o Monte Caxado: O Freixo, O Deveso 

e Somede, percíbese un pastoreo intensivo con presenza de gando produtor de 

carne, tanto equino coma bovino. Tamén existen grandes plantacións forestais 

para o seu posterior aproveitamento. Eran numerosas daquela, as intervencións 

en materia de epizootias, montes, augas, pesca fluvial, incendios forestais e 

outras. Continuando o seu curso, o río Eume cruza polo medio do casco urbano 

das Pontes, para posteriormente chegar ás parroquias de Ribadeume, Bermuy, A 

Faeira, San Pedro de Eume e Goente. Nestas parroquias, daquela, a gandería era 

maiormente produtora de leite, con pouca máis variedades, aínda que é verdade 

que hai unha granxa de porcino e ata unha fábrica de queixos. Neste punto non 

quero esquecerme da cita que se tiña para o control de gandos e o seu transporte á 

feira de gando das Pontes os días 1 e 15 de cada mes.

Desde o punto de vista da seguridade cidadá naqueles anos, unha das preocupacións 

era o mantemento da orde pública. Destacaban moitísimo os conflitos socio 

laborais, protagonizados na súa maior parte por traballadores de ENDESA e 

     Parque municipal, nevada de 1983.
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das súas empresas auxiliares (neste punto non 

quero, nin debo entrar a valorar os motivos e as 

causas). Nas hemerotecas poderanse contrastar 

as súas folgas, cortes de estrada, barricadas con 

pneumáticos ardendo e máis outras medidas 

de presión, con máis ou menos tensión. Outro 

problema engadido de orde pública foron os 

partidos de fútbol dos domingos, pois o ENDESA-

As Pontes participaba na 2ª división “B”, coas 

consecuencias na materia á que obrigaba a Lei 

do Deporte naqueles momentos vixente. En orde 

pública tamén se participou cumprindo o ordenado polas Autoridades Xudiciais 

en desafiuzamentos ou precintos. Houbo ademais outros conflitos, por exemplo 

o xurdido nas Fragas do Eume ao seren declaradas Parque Natural, ou nas Festas 

do Carme e da Fraga, nas celebracións 

patronais das distintas parroquias e 

nalgún que outro evento deportivo. 

De destacar é tamén que naqueles 

anos o ambiente nocturno era moito 

máis “movido” que o que existe agora. 

Neste apartado hai que dicir que houbo 

numerosas actuacións, tanto desde a 

xurisdición Penal como Administrativa.

En canto ao relacionado coa Seguridade Cidadá propiamente dita,  As Pontes non era 

ni daquela, nin hoxe, unha demarcación conflitiva en delitos contra o patrimonio 

e a propiedade privada. Si o era, en relación con feitos contra as persoas, pois por 

exemplo aquelas fins de semana concluían con máis dunha liorta, con resultado 

de lesións e agresións para algún dos seus protagonistas. Igualmente tiñan lugar 

disturbios a pequena escala que daban o seu traballo, feitos contra a normativa de 

    Manifestación polas rúas 
    das Pontes.

Festa do 18 de xullo, 1966.

Espectáculos Públicos, miudeo de estupefacientes etc. Tamén hai que sinalar as 

desgraciadas actuacións en accidentes fortuítos ou laborais, con máis ou menos 

fortuna ou os tristemente falecementos por suicidio (ou como se di agora, mortes 

autoinflixidas).

Daquela tamén existía un inxente 

traballo co control de armas e a súa 

documentación, provocado pola 

cantidade de afeccionados á caza que 

hai entre a poboación. Incluso chegou 

a existir unha Armería na localidade, 

así como a Asociación de Tiro Olímpico 

“Pena da Revolta” e tamén unha forte 

presenza de Vixiantes de Seguridade 

de ENDESA, de PROSEGUR ou de CETSA. Naquela época tamén había un forte 

consumo de explosivos, tanto na campaña de verán da Mina de ENDESA, coma nas 

canteiras de CUIÑA en Espiñaredo, ou de MINERINSA en Goente, así como en 

diferentes obras de infraestrutura. É de recordar que na mina houbo xornadas de 

consumo de máis de 5000 quilogramos de explosivo en dúas voaduras, que había 

que controlar con respecto á Regulamentación nesta materia e, ademais, protexer 

o seu consumo en evitación de subtraccións ou de accidentes na súa manipulación.

A protección do medio ambiente é unha das numerosas competencias que ten 

o Corpo. Habería que dicir que neses anos 90, debido á escaseza de persoal e 

ao traballo arduo nas materias citadas con anterioridade, estaban un pouco 

desleixadas, pero ao vir o aumento de persoal, as intervencións en materia de 

Pesca Fluvial, Montes, Augas, Caza, epizootias, acampadas foron numerosas, así 

como en prevención e actuacións en Incendios Forestais, motivo este que aínda 

hoxe nos preocupa.

     Probas na Pena da Revolta.
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A TRANSICIÓN DE FIN DE SÉCULO AO ACTUAL.-

O paso de ENDESA do sector público ao sector privado, o acceso en política 

económica a fondos europeos do PLAN MINER, e outros de tipo político, social e 

laboral, provocou que a fisionomía local nestes anos cambiase en 180 grados.

O peche da actividade mineira, tanto na mina coma nas canteiras do concello, a 

diminución de traballadores na Central Térmica, a crise dos anos 90, a desaparición 

dalgunhas empresas, a crise actual, as diferentes estratexias políticas tanto desde 

a Administración Estatal, Autonómica coma provincial e local, provocaron que os 

vectores económicos cambiasen de intensidade e de dirección.

Viñeron as grandes obras: as do Parque Empresarial de Penapurreira, a ampliación 

do Polígono Industrial dos Airíos, o asentamento de novas empresas, de talleres e 

de negocios. Onde antes había unha mina, agora existe, campando con orgullo e 

esperanza, o Lago. Onde había unha entulleira de estériles, agora hai un hábitat 

natural en continuo desenvolvemento. Afianzouse e consolidouse o Parque Natural 

das Fragas do Eume (malia un grave incendio), a construción da autovía Vilalba 

Ferrol e a súa conexión coa Autovía do Cantábrico, o novo trazado das estradas 

de Cabanas a As Pontes e das Pontes a Ortigueira, unindo así con máis rapidez 

e seguridade o Ortegal e o Eume co resto da provincia, a presenza de numerosos 

Parques Eólicos etc.

Polígono de Penapurreira.

Todo o anteriormente exposto e moito máis … trouxo consigo a presenza na Vila 

de man de obra procedente de diferentes partes do mundo: de Polonia, Portugal, 

Marrocos, Romanía, Bulgaria, Brasil, Colombia etc. Isto produciu no seu conxunto 

unha metamorfose en relación aos conflitos en materia de Seguridade Cidadá e de 

Orde Pública, que se podería traducir do seguinte xeito:

Os conflitos, durante as horas de lecer 

e recreo nocturno, pasaron de ter 

maioritariamente protagonistas de 

orixe nacional a ser xa liortas cosmo-

politas, provocando intervencións en 

materia de Estranxeiría, Hospedax-

es, ou consecuencias de danos, tanto 

á propiedade pública coma privada.

A problemática na materia que 

nos ocupa, foi evolucionando cara a outros tipos de feitos delituosos contra o 

patrimonio, de ladroízos ou feitos con forza, coincidindo co asentamento temporal 

na localidade de cidadáns non orixinarios da mesma.

O feito de que as vías terrestres (e digo 

terrestres porque temos un lago e uns 

embalses navegables e ata un Heliporto) 

mellorasen substancialmente, favorecen 

o feito esporádico de que amigos do alleo, 

con domicilio noutros puntos do territorio 

nacional, se trasladen facilmente ata a nosa 

vila e, en rápidos golpes de man, cometan 

algunhas das súas trasnadas, accións estas que son coincidentes cos doutras 

localidades próximas.

       Festa da Fraga.
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O peche dalgunhas instalacións fabrís e o abandono temporal das súas instalacións, 

convértenas en fácil obxectivo de pillaxe e de vandalismo. Outro tipo de actos 

delituosos son os xurdidos a través de novas tecnoloxías, estafas bancarias, etc. 

Son feitos que demostran o cambio evolutivo.

En positivo hai que resaltar que a mellora nas infraestruturas, contribuíu, para a 

felicidade de todos, ao descenso no número de accidentes e, en consecuencia, no 

número de falecidos nas estradas do Concello.

Que a maior paz social existente, consecuencia da diminución do ambiente 

nocturno, contribuíu a que as intervencións no mantemento da orde pública 

descendesen notablemente.

Os feitos contra as persoas mantéñense á baixa, coa salvidade de que os cambios nas 

Leis Penais desde o poder lexislativo, efectuados nestes últimos anos, destaparon 

o veo existente no número de casos de Malos Tratos no Ámbito Familiar. É esta 

unha triste realidade que preocupa, pois desde o meu punto de vista, é unha 

materia que aínda está pendente de solución para poder presumir do dereito á 

liberdade, á igualdade e á vida en si mesma. Queira o futuro que isto se solucione, 

canto máis axiña mellor.

Noutro ámbito, tamén contra as 

persoas, é dicir contra a saúde pública, 

obsérvase na localidade un aumento 

das intervencións das Forzas e Corpos 

de Seguridade en materia de tenencia 

e tráfico de sustancias ilegais, tales 

como estupefacientes de diversos tipos 

(marihuana, haxix ou cocaína), dando como resultado numerosas detencións e 

denuncias administrativas ao consumo.

CONCLUSIÓN.

As Pontes é unha vila industrial que hoxe supera escasamente os 10.000 habitantes, 

que chegou a ser o que é grazas a todos os que nela viviron e vivimos, para ben ou 

para mal.

Quero dicir que me gustaría que o sentimento de responsabilidade en materia de 

Seguridade e Orde pública, na súa forma xenérica, fose unha responsabilidade 

de todos. Aínda que o é especialmente das Forzas e Corpos de Seguridade, aos 

que lle foi encargado este labor. A Garda Civil ten presenza nas Pontes case desde 

a fundación deste Corpo, alá por finais do século XIX, compartindo por certo 

parte deste labor coa Policía Local das Pontes. Ambos Corpos comparten as súas 

funcións nesta actividade en perfecta harmonía, colaboración e coordinación.

Ademais de contar co valioso apoio nas súas materias dos Servizos de Seguridade 

Privada, da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, así como doutros 

organismos e institucións. Todo iso sumado á sensibilidade e colaboración da 

cidadanía, fai que se poida afirmar taxativamente e sen ningunha dúbida, que 

a nosa vila posúe unhas cotas de seguridade máis que aceptables, incluso boas, 

moito mellor que outras poboacións próximas de coincidentes características. 

Iso representa un acicate máis para que sexa un lugar onde poder vivir de forma 

agradable e tranquila, favorecendo, como non, o asentamento industrial, a 

implantación dun nacente lecer e recreo ao redor do novo lago, así como a creación 

e fortalecemento de negocios.

Por todo o anteriormente descrito, podo afirmar que desde o meu punto de vista e 

dentro da materia que nos ocupa, As Pontes é unha vila que vale. Vale moito.

GRAZAS.-

As Pontes a 14 de Agosto de 2014.-



Equipo de etnografía de Hume

328 329

ETnOgRAfÍA
EnTREVISTAS AOS nOSOS mAIORES

Autores:
Fina Blanco Antelo
Nieves Seijo Sabín
Soledad Souto López
Manuela Vilaboy Romero
Antonio Castro Ferreiro
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O grupo de Etnografía da Asociación HUME, continuando coa recollida do 
patrimonio do concello das Pontes, transcribe aquí conversas con veciños e 
veciñas que nos engaiolan coas súas vidas e historias.
Especialmente, este ano emociónanos poder facer a nosa pequena e humilde 
homenaxe a Daniel Cabarcos Castro, carteiro do Deveso, falecido traxicamente 
nunha grande nevarada no ano 1956, e cuxa historia foinos narrada polo seu 
fillo Julio Cabarcos Franco, ao que queremos expresar o noso máis profundo 
agradecemento, tendo en conta a mostra de sentimentos que se amorean 
lembrando a vida do seu pai.
Por outra parte, recollemos historias de vida de persoas maiores coma Modesta 
Caaveiro, Hortensia e Fermina López González, mulleres nadas no primeiro 
terzo do século pasado, que reflicten nas súas lembranzas a realidade social 
de antano. Dende aquí queremos dar as nosas máis sentidas condolencias á 
familia de Hortensia, que morreu días antes da saída desta revista.
Coma en anos anteriores, o método de traballo que se utiliza é a transcrición 
fiel do que estas persoas nos contaron, respectando a súa maneira particular 
de expresarse.
A todas e todos eles, ao igual que ás súas familias, o noso agradecemento por 
compartir con nós o seu tempo, a súa sabedoría e os seus recordos.
Tamén nos gustaría pedir desculpas polos posibles erros involuntarios que 
podan aparecer neste artigo.

Compoñentes do grupo HUME
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ENTREVISTA A JULIO CABARCOS 

FRANCO

DATA NACEMENTO: 7/02/1942

LUGAR  DE NACEMENTO:  VEIGA

Falamos con Julio Cabarcos, un dos 

fillos do carteiro do Deveso.

Cantos irmáns érades?  

Dous, teño unha irmá que se chama Mercedes. Miña nai chamábase Nieves.

Que parroquias levaba o teu pai como carteiro?

Meu pai foi carteiro no Deveso pero vivía en Veiga.

Como se desplazaba?

Cos medios que había daquela: andando ou en cabalo. Hai uns 15 Kms pero 
había atallos para ir a pé ou a cabalo.

Que anos tiña cando empezou a ser carteiro?

Pois non teño idea, non sei se era xa carteiro cando estaba solteiro, cando 
casou  veu vivir á Veiga xa que el vivía no Deveso. Na casa onde eu nacín vivía 
miña nai, meu pai, miña tía, irmá de miña nai e unha criada que era coma da 
casa e estabamos os dous cativos, miña irmá e máis eu.

Como se fixo carteiro?

Como era o habitual daquela, meu abuelo era xa carteiro, e foi alcalde tamén 
un tempo. O meu abuelo era: Manuel Cabarcos Fontao.

Julio e Manuela.

Compaxinaba o teu pai o traballo de carteiro con algunha outra ocupación?

Meu pai traballaba na agricultura e  tiña dous días de servicio de cartería, os 
xoves e os domingos. Recollía a correspondencia nas Pontes, alí na ponte, na 
casa de Blanco, era onde estaba Correos e despachaban toda a correspondencia.

Como se facía o reparto?

Cada carteiro recollía o que lle correspondía e despois na casa, na cociña ou 
na habitación, facía a súa división e preparaba para o reparto. Na casa onde 
nacera, no Deveso, era a cartería e a xente iba alí buscar o correo. Tamén os 
domingos despois da misa  despachaba o correo e algún veciño levaba a outro 
veciño; tiñan ese sistema que ainda se usará hoxe tamén.

Lembra se algunha vez tivo que ler ou escribir cartas a algún veciño?

Non  o  sei pero supoño que sí porque daquela  había moita xente que non sabía 
ler nin escribir e se iba a algunha casa e llo pedían pois supoño que o faría.

Lembras se na casa lle axudaba a muller ou os fillos co seu traballo?

Os cativos como éramos pequenos non nos deixaban, pero na casa vivía tamén 
miña tía e miña nai que no caso de que el estivese enfermo pois facía algunha 
delas o viaxe de levar as cartas.

Sabes se había daquela servicios urxentes?

Habería, tamén había cartas certificadas, que lle había que entregar 
directamente á persoa, non valía mandala por un veciño porque tiña que firmar. 
Se había algunha urxencia tamén iría porque meu pai era moi cumplidor. Así 
acabou o pobre.

Se eu escribía unha carta, como tiña que facer para que ma levase?

Imaxino que a xente iba á casa, no Chao, onde nacera meu pai, que era onde 
estaba a cartería e alí vivía unha tía miña, irmá de meu pai que tería sellos e 
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senón traería para sellar nas Pontes.

Canto duraba o percorrido?

Pois aproximadamente 3 horas porque había que ir a pé ata o Deveso e tería que 
visitar algunha xente e polo menos mitá do día tiñao disposto para  a cartería. E 
deixaba algunhas cartas por barrios que despois xa repartían entre eles. 

Sabes se a xente recibía ao carteiro con agrado?

Si, porque aparte das cartas tamén facía algún recado e penso que era apreciado.

Sabes se tería que ler algunha carta dun namorado ou namorada?

Supoño que sí.

Sabes se había mulleres facendo ese oficio?

Daquela non había mulleres, eran carteiros todos.

En cada parroquia había máis dun carteiro.?

Non, había un para cada parroquia: para o Deveso, para o Freixo, para 
Somede…

Sabes se algunha vez o intentaron roubar ou se tiña medo?

Medo meu pai non o coñecía.
Anécdotas sí, daquela falábase  dos fuxidos da guerra.
Eu recordo de escoitarlle unha anécdota, cando iba andando por esos camiños  
para o Deveso e cando chegou á carretera, cerca da noite,  veu uns homes con 
pitillos e chegou á altura deles e lle preguntaron: -Ten fuego?,  -Sí, home, teño. 
El levaba unha pistola pequena no bolsillo e tirou dous tiros ao aire e os homes 
xa se esqueceron do que pedían.
Tamén contaba que vira o lobo varias veces e outras veces que o presentía, e 

dáballe o corpo que o tiña cerca.

Usaban uniforme?

Non, daquela os carteiros debían cobrar moi pouquiño, era un traballo moi 
precario.
Isto despois, co tempo, cambiou. Ninguén vivía do traballo de carteiro pois tiña 
que ter outra profesión. Meu avó que foi carteiro era tamén ferreiro.

Antes mencionabas os escapados, había por esta zona?

Por aquí mismo non pero pola zona das Grañas ían ás casas e pedían comida e 
a xente dáballes porque moitos deles eran coñecidos e non facían mal a naide. A 
Guardia Civil e as autoridades andaban detrás deles pero o mesmo Foucellas, 
tan famoso, roubaba pero repartía despois aos pobres e había moita xente que 
falaba ben del porque lles roubaba aos ricos para darlle aos pobres. Esa xente 
non era mala xente, tuvo que escapar para salvar a vida, uns foron para o 
estranxeiro e outros quedaron polos montes.

Podes contarnos o que ti lembras de cando faleceu o  teu pai:

Iso recordo que era no mes de febreiro, un inverno moi duro e veu unha nevada 
moi grande e el quería ir, quería cumplir e non faltar ao seu traballo baixo 
ningún concepto e despois de decirlle todos os da casa e os veciños, que non 
fose, non podía levar o cabalo porque o cabalo, coa neve, coas ferraduras non 
andan. Foi no ano 56, a nevada máis grande que  houbo en España no siglo XX.
Estuvo na casa de súa irmá  e non querían que se viñera do Deveso, onde estaba 
a cartería, pero arrancou de noite e veuse porque tiña medo que se preocupasen 
na casa, ao non chegar e tardar, demos conta á Garda Civil e empezamos a 
buscar pero non se podía andar, ata foran da Calvo Sotelo uns camións que 
se chamaban os “rusos” e buscaron por todos os sitios menos por onde viña 
porque el veu por un camiño que nunca viña. El baixaba polo monte, por un 
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atallo, cara a Veiga,  debeuse guiar polo resplandor das luces das Pontes e veu 
dar cara os Alimpadoiros onde está a cruz posta. O tramo que anduvo era máis 
largo que o que faría se o fixese polo sitio habitual.
Encontráronno tumbado, coma se estivese durmindo, coa escopeta que levaba 
ao seu lado. Tardaron en atopalo dous ou tres días. Non sei quen foi o que o 
encontrou, foi de casualidade porque por ali non se buscaba.
Cando o encontraron estaba coma se estivera durmindo, posiblemente cansado 
deitouse a durmir e quedou ali conxelado e non despertou.

Cantos anos tiñas ti Julio?

Eu tiña 14 anos e miña irmá un ano máis.

Sabes se na túa familia algunha persoa máis adicouse a ser carteiro?

Esa cartería, de feito, correspondíalle aos fillos, neste caso sería a min que era 
o home que era así como se herdaba pero herdouna meu tío que despois tuvo 
que facer exames xa que había outras persoas que querían a cartería e facíanlle 

Cruz situada no lugar onde morreu, nos Alimpadoiros.

a vida imposible.
Superou o exame e foi carteiro ata que se retirou.
Se eu tivese a idade sería a min a quen  correspondía.
Este feito tivo gran trascendencia incluso a nivel nacional, era considerado 
coma un heroe. O corpo de Correos deixouno nas alturas xa que perdeu a 
vida desempeñando o seu traballo. Todos os carteiros de España fixeron unha 
donación para a familia e a min déranme unha pequeña beca para estudiar, 
para entrar no corpo de Correos pero por circunstancias non cheguei a eso.
Incluso no concello das Pontes, que non sei quen sería daquela o alcalde, había 
unha subvención para facerlle un monumento e  xa  había o lugar onde se había 
de poñer e foi pasando o tempo e non se puxo, aínda hoxe gustaríame saber que 
pasou con eso.
Despois, a través de Rodolfo Yebra que era o corresponsal do Ideal Gallego 
nas Pontes, el era coma se fose o meu representante pois levaba o tema meu da 
beca e todo iso. Fomos á Coruña onde se facía o periódico e fíxosenos entrega a 
miña nai, miña irmá e máis eu da donación. E tamén se nos fixo unha entrevista 
e saíu publicada. 

Fálanos da beca que recibiches. 

Pois, o meu representante era o Señor Yebra, eu estudiaba na academia 
que tiña a Calvo Sotelo, el facía os pagos. Despois estiven moi enfermo con 
hepatite que casi me levou para o outro mundo e tuven que parar de estudiar 
e nestes medios apremiaban e se non se continuaba  quitábanma. Eu fixen o 
Bachiller pero na reválida non aprobei un dos grupos e eu xa tiña 18 ou 19 
anos e precisaba algo de cartos, din clases na casa, despois traballei no cine do 
Lar e despois, a través de Yebra, púxome en contacto con  Orejas que  levaba 
unha empresa de construcción chamada “COSENSA” e el corría co papeleo da 
empresa; propúxome ir para Ferrol cando se fixo Caranza e máis As Pias, eu 
levaba tamén cousas na oficina, era administrativo e listero,  levaba o control 
do material e dos traballadores e os fines de semana iba Orejas, que era o xefe 
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responsable.
Alí estuven pouco tempo xa que ganaba moi pouco. Eu xa tiña vinte e pico 
anos e cuns amigos estaba planeando marchar para Inglaterra e fun  un día á 
xestoría de Rivera para facer o pasaporte e non sei como foi que me dixo que 
lle facía falta unha persona para traballar alí e miña nai tuvo moita alegría.  
Traballei alí no ano 1966 e xa non seguín co tema de correos nen da estatua.

Fixérase unha recolleita para a estatua?

Penso que algo así se fixera e que se tiña previsto poner na Plaza das Zocas.

No caso de túa irmá e de túa nai tiveron algunha axuda?

Non, elas non, non tiveron ninguna axuda. A miña mai quedoulle unha paga moi 
pequena de viudedad. Seguimos vivindo alí na aldea recolectando  a cosecha,  
facendo todo o do campo e atendendo ás vacas. Eu pasei a facer os traballos 
que antes facía meu pai: segar, ir ás mallas. A familia e os veciños axudaron 
moito.
Máis tarde compramos unha finca  
e fixemos unha casa nas Pontes, 
na  Pardo Bazán   e ao lugar onde 
vivíamos nós veu vivir un tío.
Despois xa non volvín a reclamar 
nada da estatua e o tempo foi 
pasando…

Pois esta é a nosa pequena 

homenaxe ao teu pai.

ENTREVISTA A:

MODESTA CAAVEIRO BELLAS  

DATA DE NACEMENTO:

09/02/1921  

LUGAR DE NACAMENTO:

SUCADÍO DE ABAIXO

Éramos catro hermanas e un hermano, o máis novo era home e morreu en 
Venezuela. Meu pai foise para Cuba para non facer o servicio militar. A mamá 
tiña 19 anos. A el como non lle gustaba traballar na terra nin andar cos animais 
entón  volveuse a ir para Cuba  e botou nove anos, pero sí… unha carta iba 
para Cuba e outra viña para aquí. Eu o que me recordo é que  iba recoller as 
cartas  ao Freixo e mais levalas, iban coa dirección de Barrié, el sempre estuvo 
na casa de Barrié. 
Ós nove anos volveu e houbo outra cativa e naceu a nena e volveuse a ir, de 
cada dous ou tres meses sempre chegaba un xiro. Á mamá púxolle criada para 
que lle axudase na crianza e tamén mandaba cartos para pagar os xornais dos 
veciños que iban traballar a terra. Nosoutros non notamos  falta dunha peseta  
porque el mandaba siempre.
Eu acompañaba a miña nai a Ortigueira a cobrar os cartos que mandaba 
o papá e alí vin a praia, o porto e o mar. Lembro que o contei na escola e 
preguntáronme como era e eu díxenlles: “ Moita auga, non ves monte nin ves 
nada” e  dixo unha nena. É coma a presa da Carballosa? , que era a presa do 
muíño e aos demais deulles a risa.
Despois de min había outra hermana dous anos máis nova que min, que xa 
morreu, e un hermano. Cando naceu o hermano xa se volveu a ir.  Eu vin 
coñecendo a meu pai aos 12 anos porque antes con 3 anos apenas me acordaba, 

Modesta e Toñito.

Daniel Cabarcos Castro.
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vía fotos iso sí, pero nada máis.
Aos 12 anos veu que enfermou dunha angina ao pecho e o médico mandouno 
para se quería morrer coa familia e durou 42 días.
Eu xa facía a comida, acórdome que era un 7 de agosto e eu estaba facendo no 
caldo e cando estivo feito fun chamar para comer. O meu pai estaba  tornando 
das vacas alí cerca da casa que non había  que tornar nada máis que dunha 
boqueira e díxome:
-¡Ven aquí neniña! E eu fun, colleume nas rodillas e deume un beso e un abrazo 
e dixo:
“Eu vou morrer”  e quedoume grabado porque foi a única que se despedeu del 
. E despois levamos as vacas para a corte e el subeu para o cuarto e díxome: 
“Dame unha toalla” Eu abrín o armario e collín unha toalla blanca e púxoa ao 
cuello coma se fose unha pañueleta e saíu para fóra e miña abuela  (a madre de 
mi madre) estaba á porta sentada nun banquiño porque non vía e entonces  tiña 
un ramallo para tornar as moscas e ela díxolle:
-Para onde vas Fermín? El non contestou nada, deitouse enriba dunha manta 
ao lado da meda do trigo e á sombra alí se acostou. Daquela xa viñera miña 
irmá maior e máis miña nai de dar a volta á herba seca e el chamou por miña 
nai ¡¡Josefa!!  Ela non oíu e a avoa díxolle, ¡Josefa, estache chamando Fermín!
E eu tamén llo dixen:  “ Está chamando o papá, que vaia alí” e cando chegou 
alí xa o atopou difunto.
Entonces  Manuel Pernas e máis o Mariano que estaban así nunha sombra nun 
prado diante da porta da súa casa e miña nai  chamou por eles. Eles dixeron: 
“Tía, non diga nada, que xa morreu e ímolo levar á cama” para así non andar 
coa xusticia. E metéronno na cama, e morreu na cama e listo.
E miña abuela tiña xa 94 anos, a madre de mi madre, que tamén morreu moi 
maior.

Cóntenos algo das festas

Había o San Juan do Freixo e o San Miguel  en Sangoñedo  e tamén íbamos a 

Muras ao  San Pedro. A min as que máis me prestaban eran o San Miguel e mais 
o San Juan porque non tiña que andar.
Daquela os músicos  habíaos que manter polas casas.-Daquí das Pontes iban 
Pepe e mais Rodrigo de López, eses dous sempre querían ir comer á nosa casa. 
A muller de Pepe de López vive alí en Ferrol cerca miña.
Tamén daquela o que mallaba  escollía casa e tíñamos malla e como na casa 
da escuela a maestra non estaba e alí había  un colchón, eu deixáballes a auga 
quente para lavarse  e durmían alí.
Ademais das festas, entre os veciños como había tanta chavalería, os domingos, 
cun acordeón e unha gaita que se chamaban pa pola tarde xa nos reuníamos 
toda a juventud, e á noite ás nove xa íbamos cada un para a súa casa. Esas eran 
as festas que facíamos.
E de inverno xuntábamonos nas casas uns dos outros, calcetando e fiando.

Cantos veciños eran?

Éramos 4 casas no lugar, dúas xuntas e outras dúas xuntas, pero Sangoñedo 
tamén quedaba cerca. En Sucadío de Arriba había 6 vivendas. Por diante da 
nosa casa pasaba a xente que iba para Muras.

Cantos anos tiña cando oubo luz na súa casa?

Logo de casarme no 1946, cando naceu Pepe, o noso primeiro fillo. Eu casei 
para a casa.

Cantos fillos tivo?

Dous , caseime aos 24 e aos 25 tiven o fillo.

Como tivestes luz nz vosa casa?

Nosoutros tíñamos a auga na casa. Pois para a planta de luz, como a auga subía 
ṕ arriba, funcionaba cun ariete que era o que subía a auga para a casa.
A miña nai xa tiña idea porque ela instalou a luz do carburo, puxo un depósito 
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e tíñamos que botar alí as pedras de carburo e tíñamos a luz instalada por toda 
a casa. Non había máis que darlle  a unha chave e xa prendía.
Despois caseime, e o meu marido tamén discurría bastante e como había unha 
pendiente  dixo: aquí podíase poñer un motor e que houbera luz. E pediulle a mi 
madre e puxo o motor e cando naceu Pepe, o noso primeiro fillo, xa había luz. 
Era o ano  1945 o 15 de agosto.
Os meus fillos nunca andiveron co candil na man.
Tamén tiñamos muíño por nós.

Lémbrase de algo de cando  empezou a guerra?

Cando morreu mi padre,  os familiares iban á guerra, primos sí que foron e 
veciños que iban a tres na guerra, por ejemplo o meu marido foran a tres na 
guerra.

Vostede acórdase do guerreiro do Freixo, do que mataron?  

Si.

Durante a guerra cambiou a forma de vivir? Había medo?

 Medo había, pero aínda se facía algún baile os días da feira do Freixo.

Onde se facía a festa do Freixo era da parroquia ou dos veciños?

Aquelo era da parroquia, dos veciños. O palco fíxose entre o vecindario da 
parroquia e a báscula comprouse entre os veciños.

Aparte das festas como se divertían?

Na nosa casa foi a primeira na que houbo radio. Un día vendemos un becerro  
na feira das Pontes e con parte deses cartos decidimos comprarlle unha radio 
á nosa madre. Primeiro non a quería pero despois había que prendela sempre 
pola noite  que falaba esa muller… “A Pasionaria” na emisora Pirenaica. (Radio 
España Independiente) ¡¡Moito lle gustaba á mamá oila!!

Facíades carbón?

Facíao o meu marido porque tiña unha forxa.  Facía un furado e metía os 
troncos da uz alí e tapaban con terra, para o gasto que facía o meu home na 
forxa, con dous sacos tiña para moito tempo. Ali viñan ferrar as zocas. Había 
alí unha cama de ferro pola casa e desfixoa toda para facer ferraduras para os 
animais e pezas para as zocas.

Como viñan ás Pontes, andando?

Tíñamos un cabalo e víñamonos turnando un pouco no cabalo e outro pouco 
andando. E víñamos nunhas zocas e aí no Rego do Campo cambiábamonos.

Que nos pode decir dos médicos que asistían cando era moza?

Mamá estivera das fiebres cando nacín eu e atendeuna o médico Varela que 
era moi bo médico. Ibanno buscar en cabalo. Tamén cando o meu fillo Pepe 
tiña 3 anos, enfermou dunha bronquitis e víñamos buscar a D. Pedro en cabalo 
e despois de vir tamén ás Pontes moitas veces, díxome ponno debaixo dun 
carballo que é o que máis osíxeno dá e dende as 11 da mañá ata as 5 da tarde 
tenno debaixo do carballo e así fixen.

Aplicaban remedios caseiros?

O mel, baños con sal, e envolvelo nunha sábana de estopa tecida na casa, de 
liño; era áspero pero era sano.

Cultivaban o liño, tecían na casa?

Mamá o liño todos os anos o botaba.  Collíase o liño e facíanse feixiños pequeños  
e poñíase alí  9 días  no lago do río, despois habíao que estirar nun campo e 
estaba alí hasta que quedaba blanquiño, se chovía mellor porque blanqueaba 
aquela fibra e despois volvíamolo a xuntar e cando se cocía metíamolo no forno 
e había que amazotalo co mazote e despois xa se preparaba con outros traballos 
ata chegar aos novelos de liño máis suave e outro máis duro.
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Tíñamos tear e tecíamos na casa, miña hermana a maior ten tecido moito. 
Despois viña unha tecelá.

Lembra aos carteiros, levaban as cartas á casa?

Había un no Pulgón que había que ir buscar as cartas á súa casa, cando eu iba 
levar unha carta xa recollía a que viña. Despois  xa o carteiro levaba as cartas 
polas casas. O carteiro era de Pazos. Levaba os xiros e tamén traía as cartas.

Acórdase do carteiro de Deveso?

Acordo que morreu na neve. Aquela nevarada  fora moi grande e houbo que 
estar 15 días nas casas.

Como moceaban daquela?

Pois… polas tardes viña o rapaz para a casa da moza, o domingo pola tarde á 
casa da noiva,  e á noite xa se iba.  Se eran veciños el despois de noite volvíanse 
a xuntar co vecindario e despois o rapaz iba levar a ela á súa casa. Así era a 
xuventude.

Que cancións se lle acorda? Ou acorda algún conto?

Cantábamos moito, daquela cantábase moito cando íbamos ás festas e cando 
víñamos tamén cantábamos. Cando se fiaba tamén, pero eu non me acordo. 
Contos sí que se contaban e facíanse moitas bromas, decíanse moitas burradas 
e tonterías. Ríamos e pasábamolo ben.

E da escola, que nos conta?

No ano 29 inaugurouse a escola do Freixo. No Caxete aínda non había. Os do 
Freixo iban á escola a Sucadío . Tamén había escola nos Coraceiros.
Como a escola estaba en casa de Pernas e había animais debaixo, a maestra 
que lle tocaba poñer escola alí pedíu que a cambiasen por motivo de sanidade e 
foi cando se empezou a poñer escola na nosa casa, en Sucadío.

Eu fun con esa maestra pero eu nunca o castellano oira e foi daquela cando o 
escoitei.
Preguntoume: -Cuántos años tienes?
E eu díxenlle: -teño dous: un branco e outro negro. (pensei que eran os años das 
ovellas). E Juana a irmá de Pernas dixo:
-Non muller, que son anos!
-Ah… pois anos  teño oito.
-Pues tienes que venir a la escuela! (dixo a maestra) , e eu desde aquela  oínlles 
falar o castellano e eu quería que me deixasen ir á escuela e lévaballe flores e 
tamén lle carretaba a auga da fonte que estaba cerca e a maestra dábame fritos 
e a min gustábanme.

Había piollos?

Moitos, había moitos pero gracias a Dios tíñamos unha hermana que nos 
duchaba todos os sábados pero eu e mais miña hermana sentábamos nun 
pupitre e diante sentábanse outras dúas rapazas e víamoslles subir os piollos 
polo pescozo arriba. A nosoutros lavábannos ben e mudábannos a roupa. Para 
ir á escuela xa nos tiñan un mandilón e cando chegábamos á casa, para comer, 
xa o sacábamos para ter limpo para ir á escuela.

Daquela había familias que pasaban necesidades?

Había, había.. daquela tíñamos alí un veciño que eran oito hermanos  e o padre 
traballaba axudando aos veciños, tiñan moita familia e non  había para comer. 
Cocían unhas berzas con fabas, que daquela patacas casi non había, botábanlle 
sebo xa que o pai  dáballe o aceite á querida a pesares de ter na casa oito fillos.
Daquela había as cartillas de racionamiento, na nosa casa non chegaba o que 
se collía nas leiras pero quedaban cartos que deixara meu pai no banco e fíxose 
a casa que tamén foi a escuela de Sucadío, eu tamén axudei a facela, levaba 
pedras na carretilla. Fíxose porque a casa vella  non valía nada. Despois de 
feita o meu home puxo o piso e mais fixéronse unhas divisións con “novopan” e 
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arriba, como non estaba dividido, eu puxen uns alambres cunhas telas e colguei 
unhas cortinas para que cadaquén se desnudase onde tiña a súa cama sin estar 
á vista de todos.

Quen lles facía a roupa?

Miña nai chamábase Xosefa Bellas Cao e traballaba coma os homes e Vicenta 
a nosa irmán maior cosía e máis amañábanos a roupa, facía a roupa de diario 
toda. Eu tamén aprendín a coser. Outra irmá miña tamén foi a un taller para 
aprender pero non lle gustaba e non aprendeu, decía que lle gustaba máis 
bordar.
Tíñamos máquina de coser que a mandara meu pai da Habana. Eu aprendín a 
coser indo polas casas e facía a roupa interior para os da casa.

Foi coser polas casas?

Sí, iba cunha modista, e aprendía e mais axudaba. Cando me casei xa había 
máis traballo na casa e viña unha modista facer a roupa.

Acórdase de Xaquín das Herbas?

Acordo de escoitar falar del, pero polo noso lugar non debeu pasar.

E das Boliqueiras, da xente que viña ás augas?

Teño oído falar desa fonte pero non sei moito máis.

E da festa da Pena de Francia?

Moitas veces non fun, pero algunha sí. Tamén viña á festa do San Juan do 
Freixo.

Acórdase como se coidaban ás mulleres despois de parir?

Nada… chocolate e viño Sanson cunha iema, a min gustábame máis no viño 
normal  e non no Sanson.

Quen atendía aos partos?

Dábase a luz na casa, eu do primeiro non “libertaba” e axudoume unha muller 
da Dá, chamábase Celia e estivera na Habana con médicos , aquela muller tiña 
unhas mans de plata, apretoume e expulsei de seguida. Se quedaba a placenta 
dentro “afogábate”. Iso  foi o que matou á madre de Adoración.

Díganos algunha menciña caseira…

Pois para curar o catarro non se tomaban medicamentos, facíase un “ponche”: 
fervíase leite, botábaselle  mel e unha copa de caña e azucre e había que tomalo 
moi quente e meterse na cama debaixo das mantas, e sudar… para o outro día 
xa estabas mellor. Para abrir o apetito: Tomábase un vasiño de viño Sanson 
cunha“ iema”.

Había curandeiros de animais e de persoas?

Sí, para a xente había un moi bo en Bravos, chamábase Fidel, teño ido buscalo 
cando miña nai torcera un pé e compúxollo e de camiño se pasou.

Viaxou en avión?

Eu limpei unha carnicería durante  8 anos e 
cando cumplín os 65 deixeino e logo de retirarme 
fixen varios viaxes.  Fun cando tiña 67 ,  viaxei 
a Venezuela en avión, arrimeime á ventaniña 
e durmín toda a noite;  foi María, a neta, nas 
navidades conmigo e meu irmán estaba alí que 
nos esperaba no aeroporto. Compráronlle un 
coche… paráronna e quitáronlle o coche. O 
pueblo ao que fun sí que me gustou. Tamén fun a 
Tenerife dúas veces de vacacións e a Mallorca.

      Moitas grazas, Modesta!Modesta.
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ENTREVISTA A:

HORTENSIA LÓPEZ  GONZÁLEZ 

DATA DE NACEMENTO: 11-5-1915

FERMINA LÓPEZ GONZÁLEZ

DATA DE NACEMENTO:  12-1-1918

Faládenos da vosa infancia:

A nosoutros morreunos a mamá con 27 anos, eu tiña catro anos menos catro 
meses, e miña irmá tiña once meses, e levouna uhna irmá da mamá, pero tamén 
tiña moitos fillos e despois levouna unha irmá do papá que andaba cosendo polas 
casas. Tiña unha criada que andaba daprendendo con ela e díxolle “María, vale 
máis que levemos esta nena, que aquí hai moitos cativos e levámoscha polas 
casas, que alí por onde vaiamos, aténdenchenos ben”, e así o fixeron. E ao ano 
que a tiveron polas casas deixárona cabo nosoutros, cabo de mín e de meu 
papá, eu tiña cinco anos menos catro meses, e ela tiña dous anos.
Fame non pasamos, gracias a Dios, o papá traballou moito para nosotros e non 
nos deixou pasar fame. Despois tiña que ir a algunha cava, e unhas veciñas 
miraban de nosotros, mentras el iba, e pola tarde deixábano vir a media tarde 
para mirar polas vacas e máis cuidar de nosoutros.

Aprenderon a ler e a escribir?

Si, si, eu a tabla sabía toda. A escuela era no Barral, na casa de Manuel Ferreiro. 
Despois, Leonardo de Maciñeira poñía escuela na casa duns vecinos, e foi alí 
onde aprendemos máis. Tamén había outro no cotelo e fomos alí algo. Con iso 
fumos pasando, unha firma botámola. E mira, un día que fun para Valladolid, 

Hortensia e Fermina.

que fun aló cabo dunha filla, gracias ao que sabía ler, que senón chegaba a 
Madrid.
Despois traballamos moito, collemos nos toxos, na maraña, pisamos o toxo na 
pía que está no canal  IV, collíamos a punta dos toxos e esmagábamola alí cuns 
macicos que facían de cerna de madeira. Ibamos á leña para facer a comida, 
máis quentarse. Despois veu o gas para alumar os candís para ver, había un 
candil de lata cunha asa.

Que comían cando eran pequeñas?

Comíamos moito pan, era moi bon. Papá tiña dous porcos, matábaos e iba 
habendo algo. Había leite, gracias a Dios, e mellor que o de agora. Era leite das 
brañas. Facíamos o caldo co que había, primeiro non houbo patacas, e facíase 
o caldo con castañas, pero a min non me ghustaba nada.  As patacas non se 
sulfataban, non había abono pero logo veu.

Que comían o día da festa?

O día da festa comíamosche ben, matábamos un ovello e facíamosche guisos, e 
tamén se asaba.

Facían algún “dulce”?

Facíamos un roscón precioso que sabía mellor que os que se fan agora.

Facían as papas?

A min non me gustaban moito, facíamolas co maíz pero despois non nos gustaba 
ben e tiñamos que moer moi ben o maíz  e despois mesturábamoslle pan ou trigo 
pa que non foran de mainzo solo. Papas habíaas por tódolos lados espesas.

Facían algunha tortilla?

Non, tortilla non. Botábamos nunha pota os cachelos e ghrasa por derriba con 
pemento e comíamos cunha cuchara, se cadra, do pote mismo.
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Facían guiso?

Sí,  con carne, patacas, e sofrito de pemento  e garabanzos se os había.

Quen facía os traballos da casa?

Eu traballaba na casa pero fora tamén, íbamos á maraña, á leña, ao fruto.

Tiñan liño?

Si, tíñamos, había que collelo e sacarlle a grá e despois collelo e poñelo en 
montonciños e levalo ao río e despois sacábase do río e estendíase nunha 
camposa e despois cando iba curado volvelo a coller, despois amazotalo  e máis 
tascalo e despois fialo e aquelo era máis bravo que o demo. Facíanse sabos, 
nosoutras poñíamos para urdir e despois tapabamola con lá. O liño non se usaba 
para facer a roupa, facíanse mandiles de picote que se poñían por diante. Na 
casa de meu sogro había camisas de estopa que picaban. Cando éramos nenas 
non había bragas, había unha tía que era costureira que facíanos algunhas cun 
trapo cativo que senon andábamos sin elas. E así era todo o mundo.
Tamén íbamos á leña ao monte para quentar, a leña estaba lonxe.

Que nos conta das festas?

No ano 35 había festas en S. Cristobo que aínda íbamos nosoutros e íbamos 
de baranda a esas festas que, o S. Cristobo era moi bonito que agora é unha 
laguna e íbamos ao S. Salvador tamén e a S. Andrés de Vilabella, ao S. Martiño 
de Gondré, a Marraxón e ao S. Bartolomeu.

Iban de merenda?

Se íbamos de merenda ao S. Salvador íbamos e un quedaba facendo os labores 
da casa, un novo, e iban os vellos e máis os outros. 
Levábamos empanada, queixo, fun a pé a S. Andrés de lonxe e daquela había 
comida por alí e comprábamos.

Acórdase da guerra?

Da querra teño moito que decir. No ano 36 comezou a guerra, polo Carmio, que 
viñeron unha mau de coches abertos coma os dos que fan as casas e viñan os 
homes dreitos cunha escopeta dun cañón solo. Moitos pasaron para o lado de 
Ferrol e antes pararon na carretera diante da farmacia vella.
De camiño, xa empezou a guerra e o meu Manuel tuvo que ir por Julio pra a 
guerra. Comezouse na Coruña e tuvo que ir a Asturias, Teruel,  Madrid.

Como iban chamando á xente?

Iban chamando os máis novos chamábanos últimamente e tanto daba que 
tuvesen fillos coma non.

Que sabíades da xente que estaba na guerra?

O meu Manuel mandábame cartas e eu mandáballas a él, en tres anos solo veu 
unha vez con permiso, 10 días namáis.

As ideas políticas influían á hora de chamalos?

Non sei, eu diso non sei nada. A xente iba á forza. Daquí de Veiga morreron dous: 
O da Ferrería e máis o do Pasadelo. Cando viñeron da guerra comezáronse 
outros traballos por aí.

A vida era peor despois da guerra?

Despois da guerra veu o ano da fame. Despois daban a “ración” e víñamola 
buscar aí á empresa, á Calvo Sotelo.

Que lles daban?

Aceite, fariña...
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Había xente que vendía a súa ración?

Algunha xente sí que non lle facía falta, Eu vendía a fariña porque tíñamos pan 
na casa e non tíñamos falta dela. O aceite vendíallo á muller de D. Julio da 
farmacia e máis fariña e o demáis levábao para a miña casa que facía falta.

Quen tiña a cartilla de racionamento?

Os que traballaban na Calvo Sotelo. Cando tocaba o pito da Calvo Sotelo ás 8 
e  media e eu e máis Fermina xa estábamos cun carro cargado de leña no monte 
do medio.

Acórdase do fusilamento da xente das Barosas?

Acordo, acordo, Ai Dios!
Mataron primeiro ao vello e máis a un fillo e despois á señora, que era irmá de 
miña sogra, levárona andando e aos outros metéronos nun carro. O fillo máis 
novo tamén foi andando, tiña 18 anos. E chegando alí ao cementerio, plum, 
plum, alá andando e metéronos todos nun furadiño, un non sei cal era, tiña un 
pouco dunha caixa pero os outros estaban todos atravesados. Foron de día e 
despois de noite foi cando os mataron.

Coñeceu ao do Freixo, a Guerreiro?

Conocín e tamén o mataron.

E ao de Vila?

Ao de Vila non o conocín.

Que sentir había no pobo cando mataron a eses veciños das Barosas?

Había medo, moitos escondidos. Mataron a un probiño, que andaba a pedir, aí 
na carretera de Ferrol.

Daquela a xente pensaba que  tiña algo que ver que houbera un problema de 

mozos?

Boh, boh, boh pero despois parece que se descubreu que non fora el.

Esa xente sufriu moito toda a vida?

Ai Jesús, Dios mío.! Despois a Manuel Ferreiro do Barral déronlle unha paliza, 
era primo carnal del, déronlle co mosquetón na barriga e quedou moito tempo 
sin poder moverse. Lola que era irmá dos outros que mataron metéronlle un 
tiro que lle atravesou a mau e despois escapou pa Fraga e mantuvérona os de 
Grande Rozado?? uns días e despois deulle refuxio o cura de Seixas e foi alí, en 
Seixas, onde se casou, alí atopou marido. Vicente estuvo no cano de Mariñao, 
debaixo dunhas silveiras escondido, levábanlle alí unha miaxa de comida e 
estivo alí moito tempo.
Naquel tempo tamén morrían moitas persoas de tuberculose.

Que nos conta dos curas? Tiñan poder daquela?

Os curas, merda pra eles, o cura puido quitar de matar todo iso se quixera, pero 
non quixo e o da Vilabella era igual. Eran uns cabróns.

Acórdase de cando lle había que levar os ovos ao cura?

Acordo, había que levarlle os ovos e máis había que paghar non sei que era 
e máis iba buscar a rogación polas casas, o cura e máis un que lle levaba os 
sacos. Había que darlle medio ferrado e canto máis lle dabas, máis contento 
iba.

Porque dí a xente que o cura era ruín.?

Porque tiñan moito poder daquela e entre tanta xente boa sempre sae algún ruín.

Acórdase de cando se empezou a explotar a mina? Como o vía a xente?

Acordo pero eu estábache en Alvarón e non che fago moito caso.
A nosoutros non nos colleron terras, nada máis que unha parte da mamá alá no 
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Castro da Uz. 

O seu home iba á mina todos os días?

Estaba a turno, iba pola mañá unha semana, pola tarde outra, de noite outra e 
cando acababa iba para Alvarón e despois fixemos esta casa e xa se quedaba 
aquí algunha vez e máis as cativas que foron aprender a coser algo.

En que ano empezou a traballar na mina?

Alá polo ano 1947 ou 1948.

Acórdase da festa da Isla?

Acordo, algho acordo, pasábamos por un pontigo. Eu viña a ela tamén.

Quen organizaba a festa?

Non sei, iso non sei eh.

Acórdase de que os músicos iban comer ás casas?

Acordo, sí. Algunha vez viñeron comer á nosa casa. Terciábanse uns nunhas 
casas e outros noutra.

Acórdase do carteiro que morreu na neve?

Daniel foise para o Deveso levar o correo e decíalle María, a súa cuñada, non 
vaias para alá que hai moita neve, e el turrou e foi e despois veu pra acó, e 
tamén lle dixeron que non volvese, e no camiño de volta no canto de vir para 
Veigha veu por outro camiño e perdeuse. Había moitísima neve e alí morreu de 
frío.

Antes os carteiros ían a pé?  Cada canto tempo ían?

Daniel tiña un cabalo. Non sei decir cada canto tempo.

Era un bon oficio?

Debía de ser que alghuns que se retiraron coa pagha de carteiro viven ben.

Ían a moitas festas cando eran mozas?

Vouvos contar, o 35 foi un ano moi bonito, íbamos ás festas de San Cristobo, que 
aghora é unha laguna, ás de Illade, ao San Andrés da Vilabella, ao San Martiño 
de Gondré, a Marraxón e as nosas amighas iban con nosoutros.

Fala Fermina:

Ibamos ás festas nunhas zapatillas e alí poñíamos uns zapatos un pouco e 
despois andábamos a pé polos camiños e íbamos ao Freixo, a Somede e por aló.  
Ás veces deixábamos as zapatillas no valado ou nalgunha casa. Ao chegar era 
cando nos pintábamos, colorete e iso. Eu e máis a nai de Toñito (de Concepción) 
e maila irmá e as do Barral, íbamos ás festas do San Bartolomeu, do Freixo e 
do Deveso.

Como se moceaba daquela?

Ibamos a unha foliada de inverno, había que fiar primeiro e despois íbamos 
nunhas zocas bailar alí un pouco e dábannos un pouco leite con azucre. 
Facíanse bromas.

Cantos fillos ten?

Estes todos, os de Herminia. Foron os fillos que tuven eu, déronme choio coma 
se o fosen.

Como eran as foliadas?

Daban unha rucada de estopa para a casa e fiábamos na casa 3 ou 4 rucadas 
e dábannos leite con azúcar. Nas fías de lá xuntábamonos todos, había gaita, 
acordeón. Cando houbo a gherra había unha casa á que había que vir para 
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calcetar para mandar para os soldados, despois non había casa fija.

Cando se fiaba para os soldados, cada un fiaba para os seus?

Non, non, quixeron facer aí esa cousa de fiar e calcetar para mandar aos 
soldados.

Fálenos dos médicos…

O noso médico era D. Pedro que íbamos a el a todo e hasta me quitou algún 
dente. Antes de D. Pedro tiñamos a D. Valeriano. No ano 36, ó 21 de Febreiro 
caseime eu e logo en julio xa o levaron para a guerra. Estivo alí 3 anos.

Como se recibiu a noticia de que acabara a guerra?

Foi unha alegría.

A xente estaba enterada do que pasaba? Falábase…
Falábase pero había moito medo, todo o mundo tiña unha persoa aló máis ou 
menos.

Cando empezaron a ter radio?

Tiñamos unha que decía:”Esperanza, esperanza…”A radio deunos moita alegría 
porque non había outra cousa.

Fostes a algunha sala de festas?

Alí por onde esta agora a casa de Marcos ou por alí, había unha sala de baile, 
a de María Andrea.

Fermina, fuches bailar ao salón de Bernate?

Fun, estaba alí no Rego do Muiño, diante da casa de Bellas. Íbamos a nai de 
Toñito, a súa irmá e as do Barral que éramos todas compañeiras. Había moi 
bos bailes.

Fálenos das feiras…

Antes non había nada que comer na feira máis que unha sardiña cativa, moura 
e salada e tíñamos que traer, se queríamos comer, un bocadillo senón non había 
nada que comer alí.
Despois miramos de comer aí en Casa de Valentín, que algho nos daban, 
paghando claro.

Que traíades para vender e que levábades para a casa?

Botábamos auga ao leite para facer algún queixo e o meu pai reñíanos.”A auga 
vai polo río abaixo”. Non quería que lla botásemos. Vendíamos algún queixo, 
vendíamos algún xamón pra as pagas, as contribucións. Os lacóns non se 
vendían. Na casa facíamos chorizos e comíamolos.

Fálenos do antroido.

O antroido íbamolo correr por aló abaixo  vestidos de máscaras, e despois 
facíamos os freixós con sangre (filloas). Íbamos de máscaras cunha roupa 
calquera ás veces cunha sábana pola cabeza e atada á cintura. Íbamos de casa 
en casa e daban de beber e de comer, facíamos a rolda así pola tarde. Facíamos 
as orellas e aínda as facemos hoxe. Tamén facíamos torrijas a calquera hora.

Como era a comida nas mallas?

Primeiro daban pan untado con viño e azúcar namáis, máis tarde ordenaron de 
facer un guiso para a xente toda, con costilla de cocho que mantiña máis.

Os domingos comíase algo diferente?

Os domingos comíamos igual, a diario tamén se comían chorizos. Non eramos 
familia rica pero traballábamos moito porque a miña mamá morreu aos 27 
anos.
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De que morreu a mamá?

Alí unha señora matou ao seu home e levaron preso ao meu papá, a outro señor 
que había alí e máis un que había no Cotelo que tamén era compadre. Leváronos 
para aló e tíñanos alí presos, a xusticia daquela era máis brava que agora.  A 
mamá quedou sola, pouco había que dera a luz e foi cando houbo aquel gripe 
malo e morreu. O médico, D. Alfonso, dixo que se lle callara a sangre. Ela 
dispuxo todo e que vendesen unha vaca para o seu enterro. Despois parou de 
falar e listo, eu tiña 4 anos menos catro meses e Fermina 11 meses. Aínda me 
acordo.

Por que matou ao home esa muller?

O home iba e viña á Habana e nestes medios que estaba na Habana ela tiña 
outros homes que a viñan ver en cabalos blancos e entonces, sobráballe. 
Aquel día invitou a meu pai a comer filloas e  ela mandou ao home buscar viño 
á Ponte da Pedra, axiña que chegou mantúvoo ben  e deulle ben viño para 
beber e el meteuse na cama e ela colleu un cordel e “santificouno”. Despois 
ela veu chamar aos homes e avisar de que morrera:“ Morreu Fermín”. O tío 
Antón e máis o papá, que eran compadres, foron os que  afeitaron ao morto, e 
atopáronlle a marca do cordel no pescozo. Cando foron denunciar detivéronos 
a eles. O meu papá estuvo en Ortigueira 3 ou 4 días, despois xa se aclarou que 
fora ela e levárona presa.

Como cociñaban? Onde tiñan a auga?

A auga tíñamola nun rego cerca e traíamola nunha sella grande. A roupa 
lavábase no río e para cociñar era a que traíamos.

Cada canto cocían?

Cada 8 días e facíanse 8 ou 9 bolos grandes, comíamos moito pan. O pan facíase 
de centeo primeiro, despois de mestillón e botamos nas leiras trigo e máis pan e 
chamábanlle mestillón e facía un pan moi bon.

Requisábanlle o pan?

O pan non pero tíñamos que dar patacas todos os anos. Unha vez disque foi 
un señor e meteuse no coche das patacas e alí diante prendeu lume no coche 
e ardeu todo e desde aí en diante pararon de andar. Uns veciños nosos, no 
medio dun xestal, esconderon unha hucha de trigo e tapárona primeiro cun 
plástico e despois con xestas e estuvo alí tapadiña hasta que se acabou todo e 
fórona recoller. Os xamóns escondíanse na cuadra, debaixo do esterco, para 
que cando viñeran os guardias non os visen. Cando viñan os guardias levaban 
á feito para comer eles...Nas feiras tamén chegaban e igual collían uns ovos, que 
un conexo… de todo. Ás veces chegaban de noite e chamaban á porta e habíalles 
que dar cama para dormir, e caladiños, e non decir nada...

Moitas grazas ás dúas por acollernos e conversar con nós.

Fermina.Hortensia.


