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O segundo número de Meta-
cios, de novo autofinanciado e 
gratuíto para os seus lectores, 
sae á rúa para tentar seguir 
contribuíndo á cultura e o coñe-
cemento de Forcarei e da Terra 
de Montes. Sae neste ano de 
2013, cando se cumpre un sé-
culo dende que se aprobaran os 
estatutos da Federación agraria 
da Estrada, Silleda, Forcarei e 
Cerdedo. Cúmprense tamén 90 
anos da primeira publicación do 
semanario Umia y Lérez, órga-
no de divulgación da Sociedad 
de Residentes del Ayuntamien-
to de Forcarei en el Plata pro 
Cultura y Protección, presidida 
por Pedro Campos Couceiro e 
que tivo entre os seus méritos 
a creación da Escola de Levo-
so, onde hoxe se sitúa o Cen-
tro de Estudos Medioambientais 
Gerardo Muñoz. Esta socieda-
de decidiu lanzar a publicación 
dese semanario e encargou tal 
misión ó irmán do presidente 
da sociedade, Manuel Campos 
Couceiro e a Manuel Pichel. A re-

dacción tíñana en Forcarei. Por 
esas mesmas datas, reuníronse 
tamén en Forcarei, convocadas 
pola asemblea-congreso da “So-
ciedad de Obreros y Campesinos 
de Presqueiras”, máis de 4.000 
persoas, o que dá mostra do vi-
gor daquela pioneira asociación 
presidida por Alfredo Iglesias Ál-
varez, fundador tamén, en 1901, 
da “Sociedad Agraria y Ganadera 
de Forcarei”, que pasa daquela a 
ser denominada Federación Mu-
nicipal de Forcarei “El Porvenir”. 
Hai agora 50 anos remataron no 
mosteiro de Aciveiro as obras 
de consolidación das ábsidas –
en grave perigo de ruína naquel 
entón–, reposición das naves 
e limpeza interior dos muros. 
Asinaron aquel proxecto os ar-
quitectos Luís Menéndez Pidal e 
Francisco Pons Sorolla. 

Tras este breve e superficial 
repaso histórico imos presentar o 
novo número, que, como xa ob-
servarías, estimado lector, cam-
bia de aspecto para asumir este 

novo formato cadrado, que será o 
que de agora en adiante adoptará 
o anuario.

O doutor Manuel Cabada Cas-
tro preséntanos a historia dun 
veciño de Sabucedo, dun sabio 
de aldea, Francisco Sanmartín 
Muras, que nos deixa unha moi 
particular visión da Guerra Civil a 
través do seu traballado e reflexi-
vo diario, cunha postura fonda-
mente comprometida, xenerosa 
e altruísta das relacións veciñais 
en momentos durísimos da nosa 
historia.

Marta Cabada Vilar comparte 
cos lectores de Metacios un traba-
llo de carreira sobre o noso cineas-
ta Chano Piñeiro, con boa pluma 
e con bo labor de síntese. Outra 
visión máis que se suma ás que 
xa se achegaron por parte doutros 
dos nosos colaboradores, esta 
tamén chea de respecto e agarimo 
pola figura do director que levou o 
cine galego á súa maioría de idade 
e cuxo nome está agora mesmo 
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relacionado cunha proposta para 
dedicarlle o día das Letras Galegas 
do ano 2015.

José Manuel Bértolo Balleste-
ros achéganos, nun eido pouco 
transitado polos nosos colabora-
dores, o mundo das casas fidal-
gas no concello de Forcarei, cun 
coñecemento e un tratamento 
polo miúdo de cada unha de-
las e das familias que as habi-
taban. É un traballo minucioso 
e ateigado de pormenores que 
non deixará tras de si ningun-
ha dúbida nin para o lector máis 
esixente e curioso.

Juan Andrés Fernández Cas-
tro, director do museo Reimón-
dez Portela da Estrada, satisfai 
a nosa curiosidade antropolóxica 
cun concienciudo traballo sobre 
os arrieiros de Forcarei no século 
XVIII, un oficio moi arraigado nes-
ta terra, debido precisamente á 
ampla superficie de monte onde 
atopaban alimento abondo, pa-
cendo en réxime de semiliberda-
de, as numerosas cabalerías de 
toda caste.

O arquitecto Francisco Már-
quez Taín déixanos transmítenos 
unha viva mostra da fábrica do 
Petirro, o seu avó, testemuña 
dunha época na que a economía 
agraria demandaba a constante 
confección de trebellos e ferra-

mentas. A fábrica, hoxe felizmen-
te rehabilitada, constitúe unha 
vitoria sobre o tempo e un res-
cate marabilloso do noso pasado 
protoindustrial.

Querémoslles agradecer a 
todos eles, sincera e profunda-
mente, a súa colaboración e xe-
nerosidade con esta publicación 
e o seu compromiso certeiro e 
pleno coa cultura de Forcarei e 
da Terra de Montes. Así mesmo, 
agradecemos a colaboración que 
moitos veciños de Forcarei e Sou-
telo de Montes nos prestan todos 
os anos na busca de fotografías 
antigas. O apartado gráfico As 
cores esvaídas da nostalxia, a 
través desas fotografías ateiga-
das de lembranzas, lévanos a un 
pasado redivivo na conciencia e 
na memoria colectivas, algo que 
non sería nunca posible sen a 
achega de quen se preocupa de 
remexer nos vellos ábums e nas 
vellas caixas para poder contri-
buír a este san costume de revivir 
o noso pasado.

Un artigo sobre as testemu-
ñas da nosa emigración na se-
gunda metade do século XX e 
outro sobre as orixes da institu-
ción local en Forcarei, situadas 
no primeiro terzo do século XIX, 
completan este número dous do 
anuario Metacios. Esperamos 
unha vez más, amigo lector, que 

sexa do teu agrado. Non quere-
mos pechar esta edición sen an-
tes ter un recordo emotivo para 
dous dos nosos músicos máis 
populares, que faleceron este 
ano que remata: Antonio Fernán-
dez Bernárdez e Ramiro Cortizo, 
o Capador de Muras. Antonio 
foi, ademais de xastre, saxofo-
nista nas bandas de Vilatuxe e 
de Forcarei, compoñente do nú-
cleo orixinal dos Diplomáticos do 
Acordeón e sempre disposto a 
contribuír a que soasen con le-
dicia as notas do pentagrama en 
calquera das xuntanzas festivas 
que se celebraron en Forcarei no 
último medio século, e Ramiro 
foi, ademais de capador, músico 
autodidacta e teimoso da gaita 
nas ruadas e romaxes dende a 
súa mocidade ata a vellez, o que 
podemos chamar sen reparos un 
músico de raza que foi mere-
cente da medalla do Gaiteiro de 
Soutelo no ano 2010. Vaia unha 
especial lembranza para os dous 
dende as páxinas deste anua-
rio composto por todos os que 
nos ocupamos da nosa peque-
na historia, conscientes sempre 
de que os historiadores somos, 
como dicía Ortega y Gasset, pro-
fetas ó revés.

Francisco Rozados “Rochi”

Fundador e coordinador de ME-
TACIOS
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Francisco Rozados “Rochi”

O concello de Forcarei, como 
institución, xorde hai agora 177 
anos, en 1836, a partir do que se 
deu en coñecer coma a Nova Plan-
ta dos Concellos Constitucionais 
derivada da Constitución de Cádiz, 
de 1812. O artigo 309 da dita cons-
titución fundamentaba que para 
o goberno interior dos territorios 
habería concellos compostos por 

alcalde (ou alcaldes), rexedores e 
procurador síndico, e serían pre-
sididos polo xefe político, onde 
o houber, e no seu defecto polo 
alcalde ou o primeiro nomeado 
entre estes se houber dous. O ar-
tigo 310 declaraba que se poría 
Concello nos territorios que non o 
tiveren e nos que conviñer telo, e 
proseguía dicindo que non pode-
ría deixar de habelo nos territorios 
que por si ou coa súa comarca, 

chegaren a mil almas (Forcarei 
contaba entón con 3.990).

Xa no discurso preliminar da 
“Pepa”, como era coñecida aque-
la constitución, se daba a coñe-
cer a clara intención de darlle á 
saudable institución do conce-
llo toda a perfección que puider 
desexarse. O seu obxecto era fo-
mentar por todos os medios po-
sibles a prosperidade nacional. O 
que pretendía a constitución de 
1812 era estender a institución 
municipal, da que en Galicia por 
exemplo só gozaban un feixe de 
vilas e cidades, a todo o territo-
rio estatal, e facelo baixo regras 
fixas e uniformes, o que supoñía 
certamente un cambio radical 
nas estruturas e xeitos de go-
berno das entidades locais, coa 
desaparición de foros, vasalaxe 
e privilexios inherentes ó Anti-
go Réxime. No artigo 312 falaba 
de que os alcaldes, rexedores e 
procuradores síndicos se nomea-
rían por elección nos territorios, 
cesando os rexedores e demais 

ORIXES DA INSTITUCION 
MUNICIPAL EN FORCAREI

c Praza da constitución de Soutelo de Montes, onde se 
localizou o antigo concello Soutelo-Pardesoa no ano 1816.
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que serviran de oficios perpetuos 
dos concellos, calquera que fose 
o seu título e denominación.

Previa a planta definitiva de 
concellos constitucionais, no te-
rritorio de Forcarei houbo algúns 
intentos de formación como os de 
Dúas Igrexas, co seu primeiro al-
calde Juan Varela Varela, mestre de 
cantería nomeado en 1812, ou o de 
Soutelo-Pardesoa, co alcalde Ma-
nuel Seara, nomeado no ano 1816. 
Un quinquenio despois, no ano 
1821, a provincia de Pontevedra 
dividíase en once partidos xudi-
ciais e 147 concellos. Nesa división 
aínda non estaban moi definidos 
nin uns nin outros e, no que se 
refire ó territorio do actual Forcarei 
aparecen como concellos propios 

Quintillán e Millarada, pertencen-
tes ó partido xudicial de Bemposta, 
e Presqueiras, pertencente ó par-
tido xudicial da Lama. Velaí que a 
volta do desterro do rei Fernando 
VII e a súa proclamación como rei 
absoluto supuxo tamén a volta ó 
Antigo Réxime cos seus coutos e 
xurisdicións, ó ser declarada, polo 
Real Decreto de 4 de maio de 1814, 
nula e sen valor a Constitución de 
1812 e todas as leis e decretos que 
dela naceran. Reposta en vigor o 7 
de marzo de 1820 polo mesmo rei 
que a rexeitara, despois do triunfo 
do alzamento de Riego, foi de novo 
anulada polo decreto de 1 de ou-
tubro de 1823, derogándose, como 
consecuencia, a división territorial 
en provincias e concellos feita po-
los liberais e restablecendo unha 

vez máis o Antigo Réxime. Aínda 
que tivesen corta duración, os con-
cellos xurdidos nos dous períodos 
liberais (1812–1814 e 1820–1823) 
deixaron a súa pegada na xente 
das entidades que rexeron e ser-
viron de base para demandar con-
cello propio cando, polo decreto de 
23 de xullo de 1835, se abriu novo 
prazo para o arranxo provisorio, 
que despois se converteu en defi-
nitivo, dos concellos.

No ano 1835 o territorio da pro-
vincia de Pontevedra reunía 107 
entidades locais, das cales 38 eran 
coutos e 69 xurisdicións. Entre es-
tas últimas atopábase Montes, que 
abranguía 24 parroquias. Do 17 de 
agosto de 1835 ó 27 de outubro 
de 1836 sucédense varias fases de 
continuos cambios que teñen que 
ver con tres propostas:

a. A proposta inicial da Comisión 
nomeada en xullo de 1835 polo 
Gobernador Civil Fernández Vi-
llaverde e cuxo presidente era 
Agustín Ruíz de Quintana. Nela 
aparecían cinco concellos no 
partido de Tabeirós, que eran 
Bea (sic), Oca, A Estrada, Co-
deseda e Cerdedo. Este último 
abranguía o territorio dos ac-
tuais Cerdedo e Forcarei, coas 
parroquias de Figueroa, Parada, 
Folgoso, Cerdedo, Pedre, Mea-
vía, Quintillán, Pereira, Castrelo, 
Forcarei, Dúas Igrexas, Acibeiro 

c Antiga Casa do Concello de Forcarei
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(sic), Millerada (sic), Ventoxo, 
Magdalena (sic) Pardesoa, Pres-
queiras (San Miguel) e Pres-
queiras (Sta. Mariña).

b. A proposta intermedia, do de-
putado do partido de Tabeirós, 
Juan Antonio de la Vega, de 12 
de setembro de 1836, na que 
aparecía o mesmo territorio 
dividido en oito concellos: Bea 
(sic), Berres, Orazo, A Estrada, 
Foxo-Corbelle, Codeseda, Cerde-
do e Forcarei. Nesta fase a de-
limitación xa estaba moi próxi-
ma a actual polo que tocaba ós  
concellos de Forcarei e Cerdedo, 
non sendo a parroquia de Cas-
trelo, que figuraba no concello 
de Cerdedo.

c. A proposta definitiva, efec-
tuada polo Comisionado da 
Xunta de Armamento, na que 
aparecían tan só tres conce-
llos: Cereixo (a actual Estrada), 
Cerdedo e Forcarei. A parro-
quia de Castrelo seguía entón 
figurando no territorio munici-
pal de Cerdedo. De feito, esta 
parroquia aparece vinculada ó 
concello veciño ata finais do 
século XIX, cando Aparicio Gil 
Gaiteiro, alcalde de Forcarei de 
1881 a 1887, consegue a súa in-
corporación a Forcarei e acada 
tamén a propiedade dos mon-
tes parroquiais, antes suxeitos 
a foros do mosteiro de Aciveiro.

Cómpre tamén facer refe-
rencia a que o día 25 de outu-
bro de 1835 dous pedáneos de 
Ventoxo e Pardesoa demandan 
que lles sexa concedido concello 
propio para estas dúas parro-
quias, que son confinantes, ou 
achegándolles outras veciñas, 
pedindo tamén que sexa ins-
talada a capitalidade no punto 
máis cómodo e vantaxoso ás 
dúas parroquias (non sinalan 
cal). Dous días despois, repre-
sentantes das parroquias de 
Pardesoa e Millarada, diríxense 
ó Gobernador para evitaren que 
prospere a pretensión dun tal 
Diz, “vecino de Peresqueira (sic) 

que por intigras (sic) o para sus 
fines particulares recogió firmas 
de vecinos de la parroquia de 
La Madalena para unirla con la 
de Peresqueira (sic)” e subliñan 
que facelo así iría contra o Real 
decreto de 23 de xullo de 1835, 
por non ser confinantes as ditas 
parroquias, ó estar Pardesoa en-
tre elas, e tamén expoñen que 
“La Madalena en general aspira 
al enlace para formar Ayunta-
miento con los que representan, 
pues las cuatro unidas forman 
un círculo casi perfecto para ca-
pital o cabeza de Ayuntamiento 
y con una casi perfecta comuni-
cación de bienes”.

c Actual Casa Consistorial de Forcarei
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Na proposta definitiva, publica-
da nos Boletíns oficiais da provin-
cia o 7 e 11 de decembro de 1836, 
aparecía a nova configuración mu-
nicipal cos xa referidos concellos 
de Cereijo (sic), Cerdedo e Forcarey 
(sic), que conta daquela con 11 pa-
rroquias (Presqueiras é computada 
como unha soa e xa comentamos 
que Castrelo aínda pertencía a Cer-
dedo), 871 veciños e 3.409 almas. 

Como dato anecdótico, e cre-
mos que certamente estrambótico, 
tamén habería que traer a colación 
que trinta anos despois, en 1866, 
Justo Pelayo Cuesta, deputado por 

Pontevedra que chegaría a Minis-
tro de Hacienda en 1883, presentou 
unha proposición de Lei ó Congreso 
dos Deputados sobre a supresión 
da provincia de Pontevedra, cuxo 
territorio habería de se distribuír 
entre as provincias da Coruña e 
Ourense. Forcarei e Cerdedo entra-
rían no partido xudicial do Carba-
lliño e Tabeirós pasaría a depender 
da Coruña. Así que, de prosperar 
a proposta, hoxe pertenceriamos á 
provincia de Ourense –paradoxal-
mente, a proposta dun ponteve-
drés–. Non prosperou e hoxe somos 
a realidade plasmada nos mapas 
territoriais.

c Don Justo Pelayo Cuesta, deputado por  
Pontevedra
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I. Limiar

A poboación do territorio que 
hoxe coñecemos como Terra de 
Montes acada a mediados do sé-
culo dezaoito unha situación de 
plenitude demográfica propiciada, 
entre outros factores, pola intro-
dución do cultivo do millo, a me-
llora dos rendementos agrarios e 
unha redución das crises de mor-
talidade: no 1787 calculamos para 
as parroquias do concello de For-
carei arredor de 7.000 almas(1) ci-

1 Cálculo efectuado nas parroquias de 
Aciveiro, Castrelo, Dúas igrexas, Forcarei, 
Magdalena, Meavía, Millerada, Pardesoa, 
Pereira, Presqueiras, Quintillán e Ventoxo, 
conforme ao cómputo do Censo de 
Floridablanca de 1787. A poboación de 
Aciveiro e Santa María Magdalena, que 
falta naquela fonte, obtívose da poboación 
que para o 1752 dá o Catastro, aplicando 
o correspondente índice de conversión 
veciño-habitante que Eiras Roel cuantifica 
en 3´6 para a provincia de Santiago.

fra moi próxima ás 7.114 que alí 
vivían douscentos anos máis tarde 
(2). Aquel optimismo demográfico 
acaba estabilizándose e logo es-
morece a medida que avanzamos 
cara ao final da centuria debido a 
que o sistema agrícola xa non daba 
producido alimentos abondo para 
manter tantas bocas. Nestes casos 
a demografía tradicional poñía en 
marcha  certos mecanismos auto-
máticos de regulación destinados 
a aliviar a presión demográfica e 
axeitar os recursos á poboación; 
algúns deles, ben coñecidos en Ga-
licia, foron o retraso da idade ao 
matrimonio, o aumento dos perio-
dos interxenésicos, a emigración 
e a diversificación de actividades, 
alternando a práctica da agricultura 
con outros traballos, sistema que 
os devanceiros empregaron con 

2 Datos de poboación do INE para 1981.

acerto e eficacia para asegurar a 
supervivencia das súas familias:

… que además de ser todos los 
vecinos y moradores de esta feligre-
sía labradores en que se exercitan 
la mitad del año […] y estos mis-
mos usar de otros oficios serviles y 
mecánicos la otra mitad del año…

engadindo ademais que certos 
oficios, e moi especialmente aque-
les que requerían estadías fóra da 
casa (arrieiros, canteiros, segado-
res, podadores, vendimadores, tra-
ficantes…) contribuían a aliviar tem-
poralmente a tensión demográfica 
ao tempo que procuraban os recur-
sos suplementarios que a agricultu-
ra xa non lles podía proporcionar.

A este brevísimo panorama 
contextual cómpre engadir a im-
portancia da explotación dos mon-

Dos vellos oficios. 
Arrieiros de Forcarei no 
ecuador do século XVIII
Juan Andrés Fernández Castro
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tes, ámbito onde pacía en réxime 
de liberdade o gando equino e bo-
vino e se obtiña a materia prima 
para algunhas actividades  docu-
mentadas en Forcarei (leña para 
os carboeiros, madeira para os 
carpinteiros, cortiza de carballo 
para os curtidores…) ademais dos 
seus usos habituais, como a ob-
tención de leña e estrume como 
o propio texto do Catastro indica:

… y que los montes de estas 
feligresías no se estivadan y sir-
ven tan solamente para apacen-
tar sus ganados mayores y meno-
res y cortar tales cuales haces o 
carros de tojo para menester de 
los vecinos… 

II. Os vellos oficios

O repertorio dos oficios da terra 
de Forcarei a mediados do século 
XVIII era moi variado, maioritaria-
mente exercido por varóns e, como 
atrás queda sinalado, alternában-
se coa práctica da agricultura, de 
modo que non cabería falar, en 
sentido estricto, de arrieiros, te-
cedores ou costureiras, senón de 
labradores arrieiros, tecedores la-
bregos ou costureiras labradoras. 
O sistema baseábase na práctica 
(alterna ou simuntánea) dunha 
agricultura  productora de alimen-
tos —destinados ao consumo da 
unidade familiar e satisfacción das 
rendas— e duns oficios que apor-

taban  numerario para adquirir 
obxectos manufacturados e pagar 
servicios e/ou rendas forais, deci-
mais e obrigas coa real facenda. 
Tratábase, en fin, de explotar ata 
o límite as posibilidades que aquel 
medio e aquelas circunstancias, 
francamente difíciles, lles ofrecían.

II.a. Sector primario.

Labradores, gandeiros, carboei-
ros, apicultores e neveiros. Da api-
cultura obtíñase mel, destinada á 
alimentación e tamén cera, materia 
prima dunha protoindustria rural 
ben documentada na terra de Mon-
tes onde exercían o seu oficio trafi-
cantes de cera e cereiros. O Catastro 
constata a existencia de varios laga-
res de exprimir cera e tamén informa 
sobre prezos comparativos de diver-
sos artigos de consumo; así, 1 libra 
(1 £ = 460 g.) de cera labrada, isto 
é, transformada en velas, cirios ou 
exvotos, valía 10 reais se era branca 
e 9 sendo amarela. Compárese co va-
lor doutros xéneros: 1 par de capóns 
cebados valía 6 rs. e unha ducia de 
ovos 16 mrs (aprox. 1/2 real).

Con respecto aos neveiros sa-
bemos que nos cumios máis al-
teirosos dalgunhas parroquias 
forcaricences  existían unhas es-
tructuras en forma de pozos ou 
covas onde se almacenaba a neve 
do inverno que, convenientemen-
te repisada e convertida en xeo, 

era vendida despois como pro-
ducto suntuario na elaboración 
de refrescos e xeados, empregán-
dose tamén para a conservación 
de alimentos, especialmente o 
peixe que os traficantes deste xé-
nero distribuían pola xeografía de 
Galicia. No Catastro de Ensenada 
menciónanse as neveiras de Aci-
veiro, de Millerada e de Pardesoa:

... un pozo de recoger nieve que 
se halla en los términos de Santa 
María de Azebeiro propio in soli-
dum del Monasterio de aquella fe-
ligresía [no que vivían contra 1750 
nove monxes e un leigo] y cada un 
año recogerán en el por cuenta de 
dicho monasterio 450 cargas de las 
que los monges que allí residen gas-
tan alguna porción, aunque poca, y 
la mayor porción benefician al pie 
de dicha nevera a las personas que 
concurren a comprarla y por cada 
carga que allí venden perciben 8 
reales de vellón y después pasan a 
beneficiarla a las ciudades de San-
tiago, Coruña y otros parajes…

… los dos [pozos de recoller 
neve, denominados “el de arriba” 
e “el de abajo”] en la feligresía de 
San Mamede de Millerada son del 
Deán y Cabildo de la Ciudad de 
Santiago; otro en la feligresía de 
Santiago de Pardesoa [denomina-
do “da Costoia”] es del Colegio de 
la Compañía de Jesús de la villa de 
Pontevedra…
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Non deixa de sorprender  a ubi-
cación daqueles pozos en lugares 
onde a precipitación de neve se 
pode cualificar hoxe como escasa 
e moi  ocasional. Enténdese que 
para recadar neve abondo que en-
chese unha neveira, cantidade que 
se pode cifrar en varias toneladas, 
precisábanse  nevaradas abondo-
sas e frecuentes  como as que sen 
dúbida se producirían naqueles 
eidos(3) durante a coñecida como 
“pequena idade do xeo” periodo 
frío que  empeza contra 1550 e re-
mata a mediados do século deza-
nove, extinguíndose con el a acti-
vidade dos pozos de neve na Terra 
de Montes. 

II.b. Oficios relacionados cun pro-
ceso artesanal protoindustrial.

Citaremos en primeiro lugar o 
sector téxtil, no que se poden en-
cadrar as cardadeiras, tecedores/
as e traficantes de lenzo. A mate-
ria prima dos tecidos podía ser a la 
das ovellas propias ou mercada nas 
feiras (especialmente de Xinzo de 
Limia) e o liño, que tiña na feira da 
Estrada un dos principais centros 
de abasto. Ambos os dous produ-
tos precisan un longo proceso pre-
vio á obtención do fío e posterior 
tecido dos lenzos, que se empre-
gan na propia familia ou se venden 

3 …por lo áspero, frío y destemplado el 
temperamento desta tierra… así se califica 
no Catastro o clima de Montes.

nos mercados e feiras, coma as de 
Aciveiro, os terceiros domingos de 
cada mes. Para o acondicionamen-
to da la e as teas empregábanse 
os pilos de abatanar, que funcio-
naban coa forza motriz da auga dos 
regueiros. Os curtidores obtiñan a 
súa materia prima dos macelos e 
empregaban cal e codia de carba-
llo para elaborar os seus curtumes 
nos pilos de curtir, maioritariamen-
te pelellos de cabra destinados ao 
transporte do viño e coiro de vaca 
para o calzado.

Mediante un antigo método 
artesanal conservado nalgunhas 
zonas ata hai ben poucos anos os 
cereiros elaboraban principalmen-
te velas, cirios e exvotos (brazos, 
pernas, cabezas, mans ou figu-
riñas humanas) a partir da cera 
que sacaban, xunto co mel, das 
abondosas colmeas daquela terra. 
Documéntanse nesta zona varios 
lagares de exprimir cera. Os fe-
rreiros formaban parte dun gremio 
profesional de antiga raigame en 
Galicia, aínda que o seu oficio foi 
esmorecendo na medida que a in-
dustria metalúrxica e as ferrerías 
industriais fornecían os mercados 
de todos aqueles produtos, trebe-
llos, apeiros e ferramentas indis-
pensables para a vida campesiña. 
Os traficantes de ferralla subminis-
traban a materia prima aos ferrei-
ros, e os carboeiros, oficio espe-
cialmente abondoso na parroquia 

de Aciveiro, onde contabilizamos 
nada menos que 48, aportaban o 
combustible preciso para a fragua. 

II.c. Oficios relacionados co 
transporte, distribución e co-
mercio dos produtos.

Algúns deles, como os arriei-
ros, traficantes e veredeiros preci-
saban mobilidade para fornecer a 
súa clientela de modo particular ou 
ben acudindo ás feiras e mercados. 
Encadrariamos neste apartado a 
todos os arrieiros, traficantes (de 
cabalos, de porcos, de gando, de 
cera, de cebada, de palla, de viño, 
de ferralla…), tratantes e veredei-
ros; taberneiros e merceiros. 

II.d. Servizos; cargos públicos e 
xurisdicionais. Mestre de nenos,  
cambista (Antonio Canabal, es-
cribán, de Dúas Igrexas), escri-
báns, notarios, un meiriño apo-
derado do mosteiro de Aciveiro 
(tomás Pereira, de Pereira). Un 
gaiteiro (Tomás Villaverde, de 
Santa María Magdalena). 

II.e. Rendeiros de rendas, tribu-
tos e servizos: de froitos,  de 
tabernas, de dezmos; estanqui-
lleiro do tabaco.

II.f. Outros oficios: carpinteiros, 
torneiros, cortadores (actualmen-
te carniceiros), barbeiros, me-
soeiros, tendeiros, ferradores, pa-
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nadeiros/as, xastres, zapateiros e 
meradores (persoas que manipu-
laban o viño para atemperalo ou 
modificar as súas cualidades).

III. Os arrieiros

É o da arrieiría un oficio dos 
máis vellos entre os vellos oficios. 
Sobre el escribiron con coñecemen-
to e autoridade as persoas que a 
continuación citamos e ofrecemos 
como referencia bibliográfica de in-
dispensable consulta:

- “Os derradeiros arrieiros 
de Tabeirós-Terra de Montes” de 
Luís Manuel Caxide Diéguez en A 
Estrada, miscelánea histórica e 

cultural n° 11, pp. 13-65. A Es-
trada 2008.

- “O Vreeiro por Terra de Mon-
tes e Tabeirós. Comercio e pere-
grinaxe” de Francisco Rozados 
“Rochi” en A Estrada, miscelánea 
histórica e cultural n°  13, pp. 157-
170. A Estrada 2010. Todos os vo-
lumes desta revista pódense con-
sultar no repositorio dixital www.
miscelanea.aestrada.com.

- “Arrieros y traficantes en la 
Galicia rural de la época moderna” 
de Camilo Fernández Cortizo en 
Obradoiro de Historia Moderna n° 
17, pp. 325-352. USC. Santiago de 
Compostela 2008.

O oficio da arrieiría nace da 
necesidade de trasladar produtos 
e mercadorías ó través da xeogra-
fía de Galicia, moitas veces por 
terra áspera y quebrada (4), nun-
ha época en que os medios de 
transporte e as vías de comuni-
cación, cabalos, mulas e camiños 
de ferradura as máis das veces, 
apenas permitían outro tránsito. 
Diante da súa recua marchaba o 
arrieiro, romántico e solitario per-
sonaxe merecente dun lugar des-
tacado no lendario e folclore ga-
laicos, xente do camiño, afouta e 
arriscada, peregrinos de cote pola 
codia da terra. Non debe esquen-
cerse, sen embargo, que á marxe 
da súa importante intervención na 
economía como axentes do tráfico 
mercantil os arrieiros contribuíron 
a dinamizar e modernizar a aldea; 
coñecían ben a vida das vilas e 
cidades onde remataban os seus 
tratos e durante séculos mediaron 
entre o mundo rural e urbano de 
Galicia. Nas cidades, Pontevedra, 
Ourense, Santiago, Ferrol, A Co-
ruña, escoitaban noticias e ideas 
que logo espallaban ao longo do 
camiño; cumprían encargos e 
mandados, traían libros e diarios 
e con frecuencia acollían baixo a 
súa protección e compaña algúns 
viaxeiros.

Chama a atención a enorme 
cantidade de persoas que practica-
ron este oficio en Terra de Montes 

c Tabeirós, Montes e Trasdeza no Mapa de Galicia dividido en siete provincias de 1816. 
Fonte: Biblioteca Dixital da Real Academia da Historia.
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mentamos en Aciveiro un peculiar 
sistema de aproveitamento do 
monte, no que os arrieiros goza-
ban dunha situación de privilexio:

… y en la misma conformidad el 
expresado Monesterio [de Aciveiro] 
usa de la regalía de mandar jun-
tar los ganados vacuno, mulares 
y caballares que apastan en los 
montes altos y bajos de aquella fe-
legresía de Acebeiro por sí y perso-
nas en su nombre y los conducen 
al sitio que llaman Aira del Monas-
terio y de llegado los dueños de 
los ganados concurren a sacarlos 
de la prisión siendo el primer día 
por cada cabeza caballar o mular 
11 reales y si se detienen más días 

por cada uno se le va añadiendo 1 
real por razón de pasto y guardia 
[…] pero las caballerías y ganados 
que sean de los arrieros aunque a 
estos subceda habérselos recogido 
la prisión no percibe dicho monas-
terio cosa alguna sino que libre-
mente les da soltura…

d. A pervivencia dunha tradición 
familiar na que os fillos herdan 
de seus pais o oficio da arrieiría.

e. E, por último, factores de índole 
económico-demográfica como a 
necesidade de procurar noutros 
lugares, e por medios distintos 
aos dunha agricultura tradicio-
nal ao borde do colapso, os re-

(4). Entre as causas que propiciaron 
esta proliferación de arrieiros nas 
súas diversas modalidades pode-
riamos citar as seguintes:

a. A estratéxica situación xeográ-
fica daquela comarca, a medio 
camiño entre as zonas de pro-
dución de viño do sur e as de 
consumo do norte, engadindo 
que as súas viaxes chegaban á 
feira de  Xinzo onde cargaban, 
entre outras mercadorías, viño 
de Castela (co que os mera-
dores encabezaban despois os 
frouxos viños da Ulla) e lá das 
ovellas meiriñas.

b. A ubicación da Terra de montes 
ao pé mesmo dos antigos cami-
ños  polos que se daba saída 
cara ao norte, especialmente á 
cidade de Santiago, aos produ-
tos agrícolas dalgúns dos ceno-
bios cistercienses situados ao 
sur do Umia: Armenteira, Oia, 
Xunqueira de Espadañedo, Me-
lón, A Franqueira, San Clodio e, 
por suposto, Aciveiro.

c. A existencia dunha ampla su-
perficie de monte onde atopa-
ban alimento abondo, pacendo 
en réxime de semiliberdade, as 
numerosas cabalerías, mulas e 
tamén bois. Neste sentido docu-

4 Según apreciación do Catastro para a 
xurisdición de Montes.

c Vista aérea das dependencias conventuais de Aciveiro entre as que destacan o templo, 
claustro pequeno ou procesional e claustro grande onde acurraba o gando que pacía nos 
montes da súa encomenda.
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cursos que os eidos propios lles 
negaban.

IV. Os arrieiros do carbón

No Catastro, fonte de carácter 
eminentemente fiscal, como é sabi-
do, contabilízanse  arrieiros do viño, 
do carbón y de frutos e de otras 
cosas, termo ambiguo que pode-
riamos interpretar como “diversas 
mercadorías”. O carbón de madei-
ra era elaborado in situ polos car-
boeiros empregando como materia 
prima a raíz e ponlas das uces ou 
torgos (erica arborea) arbusto anta-
no abondoso no monte alto; paus 
de xestas e toxos e tamén ramas de 
escotar os carballos. O carbón vexe-
tal, que os arrieiros distribuían por 
todo o territorio, empregábase nas 
fraguas e ferrerías e como materia 
prima para a elaboración da pólvo-
ra. Os carboeiros concentrábanse na 
parroquia de Aciveiro onde locali-
zamos 48; velaquí os seus nomes: 
Juan Cortizo, Manuel Cortizo, Do-
mingo Garrido, Clemente Muras, Pe-
dro Cortizo, Juan Paz, Ignacio de Mu-
ras, Benito Cortizo, Miguel Salgueiro, 
Juan Gaiteiro, Juan Álvarez, Francis-
co Gaiteiro, Andrés Cortizo, Manuel 
Barreiro, Bartolomé Golías, Benito 
Fernández, Francisco Filloy, Lucas 
Valiñas, Andrés Nercellas, Ignacio 
Paz, Tomás Caramés, Pedro Filloy, 
Francisco Cosme, Benito Villaverde, 
Tadeo Villaverde, Francisco Vieites, 
José Márquez, Lorenzo Maril, Ber-

nardo Villaverde, José Vieites, Benito 
Cardesín, José Cardesín, Isidro Már-
quez, Francisco Márquez, Francisco 
Villaverde, Jacinto de Castro, Felipe 
Dobal, Pedro da Pena, Rosendo de 
San Pedro, Gonzalo Villaverde, Pedro 
Bispo, Andrés Dobal, Domingo Mí-
guez, Pedro Maril, Ambrosio Chamo-
sa, Esteban Márquez, Andrés Pereira 
e Micael Pereira.

A repetición de apelidos pode 
ser achacable á endogamia  mais 
tamén á formación de grupos fami-
liares de traballo pois o de carboeiro 
é un oficio que esixe a colaboración 
de máis dunha persoa. Aínda que 
todos eles eran veciños de Aciveiro 
é lóxico pensar que estas cuadrillas 
se desprazarían polo contorno na 
procura da materia prima vexetal 
e que, unha vez obtido o produto 
final, este se almacenaría á espera 
da súa distribución polos arrieiros.

Ofrécese de seguido a relación 
de arrieiros de carbón distribuídos 
por parroquias.

Pardesoa: Gregorio da Riba, Ja-
cinto Estévez.

Millerada: Pedro Dobal, Melchor 
de Campos, Domingo Blanco, Juan 
Cachafeiro, Amaro de Campos e Pe-
dro Vázquez.

Forcarei (consígnanse como 
arrieiros de carbón y fruto): Jacin-

to Álvarez, Domingo Salgueiro, José 
da Pena, Domingo Quintillán, José 
Vázquez, Domingo Andión, Manuel 
Guzmán, Andrés Chamosa, Francis-
co Barreiro, Pablo Chamosa, Gabriel 
Chamosa, Ignacio Barreiro, Antonio 
Chamosa, Antonio Pichel, Juan Gar-
cía, Pedro Vázquez, José Paz, Fran-
cisco Cosme, Domingo da Pena, 
Miguel de Muras, Manuel Mariño, 
Gregorio Dobal, Manuel Barreiro, 
Santiago Cosme, Ignacio Vilar, Ba-
silio …  , Amaro Pichel, Pedro Guz-
mán, Domingo Prado, Francisco 
López, José Andión, Gregorio Canizo, 
Gabriel López, Domingo Vilar, Juan 
Mariño, Pablo Mariño, Pedro das 
Penas, Gregorio Canabal, Gonzalo 
Canizo, Pedro Cosme, Gabriel Cha-
mosa, Gonzalo Gómez, Lorenzo Cha-
mosa, José Fernández, Blas Mariño, 
Simón Pichel, Manuel Pérez, Martín 
Pérez, Manuel Campos, Antonio Pi-
chel, Vicente Pichel, Francisco Mor-
gade, Gonzalo Rodríguez, Pascual 
Gosende, Gabriel Pichel, Francisco 
Mouteira e Gregorio Chamosa.

Meavía: Pedro de Rozados, To-
más de Alón, Juan de Rozados, Igna-
cio Filloy, Pedro Baltar, Miguel Troi-
tiño, Juan de Muras, Manuel Jorge, 
Juan de Rozados e Bernardo Campos.

Pereira: Alberto Chamosa, Gon-
zalo Valladares, Jacinto Fernández, 
Andrés García, Juan Caramés, An-
tonio Gómez, Juan Pereira, Pedro 
Monteagudo, Marcelo Fernández, 
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Pedro Fernández, Manuel salgueiro, 
Hermenegildo Gómez, Francisco de 
Arca, Domingo Barreiro, Ignacio Ca-
rracedo, Juan Chamosa e Pedro Ojea.

Quintillán: Juan Carballeda e 
Juan de Muras.

Dúas Igrexas: Marcos Pose, Grego-
rio Pose, Gregorio Barreiro, Pedro Ba-
rreiro, Amaro Golías, Benito Fernán-
dez, José Barreiro, Jacob Fernández, 
Francisco Barreiro e Jacob Gaiteiro.

V. Arrieiros de viño, de frutos 
e de otras cosas.

Ademais de viño, que se trans-
portaba en odres ou pelellos ao 
lombo de mulas e cabalos, os 
arrieiros podían conducir cereais. O 
termo otras cosas abrangue multi-
tude de mercadorías e efectos que 
aqueles acarreaban dunha maneira 
discrecional, aproveitando frecuen-
temente os retornos ou viaxes de 
regreso. O viño cargábase na comar-
ca do Ribeiro e tiña como destinos 
preferentes Pontevedra e Santiago 
de Compostela. Comprobaremos de 
novo como Aciveiro, un dos máis 
importantes e poderosos cenobios 
cistercienses de Galicia, fai valer un 
privilexio real para esixir, pola me-
diación do seu meiriño e notario, a 
execución dos seus dereitos:

El monasterio de Aciveiro tiene 
la regalía de obligar a los vecinos 

desta feligresía de Santa María de 
Azebeiro que se exercitan en la 
Arriería para que con sus caballerías 
conduzcan todo el vino que cojen y 
cultivan en sus granjas del Rivero y 
transporten al expresado Monaste-
rio de Aceveiro haciendo un viaje al 
año y para ello tiene obligación el 
monasterio de contribuir al Dueño 
de las caballerías para el sustento 
de cada una de ellas de medio fe-
rrado de zenteno, y el día que llegan 
dar de almorzar, comer o cenar, se-
gún la hora que se proporciona sin 
que por razón de dicho transporte 
reciba estipendio alguno. Y si des-
pués de avisados dichos arrieros al-
gunos de ellos no concurrieran para 
transportar los referidos vinos, di-
cho merino apremia y obliga…

Relación de arrieiros do viño:

Pardesoa: Gregorio Troitiño, 
Francisco Paz, Jacinto Paz, Nicolás 
Pájaro, Juan da Firbida.

Presqueiras: Domingo Antonio 
Diz, Antio Cortizo, Pedro Pernas.

Millarada: Francisco Vázquez, 
Francisco Pose, Alonso Cachafei-
ro, Antonio Da Grela, Sebastián 
Cachafeiro, Joaquín de Campos e 
Manuel Pichel.

Forcarei: Tomás Ferrín, Rosendo 
Mouteira, Gregorio de Camba, Eli-
seo Pichel.

Meavía: Gregorio Muras, Juan 
de Umia, Francisco Paz, Juan Sal-
gueiro, Gregorio troitiño, Manuel 
García, José de Berea, Francisco 
Valladares, Juan Filloi, Mateo Filloi, 
Julián Caramés, José Vidal, Cornelio 
Míguez, Alejandro Jorge, Benencia-
no Camiña, Miguel Fernández e Si-
món Carbón.

Pereira:  José de Muras, Pablo de 
Muras, Julián Fernández, Andrés da 
Laxe, Apolinario Gestoso, Melchor 
Fernández, Simón de Arca, Gregorio 
de Muras, José Pereira, Francisco Vi-
llaverde, Juan de Arca, Lucas Pereira, 
Francisco Caramés e Blas Troitiño.

Quintillán: Gregorio do Bal, Pe-
dro Salgueiro. 

Dúas Igrexas: Andrés Gulías, Anto-
nio…, Jacobo Gaiteiro, Nicolás Fernán-
dez, Miguel Freiz, Francisco Barreiro, 
Pablo Carballeda, Domingo Antonio 
Canabal, Manuel Canabal, Gregorio 
da Grela, Tomás Mariño, Domingo da 
Grela, Domingo Antonio Salgueiro, 
Jacinto Graña, Francisco Rocamonde, 
Antonio Gaiteiro, Francisco Gaitei-
ro, Lorenzo Ferrín, Pedro Fernández, 
Pedro Magán, Domingo Ferrín, Pablo 
Baliñas, José Cachafeiro, Melchor Ba-
liñas, Juan Canabal, Domingo Antonio 
Pichel, Amaro da Graña.

Castrelo: Domingo Rodríguez, 
Vicente Rodríguez, Francisco Obe-
lleiro, Antonio Quiveo, Francisco Xil, 
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Quirino Leixo, Apolinario Obelleiro, 
Pedro Oxea, Jacobo Golías, Juan das 
Penas, Ignacio Guinarte.

Magdalena: Jacinto Gulías, Fran-
cisco Cabada, Juan Fernández, Cris-
tóbal de Barro, Felipe Pichel e Do-
mingo Casado.

Aciveiro: Juan Antonio de Mu-
ras, José de Muras, Bernard do 
Val, Bernabé Filloy, Benito Mor-
gade, Benito Filloy, Nibardo Fi-
lloy, Diego Cortizo, José Norcellas, 
Domingo Barreiro, José Touriño, 
Gregorio Golías, Juan Rozados, 
Domingo Filloy, Benito Balseiros, 
Ignacio Caramés, Francisco Filloy, 
Lorenzo Rozados, Ángel Gestoso, 
Juan Rozados, Malaquías Álvarez, 
Juan Cendón, Domingo Villaverde, 

Manuel Pichel, Bernardo Carde-
sín, Bernardo Barciela, Ángel Villa-
verde, Rafael Barreiro, Francisco 
Dobal e o seu fillo, Pedro Bieites, 
Pedro do Couto, Antonio Troitiño, 
Manuel Pichel (outro), Andrés 
Dobal, Manuel Ramos, Tomás 
Villaverde, Juan Pereira, Miguel 
Bieites, Manuel Villaverde, José 
Cendón, José Márquez, Bartolomé 
Cendón e Francisco Márquez.

VI. Apéndice. Relación dos 
oficios das parroquias de For-
carei no 1752

Aprendices de ferreiro
Arrieiros
Barbeiros
Cambista
Canteiro e aprendiz

Carboeiro
Cardadeiras
Carpinteiro
Constructores de muíños
Cortadores/carniceiros
Costureira
Curtidor
Escribáns
Estanquilleiros
Ferradores
Ferreiros
Gaiteiros
Meiriño
Merador/mereiro
Merceiros
Mesoneiro
Mestres de nenos
Ministros ordinarios
Notarios
Panadeiros/as
Rendeiro de dezmos
Rendeiros de cortadurías
Rendeiros de froitos
Rendeiros de tabernas
Taberneiros/as
Tecedores/as
Torneiros
Traficantes de cabalos
Traficantes de cera
Traficantes de ferralla
Traficantes de gando
Traficantes de herba e palla
Traficantes de lenzo
Traficantes de palla e cebada
Traficantes de porcos
Veredeiros de tabaco
Xastres
Xuíces
Zapateiros

c Aciveiro na paisaxe e un tendido eléctrico que debería ser soterrado.
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Estas breves liñas só pretenden 
facer un limitado bosquexo da per-
sonalidade de Francisco Sanmartín 
Muras (1905-1993) co gallo de se 
cumpriren neste ano 2013 os vinte 
anos despois do seu falecemento. 
Nacera na parroquia estradense de 
Sabucedo o 8 de novembro de 1905, 
recibindo os mesmos dous apelidos 
da súa nai Dolores Sanmartín Mu-
ras. Faleceu con oitenta e sete anos 
cumpridos (a un mes de cumprir os 
oitenta e oito) o 5 de outubro de 
1993 na mesma parroquia. 

Sanmartín, que vivía só e po-
bremente, foi atendido durante a 
súa enfermidade de maneira espe-
cial por una veciña da parroquia, 
María Obelleiro Cota. Entre as es-

casas pertenzas que á súa morte 
deixou apareceron algúns papeis e 
escritos, entre os que se atopaba 
o orixinal dunha novela escrita por 
el ademais doutro breve, escrito a 
man, co título de Memorias de la 
guerra en retaguardia. Año 1936, 
ámbolos dous atados conxunta-
mente cunhas gomiñas. Máis tarde, 
un fillo da devandita María, Juan 
Carlos (a quen agarimosamente 
chamamos en Sabucedo “Tatá”), 
tivo a feliz idea de amosarmos e 
prestarmos, porque coidaba que 
seguramente me interesaría lelos. 
Foi así como tomei coñecemento 
dos escritos de Sanmartín.

En canto ó orixinal, aínda in-
édito, da novela, hai que dicir que 

está mecanografado, con diversas 
correccións feitas a man, en dous 
cadernos grampados de tamaño de 
cuartillas ou medio folio. A primeira 
cuartilla do primeiro caderno e mai-
la primeira e a última (¿ou últimas?) 
do segundo non apareceron. Esta 
é a razón de que descoñezamos 
o texto das primeiras vinte (máis 
ou menos) liñas, incluído o propio 
título orixinal, outro tanto cara ó 
medio e así mesmo unha cuartilla 
(seguramente unha soa) ao final do 
escrito. Estas carencias son por sor-
te, sen embargo, mínimas e apenas 
teñen importancia no desenvolve-
mento da intriga argumental do es-
crito. Trátase dunha ampla historia 
de amor, de guerra, de vida e de 
morte, situada en “Vilanova”. O es-

Lembranza de Francisco 
Sanmartín Muras (1905-1993), un 
sobranceiro veciño da parroquia 
de Sabucedo (A Estrada).
Cun apéndice inédito
Manuel Cabada Castro
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crito debeu de ser redactado cara á 
metade do século pasado e levaba 
sen dúbida moitos anos arrombado 
en condicións pouco axeitadas na 
modesta vivenda do seu autor en 
Sabucedo. Trátase, ó meu ver, dun 
notable escrito literario, que de xei-
to novelístico levanta acta, apaixo-
nada e ao tempo esperanzadora, 
dunha difícil época política e social 
non só española e europea en xeral 
(a nosa guerra civil e maila euro-
pea-mundial), senón tamén especi-
ficamente galega, relacionada ade-
mais coas vivencias particulares e 
comunais dunha concreta parroquia 
do concello estradense: Sabucedo. 
Porque a “Vilanova” da novela é na-
turalmente Sabucedo; así como os 
seus montes e as súas bestas son 
elementos específicos da famosa 
festa da Rapa das bestas. E o mes-
mo se podería dicir verbo de nomes 
como “Piñeiro”, “Codeseda”, etc., 
que pertencen á xeografía máis 
próxima da parroquia estradense. 
Costumes, comportamentos cultu-
rais e sociais, etc. etc., descritos 
nesta obra literaria,  que reflicten 
sen dúbida un xeito de sermos e 
vivirmos que foi e segue a ser dal-
gunha maneira o noso. 

O protagonista da novela, Xosé 
Luís Suárez del Muro, vén sendo un 
retrato bastante fiel do modo de 
pensar, de sentir e de desexar do 
seu creador literario. O seu mesmo 
segundo apelido, del Muro, fainos 

lembrar xa o segundo apelido do 
autor da novela, Francisco San-
martín Muras. Ademais, as nais de 
Xosé Luís e de Francisco cháman-
se ámbolas dúas Dolores. Tanto un 
coma outro terán a súa casa na rúa 
“Real” de Vilanova ou Sabucedo. 
Pódese dicir incluso que algunhas 
etapas da biografía persoal de San-
martín están nun certo paralelismo 
tamén co que lle ocorre na nove-
la a Xosé Luís. Os que coñecimos 
durante algún tempo a Francisco 
Sanmartín sabemos ben do seu 
idealismo, da súa bondade, do seu 
pacifismo, do seu interese polas 
causas xustas e nobres. Como se di 
nalgún momento na novela: “Tam-
bién se puede ser feliz consolan-
do a los desgraciados, aunque en 
ello se queden jirones del propio 
corazón”. Sanmartín viviu persoal-
mente só, mais non era egoísta. 
Contentouse con pouco no mate-
rial, pero gustaba dos ideais e das 
realidades espirituais: da amizade, 
da natureza, da lectura, da comu-
nicación do seu saber ós demais. 

¿Quen era, pois, realmente 
Francisco Sanmartín? Sen preten-
der presentar aquí detalladamente 
a súa concreta biografía, o que pre-
cisaría de pescudas máis amplas, 
limítome a un par de indicacións. 
E teño verbo disto que agradecer 
moi sinceramente a diversos ami-
gos/as ou veciños/as de Sabucedo 
(que me saberán escusar se non 

os nomeo aquí individualmente) 
non poucas informacións. Porque 
Sanmartín foi sempre un veciño 
máis da parroquia, aínda que oca-
sionalmente estivese fóra, como, 
por exemplo, despois de remata-
da a guerra civil, cando, segundo 
algunha información recibida, im-
partiu durante algún tempo do-
cencia en Madrid nun colexio de 
relixiosas. É posible incluso que 
fose en Madrid onde redactase o 
texto da novela. 

Sendo, pois, Sanmartín, un ve-
ciño máis de Sabucedo, hai que 
engadir deseguida que salienta-
ba, sen embargo, e se diferencia-
ba dalgunha maneira dos demais 
polo seu modo de vivir e o seu 
comportamento. Na súa persoa 
conxuntábanse, nefeuto, com-
plementariamente a súa solitaria 
vida persoal co seu interese po-
los problemas dos demais. Non 
posuía títulos oficiais ou acadé-
micos, mais era posuidor dunha 
declarada vocación cultural e in-
telectual. Vivía persoalmente de 
maneira pobre e carente de como-
didades materiais, mais interesá-
base decididamente por remediar 
carencias e pobrezas doutros. É 
isto o que explica dalgún modo as 
actividades e os comportamentos 
da súa vida. Sanmartín mesmo 
descríbenos este seu talante nas 
devanditas Memorias en referen-
cia á ano 1942:
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“Escribo para dar rienda 
suelta a la pena que me pro-
ducen los hogares pobres sin 
pan y sin medios de adquirir-
lo. Me entristecen aquí dentro 
muy adentro los menesterosos, 
los padres de familia que lle-
gan hasta mí en demanda de 
un pedazo de pan para ellos y 
sus hijos, un consuelo para sus 
almas afligidas o una solicitud 
para las autoridades encarga-
das del racionamiento estricto 
a que estamos sometidos todos 
o quizá todos los españoles. Yo 
los conozco, son mis vecinos 
y mis conocidos y sé que tie-
nen hambre, hambre muy ne-
gra que les corroe vorazmente 
su salud. Soy tan pobre como 
ellos, quizá más que muchos 
de ellos; sin embargo con ellos 
reparto hasta el último de mis 
alimentos, prodigo toda clase 
de consuelos y esperanzas, so-
licito por escrito y en presencia 
auxilio a las autoridades para 
estos desgraciados”.

Sanmartín, dunha maneira que 
case se reproduce literariamente no 
protagonista, Xosé Luís, da novela, 
tivo unha estreita e temperá rela-
ción profesional e laboral cun enxe-
ñeiro, Gerardo Vázquez Gil (no caso 
de Xosé Luís o enxeñeiro chámase 
na novela D. Ramiro). D. Gerardo, 
nado en Codeseda, era tío mater-
no do poeta Xosé Manuel Cabada 

Vázquez (con quen estivo, na curta 
existencia deste, moi vencellado). 
O enxeñeiro estradense vivía en 
Pontevedra, sendo daquela “Axu-
dante de Vías e Obras da Provin-
cia” despois do seu regreso de Bra-
sil, onde acadara. en 1913 o título 
de “Engenheiro Civil e Industrial”. 
Foi, pois, por medio de Gerardo 
Vázquez e en compañía del como 
Sanmartín empezou a traballar nos 
anos vinte do século pasado como 
delineante na construción de diver-
sas estradas na provincia de Pon-
tevedra. Sanmartín conservaría por 
iso ata os derradeiros días da súa 
vida unha cálida amizade coa fami-
lia de Gerardo Vázquez.

Pero, máis alá disto, ten espe-
cial importancia na vida de San-
martín a súa actividade como pro-
motor popular educativo e docente. 
Sen dispor de título oficial, acadara 
sen embargo coa súa esperta in-
telixencia e o seu esforzo persoal 
unha sólida formación intelectual. 
As súas lecturas e tamén as súas 
boas relacións con mestres e ou-
tras persoas con inquietudes inte-
lectuais foron para el unha excelen-
te axuda. Persoas como Francisco 
Regueiro Moreira, durante moitos 
anos excelente e innovador mestre 
de Sabucedo, ou o tamén sobre-
saínte mestre na veciña parroquia 
de Tomonde (pertencente ó conce-
llo de Cerdedo), José Carballo Quin-
tillán, desempeñaron sen dúbida 

un relevante papel na súa forma-
ción intelectual e literaria. Segundo 
algunhas informacións recibidas, 
este último concretamente puxo á 
súa disposición diversas obras lite-
rarias (novelas, etc.), o que puido 
ter contribuído de maneira impor-
tante á capacitación literaria de 
Sanmartín. Pero tamén foi frutífera 
para el a súa amizade con outro 
mestre nacional máis novo, Adolfo 
Obelleiro Garrido, nado tamén en 
Sabucedo e morto a consecuencia 
das feridas recibidas na fronte de 
guerra durante a contenda civil. O 
Gerardo da novela semella incluso 
ter abondo que ver con este seu 
amigo Adolfo.

Coa súa preparación intelec-
tual Sanmartín puido exercer así 
durante moitos anos, desde a dé-
cada dos anos corenta ata a dos 
setenta do pasado século, o seu 
libre e persoal labor docente na 
parroquia de Sabucedo. Ás súas 
clases nocturnas acudiron persoas 
de diversas  xeracións (non só 
da parroquia de Sabucedo), que, 
segundo múltiples testemuños 
recibidos, puideron recibir del, a 
cambio dunha modesta cota pe-
cuniaria, excelentes leccións verbo 
das máis diversas materias escola-
res (gramática, matemáticas, etc.) 
en diversos locais como a chama-
da casa-cocheira de Pura Quinti-
llán (preto do curro vello), a coñe-
cida como “A Caseta” (no adro da 
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igrexa), a mesma rectoral, etc. Son 
unánimes a este respecto as loan-
zas tanto do alto nivel das súas 
leccións como da súa sobresaínte 
capacidade pedagóxica.

Dadas as súas capacidades inte-
lectuais e a súa alta calidade huma-
na, Sanmartín non deixaba de estar 
presente en moitas outras activida-
des ou necesidades da parroquia: 
axudaba ós veciños a facer as par-
tillas, facía tanto de sancristán ou 
acólito nas celebracións relixiosas 
da igrexa como de puntual ATS po-
ñéndolles inxeccións ós enfermos 
que llo solicitaban e, naturalmente, 
colaboraba, de maneira competen-
te e entusiástica, en moi diversas 
cuestións relacionadas coa coñecida 
festa da Rapa das bestas de Sabu-
cedo (desde as informacións sobre 
esta festa proporcionadas a foras-
teiros ata a redacción de escritos 
oficiais dirixidos a instancias perti-
nentes relacionadas coa Rapa das 
bestas de Sabucedo).

Tal como el mesmo anota nas 
súas Memorias, desempeñou ade-
mais durante algún tempo, desde 
o mes de febreiro de 1938 (máis 
dun ano antes de rematar a guerra 
civil), o cargo de Celador-Alcalde 
da parroquia de Sabucedo. Concre-
tamente, durante o seu mandato 
construíuse o lavadoiro público, 
preto do curro vello e a el foille en-
comendada tamén a dirección das 

obras, que comezaron no mes de 
abril de 1938 para remataren dous 
meses despois.

Sobre as capacidades literarias 
de Sanmartín tal como se reflicten 
na súa novela inédita, cómpre ter 
en conta que se trata dun escrito 
que foi redactado hai xa máis de 
medio século baixo a dura expe-
riencia de dúas guerras consecuti-
vas, a civil e a europea. Sanmartín 
é ben explícito ó respecto cando 
escribe cara á fin das súas Memo-
rias: “En 1936 pude comprender 
cómo el hombre persigue, caza, 
tortura, mata y se ensaña con sus 
semejantes peor que la fiera. Des-
de 1936 conocí el hambre y la gue-
rra en todos sus horrores. Y este 
azote de la humanidad que surgió 
en septiembre de 1939 es el com-
bustible que alimenta la hoguera 
en donde perecen los que van a la 
guerra y los que permanecen aleja-
dos de ella”. Porén, Sanmartín, tal 
como se amosa na súa novela, cre 
no amor, na xustiza, na utopía. Per-
soalmente, só podo dicir que non 
puiden menos de deixarme levar 
polos insospeitados camiños desta 
novela con emoción, con intensida-
de, con empatía, e, non en menor 
medida, con sincero agradecemen-
to ó seu autor, conveciño e amigo.

Polo demais, Sanmartín deu-
se a coñecer tamén con algunhas 
colaboracións súas no xornal estra-

dense “El Emigrado”. Así, o 31 de 
xaneiro de 1927 (cando o seu autor 
non pasaba dos vinteún anos) pu-
blica neste xornal un artigo co título 
A los vecinos de Sabucedo, escrito 
desde Sama de Langreo (Asturias), 
sobre a necesidade de construción 
de axeitados regadíos na parroquia 
para favorecer as colleitas. Dous 
meses despois, o 31 de marzo, pu-
blica no mesmo xornal outro titu-
lado En pro de Sabucedo, no que 
se avoga pola reparación e arranxa-
mento das rúas da parroquia e pola 
construción dunha estrada que ser-
vise de adecuada comunicación en-
tre Sabucedo e as vilas próximas. O 
escrito comeza así: “¿No habrá para 
este pueblo mísero y triste, tan so-
litario y apartado –por no tener vías 
de comunicación- un día de alegría 
en que vea pasar un autobús car-
gado con viajeros y transportando 
el correo Estrada-Cerdedo?”. Dous 
anos despois e desde Escuadro 
(Silleda) publícase o 16 de abril 
de 1929 na primeira páxina de “El 
Emigrado” outra colaboración súa, 
Amor al agro, a prol da valoración e 
protección da agricultura e gande-
ría e contra o abandono das mes-
mas. Entrecollo algunhas propostas 
que fai nela Sanmartín: 

“Una de las principales ma-
terias que debieran enseñar 
con preferencia los maestros 
en las escuelas nacionales de 
primera enseñanza es la Agri-
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cultura, a fin de iniciar a los 
niños en las nuevas prácticas 
de cultivo adaptadas a las con-
diciones especiales de nuestro 
suelo –que son completamente 
distintas de las de Castilla, de 
Andalucía o de Levante- y a fin 
también de ir inculcando en 
sus tiernos corazones el amor 
al campo y los sentimientos de 
respeto y protección a los ani-
males y a las plantas [...] Hay 
que hacer llevadera y agrada-
ble la vida de nuestros agricul-
tores en la tierra natal y hacer 
que los mismos recobren el 
amor al agro [...] Tenemos que 
infundir en nuestros campesi-
nos, aunque sea a martillazos, 
el espíritu societario a fin de 
que se constituyan en pujan-
tes sociedades agrícolas [...] 
Si todos ponemos de nuestra 
parte cuanto podemos para 
sacar al suelo gallego todo lo 
mucho y lo bueno que es sus-
ceptible de producir, veremos 
mañana a nuestra Galicia, cual 
bondadosa madre, amparando 
en su regazo a sus queridos 
hijos y llamando a los emigra-
dos, que tal vez estén sufrien-
do en la ausencia, a cobijarse 
en su suelo al lado de sus 
tristes familias. ¡Hombres que 
pretendéis huir de vuestra tie-
rra, no os marchéis!... ¡Sacad 
el arado de manos de la débil 
mujer que no tiene fuerza para 

sujetarlo en el surco y empu-
ñad la azada para humillar la 
embravecida tierra a vuestro 
antojo!”.

Despois de algo máis de catro 
anos volverá facerse presente nas 
páxinas de “El Emigrado” do 16 de 
setembro de 1933, agora cunha pro-
clamación de fe galeguista (aínda 
que no comezo mesmo da mesma 
se declare apartidista) co título De-
fendamos a Galicia, escrita desde 
Sabucedo con data do 24 de agosto 
de 1933. Trátase dunha crítica direc-
ta e desenfadada ós representantes 
políticos galegos na época republi-
cana que non defenden, tal como o 
deberían facer, os intereses sociais e 
económicos da súa terra:

“No pertenezco a ningún 
partido político [...]. Señor mi-
nistro de la Gobernación y se-
ñores diputados por Galicia: 
¿Conocen ustedes la economía 
de nuestro país? ¿Por qué no 
la defienden? ¿Por qué no cum-
plen con el deber que tienen 
contraído con el pueblo que 
ahí les llevó? [...] A vosotros, 
gallegos de corazón, verda-
deros hijos de Galicia, no os 
extrañe la actuación de los re-
presentantes en quienes con-
fiasteis vuestra defensa ante el 
vampirismo del poder central, 
que en todos los tiempos y 
en todos los regímenes los re-

presentantes de Galicia fueron 
siempre y siguen siendo hijos 
espurios que nada hicieron por 
la tierra que les vio nacer. Re-
accionemos ante el inminente 
peligro que se avecina y prepa-
rémonos para la próxima con-
quista de la separación total de 
ese poder que tan descarada-
mente nos explota, tratando de 
gobernarnos por nosotros mis-
mos [...] ¡Luchemos por Galicia! 
¡¡Defendamos a Galicia!!”.

Sanmartín foi sempre un adaíl 
ou defensor das causas xustas, 
mais non simplemente en xeral 
ou en abstracto. Para el o impor-
tante e decisivo eran as persoas 
concretas e as súas carencias e 
necesidades. De aí, por exem-
plo, a súa crítica a actitudes ou 
comportamentos presuntamente 
“relixiosos” que fan caso omiso 
da súa imprescindible vertente 
social ou humanitaria. Temáti-
ca que el afronta explicitamente 
desde Sabucedo noutra colabora-
ción súa do 30 de setembro de 
1933, co título de “Amar al pró-
jimo...” no devandito xornal “El 
Emigrado”. Velaquí algúns frag-
mentos en relación coa compra 
dunha imaxe para unha igrexa 
dunha parroquia estradense, moi 
probablemente a da súa propia 
parroquia natal de Sabucedo, 
aínda que se eluda sinalar o seu 
nome: “Comprasteis la imagen, 
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celebrasteis pomposamente su 
inauguración, empleasteis mil 
pesetas en ese capricho, y total 
¿para qué? Cerca de vuestras ca-
sas sigue el hambre acosando a 
vuestros hermanos aún [...] Antes 
de comprar imágenes, pensad en 
la gran obra humanitaria que po-
déis realizar con ese dinero”.

Este tipo de crítica dirixirase 
tamén naturalmente contra outros 
modos de comportamento social e 
político que non atenden ós pro-
blemas de indefensos e necesita-
dos. Na súa posterior colaboración 
en “El Emigrado” do 16 de marzo 
de 1934, co título de ¡Injusticias!, 
criticará por iso, e de maneira de-
tallada, os modos inxustos e eco-
nomicamente gravosos da cobran-
za dos impostos do consumo que 
afectaban concretamente á súa 
parroquia de Sabucedo, moi dis-
tante do centro municipal.

Polo demais, Sanmartín adoi-
taba tamén escribir poemas, es-
pecialmente de tipo amoroso. Al-
gúns están aínda, tal como puiden 
comprobar, na lembranza máis ou 
menos fragmentada daqueles para 
quen os compuxo ou a quen llos 
comunicou. Limítome, sen embar-
go, a presentar aquí, para rematar 
este curto apunte biográfico, só 
un deles, publicado tamén, como 
os anteriores artigos, no xornal 
“El Emigrado” o día 7 de xuño de 

1934, aínda que fora redactado por 
el na illa de A Toxa oito anos an-
tes, en 1926 (cando o seu autor 
tiña polo tanto só vinteún anos, 
os mesmos da súa primeira cola-
boración neste xornal estradense). 
Entre o seu título, ¡¡Desengaño!!, e 
o texto do poema intercálase o se-
guinte preámbulo: ComplaCiendo a C. 
R. G. Con la realidad de la vida ha 
muerto en mí el poeta. Y por eso 
para complacerte hago pública 
ésta, escrita en 1926 y que tú ya 
conoces. ¡Mas siempre será nuevo 
aquello que nos haga recordar lo 
que entre nosotros existió!

Velaquí, pois, o poema, ó que só 
lle falta un verso (non lexible) cara 
ó medio:

Jamás pude explicarme lo mu-
cho que te quise.
Por qué te quise tanto tampoco 
lo sabré.
Tan sólo un fiel recuerdo que en 
mi memoria existe
me dice que te quise, sostiene 
que te amé.

Recuerdo que era niño, muy 
niño y que te amaba,
y que ese amor tan puro conti-
go fue feliz;
jamás medí los días del tiempo 
que pasaba,
que el tiempo era a tu lado muy 
corto para mí.

Tú fuiste el horizonte de un cie-
lo despejado
por donde mi camino se abría 
a más allá;
y fuiste en las tinieblas que me 
invadían faro
[...]

Tú fuiste el idilio mayor de mi 
ventura;
también la ilusión fuiste que mi 
alma aprisionó.
¡Mujer!... lo fuiste todo, placer y 
desventura,
que hieren sus recuerdos mi 
enfermo corazón.

Ayer me daban vida los besos 
de tus labios.
Hoy sé que recordarlos tristeza 
es para ti.
¿Qué daño he cometido por 
adorarte santa?
¿Qué daño que no fuera más 
daño para mí?

Por ti perdí la gloria que el 
mundo me ofreciera.
Por ti perdí las ansias mayores 
de vivir.
Por ti lo perdí todo, que todo 
por ti diera,
y hasta no sé ni dónde se ocul-
ta el porvenir.

Dado o seu interese, presento, 
a continuación, a modo de Apéndi-
ce, o texto dun dos escritos inéditos 
mencionados máis arriba, limi-
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tándome unicamente a substi-
tuír nomes e apelidos de persoas 
concretas aludidas nel polas súas 
iniciais.

MEMORIAS DE LA GUERRA EN 
RETAGUARDIA. AÑO 1936

FRANCISCO SANMARTÍN
Sabucedo. La Estrada (Pontevedra) 

17 DE JULIO DE 1936

Estamos sin noticias de Madrid. 
Sospecho que algo grave debe ocu-
rrir a juzgar por los gravísimos su-
cesos de estos días, después de los 
últimos atentados. Día 19. Esta tar-
de llegó a este pueblo un camión 
con catorce hombres armados. Re-
gistraron la casa del Sr. Cura, la del 
Sr. /Maestro, la del Sr. L. y la de 
V. C. De todas ellas sólo llevaron 
armas. No hicieron daño a nadie. 
Día 20. Hoy volvieron para reclutar 
voluntarios. Nadie se presentó. Día 
21. Hoy fui a Quireza a escuchar la 
radio y nada pude sacar en conse-
cuencia respecto a la verdad. Día 
31. Todos estos días fui a inquirir 
noticias por radio. Hemos puesto 
con Madrid y Sevilla y ambos ban-
dos se atribuyen victorias. Nada sé 
de la verdad. La prensa sigue sin 
salir. Se declara el estado de guerra 
en toda Galicia con órdenes severí-
simas. El ambiente es hostil. Temo 
que ocurran choques sangrientos 
entre mis vecinos.

AGOSTO DE 1936

Sale la prensa regional pero 
sometida a la más rigurosa cen-
sura militar. De esta forma desis-
to de mis pretensiones de saber 
la verdad. Algo más espero de mi 
querido amigo A., el prestigioso fa-
langista que siempre se distinguió 
por su franqueza y caballerosidad. 
Él está enterado. Se constituye en 
Burgos una Junta militar cuyo jefe 
es D. Francisco Franco Bahamonde 
Generalísimo de los nacionalistas. 
Llaman a reincorporación a filas a 
las quintas de los años 1934, 33 
y 32. Salen de ésta para incorpo-
rarse J. M., A. O., A. B., D. y M. O. 
La partida de estos muchachos es 

motivo para que los habitantes de 
esta aldea se entristezcan. A este 
motivo se agrega el de las familias 
de los emigrados de esta parroquia 
que se hallan en la zona enemiga. 
En Madrid hay 22 personas de ésta, 
en Asturias 8, en Huesca 2. Salen 
a ponerse a las órdenes de sus je-
fes los falangistas de ésta, F. C., J. 
O. G., A. O. I. y F. C. Empiezan las 
detenciones. En la vecina parroquia 
de Figueroa fueron detenidos dos 
padres de familia y al día siguien-
te fueron hallados muertos en un 
monte cercano a Pedre. De Fondós 
(Quireza) llevaron otro del cual se 
ignora el paradero. Temo que en 
esta parroquia ocurra algo desa-
gradable. Mis vecinos no se dan 

c San Martín, á esquerda, cunha familia amiga (mosteiro de Oseira). Orixinal de J. Adolfo 
Cabada Castro
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cuenta de las horas difíciles que 
vivimos, ignoran que órdenes seve-
rísimas nos prohíben hacer ningu-
na clase de comentarios. Fijo unos 
papeles en sitio público haciéndo-
les ver el peligro que les amenaza. 
De la parroquia de Tomonde fueron 
detenidos doce individuos. Aquí 
en Sabucedo no hubo que lamen-
tar ninguna detención gracias a la 
ininculpabilidad de los que creían 
sospechosos y a la magnífica de-
fensa que de ellos hicieron los ele-
mentos afectos al movimiento mi-
litar. Un falangista de ésta recoge 
los documentos de la Sociedad. Por 
no disponer de fondos la Sociedad, 
tuvimos que entregar a la guardia 
civil cierta cantidad que nos exigió. 
Regresan de la cárcel los vecinos 
de Tomonde a excepción de dos 
que pasaron a la cárcel de Ponte-
vedra. Suspendieron de empleo y 
sueldo al Maestro de Sabucedo. 
Esta medida alcanza a miles de 
Maestros. Vuelve la Guardia civil 
a recoger armas y municiones. Si-
guen apareciendo hombres muer-
tos en todas partes. La gente está 
horrorizada. Se notan cada vez más 
las severas medidas dictatoriales. 
Empieza a exigírseles ciertas can-
tidades de dinero a todas las fami-
lias sospechosas de izquierdistas. 
De esta zona se encarga un tal R. 
B. de Quireza, antiguo comunista 
y hoy falangista por conveniencia 
personal. Las gentes son pobres y 
casi nunca disponen de ese dinero, 

pero el B. sabe exigirlo a palos. O 
dinero o muerte. La mayor parte de 
mis amigos son falangistas y por 
ellos me enteré de que la acción de 
B. es sin más orden superior que 
la del actual jefe local y provincial 
M. C. P. y que el producto de esos 
robos lo emplean ellos en sus aten-
ciones particulares. Estos honrados 
muchachos están indignados y ju-
ran que más tarde o más temprano 
tendrá que pagarlas el B. y el C. P. 
Ojalá que así sea.

SEPTIEMBRE DE 1936

Regresó del frente de Guadarra-
ma mi particular amigo A. a donde 
fuera como voluntario escoltan-
do un convoy de víveres para el 
ejército de aquel frente. Me contó 
muchas cosas de la guerra y me 
afirmó que la prensa y la radio no 
decían exactamente la verdad. Los 
periódicos dan cuenta de la heroi-
ca resistencia de los sitiados en el 
Alcázar de Toledo y en la ciudad de 
Oviedo. Según la prensa, el enemi-
go emplea para rendirlos toda clase 
de violencias. Siguen las operacio-
nes en Extremadura con dirección a 
Toledo y en Asturias con dirección 
a Oviedo. A pesar del temor, los jó-
venes salimos por la noche a tomar 
el fresco a las calles. Fueron deteni-
dos los escopeteros que participa-
ron en la recogida de armas en esta 
parroquia. Alguno ya fue fusilado. 
La prensa da cuenta de la libera-

ción de Toledo y Oviedo. Sigue R. B. 
cometiendo atracos. Siguen apare-
ciendo hombres muertos en todas 
partes. La gente está asustada. Hay 
tristeza en el ambiente. 

OCTUBRE DE 1936

Según la prensa las operaciones 
continúan con marcha acelerada 
hacia Madrid, capital que piensan 
tomar dentro de pocos días. Mis 
vecinos temen por la muerte de sus 
familiares emigrados en la capital 
de España. La recolección de las co-
sechas se efectúa sin la alegría de 
otros años. Todos están pesarosos. 
R. B. sigue atracando a sus víctimas 
aunque ahora no repara en filiación 
política, puesto que sus atracos se 
dirigen a gentes de dinero, sin dis-
tinción de credos. Los falangistas 
de ésta piensan intervenir con el fin 
de evitar esos desmanes que tanto 
desprestigian a Falange Española. F. 
está portándose en este caso como 
un perfecto caballero, al cual recu-
rren todos los amenazados por el 
B. Hay suposiciones autorizadas de 
que la guerra terminará en el próxi-
mo marzo. Ojalá que así sea, pero 
yo desconfío. 

NOVIEMBRE DE 1936

Se moviliza el primer y segundo 
reemplazo del año 1931. De aquí sale 
a incorporarse M. B. La guerra pare-
ce seguir hacia el triunfo definitivo. 
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Se cerca y ataca duramente a Ma-
drid. De tal forma y con tal empuje 
se llevan estos ataques, que hasta 
la radio anuncia la entrada victorio-
sa de las tropas del General Franco 
en Madrid. Hubo cohetes y gritos 
patrióticos por las calles. La prensa 
del día siguiente desmiente la an-
terior noticia, causando las consa-
bidas desilusiones. Desde este día 
decae el entusiasmo de la prensa y 
del público. Ahora es el enemigo el 
que ataca aunque sin muchos éxi-
tos. Italia y Alemania reconocen el 
gobierno del General Franco. Sigue 
R. B. peor que nunca y con el nuevo 
procedimiento de recaudación que 
consiste en amenazar con mandar 
al frente a todos los mayores de 
cuarenta años. El procedimiento 
creo da buenos resultados. 

DICIEMBRE DE 1936

Se celebra en Londres una reu-
nión de Naciones para tratar de los 
asuntos de España, a la que no asis-
tieron los representantes de Alema-
nia e Italia. Ignoro la verdad de lo 
allí ocurrido, pero sé que se acordó 
establecer un riguroso control en las 
costas y fronteras españolas segui-
do por las naciones participantes en 
la reunión y con Italia y Alemania. 
Yo no creo en la eficacia de ese con-
trol. La prensa sigue denunciando el 
contrabando de hombres, armas y 
municiones por la frontera francesa 
con destino a los enemigos. Tam-

bién por Portugal ocurre igual según 
me afirma un amigo bien enterado, 
pero hay que callar o negarlo. Mejo-
ró un poquito la situación en reta-
guardia. Hay más tranquilidad y no 
aparecen tantos muertos. En parte 
es que ya estamos acostumbrados 
al ambiente de la situación y por 
eso nos parece menos malo. 

ENERO DE 1937

Empieza el año lo mismo que fi-
naliza el anterior. Ignorando la ver-
dad de lo que ocurre en los frentes. 
Lo cierto es que hay combates du-
rísimos y que la guerra está peor 
que nunca. Sólo una cosa se mo-
dificó y fue una orden del Genera-

lísimo sancionando severamente 
a todos aquellos que ejecuten a 
alguna persona sin previo consejo 
de guerra. ¡Está bien! Se moviliza 
la quinta de 1936. De aquí salió a 
incorporarse F. Á. C. y A. O. I. Por 
fin se hizo justicia sobre el esta-
fador R. B. y su jefe M. C. P. Una 
orden del Generalísimo les ordena 
constituirse en prisión. Como no 
quisieron cumplirla, tuvieron que 
ser buscados y capturados por los 
honrados falangistas. El que más 
se distinguió en su persecución 
fue F. Les cogieron y hoy están en 
la cárcel esperando su consejo de 
guerra. ¡Te felicito, amigo F.! ¡Así 
cumplen los honrados muchachos 
de Falange! ¡Justicia, Justicia! 

c San Martín, á dereita, no curro de Sabucedo: detrás da besta. Orixinal de J. Adolfo 
Cabada Castro
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J. M. fue herido en un muslo en 
la toma de Irún y A. B. en una ro-
dilla en un ataque del enemigo en 
el frente de Madrid. A los dos les 
deseo un pronto restablecimiento. 
Por medio de la Cruz Roja Interna-
cional y por la línea de correo de 
Buenos Aires llegaron algunas noti-
cias de los emigrados de esta parro-
quia y limítrofes. Todos dicen que 
están bien. Seguidamente escribí a 
Burgos a la Delegación de la Cruz 
Roja Internacional para ver si puedo 
adquirir noticias de mis familiares. 
Desde que se empezó la guerra sólo 
ansío que ésta termine, que pueda 
tener noticias de mi familia ausente 
y que repongan al Maestro de Sa-
bucedo y que se haga justicia sobre 
B. y sus cómplices. Esto último se 
está complicando. ¿Se cumplirán 
los demás deseos míos? ¿Y cuándo? 
Espero que sea pronto. El general 
D. Gonzalo Queipo de Llano asegura 
que para el dos de Marzo entrarán 
las tropas de Franco en Madrid. 

FEBRERO DE 1937

Los nacionalistas han tomado 
Málaga. Hay mucha actividad en el 
frente sur. Los consejos de guerra 
siguen dictando muchas penas de 
muerte que a los pocos días son 
cumplidas. Llegó a ésta J. M. con un 
corto permiso de convaleciente. Ha-
blamos mucho de la guerra y él se 
muestra satisfecho de su permanen-
cia en el frente norte. Está contento. 

A los seis días ya regresó M. de nue-
vo al frente sin despedirse de noso-
tros. Fue una de sus rarezas. Salió A. 
como voluntario para el frente. Pasó 
unos días en Salamanca y actual-
mente está en Logroño con dirección 
a Asturias. Son requisados todos los 
coches de esta provincia. Algo serio 
pasa alrededor de Oviedo. Escasean 
los artículos de primera necesidad. 
Todo aumentó de precio el triple so-
bre lo de antes. Con objeto de aten-
der a la situación se crean diversas 
formas de donativos voluntarios en 
metálico. Estamos en situación críti-
ca económicamente.

MARZO DE 1937

Las tropas nacionalistas atacan 
con dureza en el frente de Guada-
lajara. La prensa dice que se hallan 
a seis kilómetros de la capital de la 
provincia. Noticias posteriores anun-
cian que el enemigo resiste estos 
empujes. Un amigo enterado me 
asegura que el enemigo rechazó vio-
lentamente a los atacantes lamen-
tándose de pérdidas enormes. El 
enemigo ataca a Oviedo en los mis-
mos barrios de la capital. Hay ata-
ques enemigos en todos los frentes. 
La guerra está peor que nunca. Los 
consejos de guerra no cesan. Aquí 
en retaguardia hay calma, esta cal-
ma relativa que produce la fuerza de 
la costumbre. Va comenzar la siem-
bra de las cosechas. Todos mis veci-
nos lo hacen con la desilusión de los 

desesperados. Me apena el ambien-
te. Yo no sé qué es lo que carga este 
aire de tristeza. La aldea siempre fue 
alegre y hoy está muy triste.

ABRIL DE 1937

Cesaron los ataques de Ovie-
do. Los nacionalistas atacan en la 
provincia de Vizcaya conquistando 
pueblos. El enemigo muestra gran 
actividad en todos los frentes. La 
guerra está muy tanteada. Como en 
este mes hay poco que anotar, voy 
a consignar las provincias subleva-
das y las que no lo son. Sublevadas: 
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra. 
León, Zamora, Oviedo, Salamanca, 
Palencia y Valladolid. Burgos, Logro-
ño, Soria, Segovia y Ávila. Pamplona. 
Álava. Huesca, Zaragoza y Teruel. 
Cáceres, Sevilla, Granada, Córdoba 
y Cádiz. Capitales muchas de ellas 
sin la provincia. Fieles al gobierno 
de Madrid: Lérida, Gerona, Barcelo-
na y Tarragona. Castellón, Valencia y 
Alicante. Albacete y Murcia. Almería, 
Málaga, Huelva y Jaén. Madrid, To-
ledo, Cuenca, Guadalajara y Ciudad 
Real. Vizcaya y Guipúzcoa. Santan-
der. Badajoz. Siguen los consejos de 
guerra cumpliendo sentencias. Abril 
es triste, muy triste. 

MAYO DE 1937

Continúa la conquista de pue-
blos en Vizcaya por los nacionalis-
tas. Se cree en la pronta caída de 
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Bilbao. Tres barcos ingleses entra-
ron con víveres en Bilbao protegi-
dos por un acorazado de la mis-
ma nacionalidad. Así se cumple el 
estricto cumplimiento del control 
acordado en Londres. Todo es una 
trampa. Llaman a incorporación la 
quinta del año 1938. Salen a incor-
porarse J. O. G., A. T. y J. O. I. El ene-
migo ataca a la capital de Toledo. A. 
está en Vitoria herido de gravedad. 
Fue herido en Fruniz el 20 de este 
mes. Mi primo J. se pasó a las filas 
del ejército del General Franco en el 
frente de Vizcaya. Ayer le escribí a 
él y a A. Reintegraron a su puesto 
al maestro de Sabucedo. Me alegro. 
La guerra se desarrolla de manera 
violenta. Ojalá se termine pronto.

JUNIO DE 1937

Los nacionalistas atacan con 
suerte en Vizcaya en donde se 
rindió la capital sin un solo tiro. 
Aviones enemigos bombardearon 
barcos de guerra italianos y alema-
nes. Se hundió el acorazado “Espa-
ña” de los nacionalistas. Ha muerto 
el general D. Emilio Mola, que con 
otros generales constituía la Junta 
de Gobierno nacionalista. El enemi-
go ataca en el frente de Segovia. 
Todavía no recibí noticias de mi pri-
mo J.  A. me comunica que su heri-
da se pone cada vez peor. Escribió 
a sus padres para que se presen-
taran a su lado con toda urgencia. 
Temo que vaya ocurrir un grave 

desenlace. Lo sentiría, puesto que 
A. es mi mayor y mejor amigo. Es 
muy competente y temerario. Es un 
perfecto varón.

JULIO DE 1937

Hace un año que empezó la 
guerra. No quiero hacer comen-
tarios. Por fin ha muerto el pobre 
A. el día 13 del corriente. Era un 
valiente y un desinteresado patrio-
ta. Sus restos están en el cemen-
terio de esta parroquia. Era alférez 
del ejército. El enemigo ataca con 
ímpetu arrollador en el frente de 
Madrid, llegando a conquistar pue-
blos. Lleva veintiséis días atacando 
continuamente. Ataca asimismo en 
Aragón, Vizcaya, Asturias y Anda-
lucía. Los nacionalistas atacan en 
Aragón. Llegó a ésta A. O. con un 
permiso de quince días en calidad 
de convaleciente. Fue herido en 
mayo último. Salieron a incorpo-
rarse a filas A. T. y J. O. del 1938. 
Fracaso completo del Comité de No 
Intervención. Todo era pura farsa. 

AGOSTO DE 1937

Los nacionalistas atacan a 
Santander por el frente de Pa-
lencia. El enemigo resiste los 
ataques hasta la conquista de 
Torrelavega. La capital se rindió 
a dieciocho kilómetros del frente. 
El avance nacionalista continúa 
hacia Asturias. El enemigo ataca 

duramente en Aragón y Andalu-
cía. Se ordena la incorporación 
a filas de las quintas de marina 
desde 1930 a 1936, así como los 
de tierra del mismo año. De esta 
salieron a incorporarse F. C. y J. Á. 
Á. M. O. quedó corto. Se ordena la 
movilización de los auxiliares de 
las quintas del 1930 al 36. Siguen 
los consejos de guerra. A los dete-
nidos de Tomonde y Vilalén Castro 
les salieron doce años de prisión. 
La guerra se hace muy larga.

SEPTIEMBRE DE 1937

Los nacionalistas conquistan 
pueblos y posiciones en Asturias, 
por los frentes de Santander y León 
con resistencia del enemigo. Éste 
ataca duramente y con suerte en 
los frentes de Aragón y Andalucía. 
De esta forma la guerra amenaza 
prolongarse. F. fue a Burgos y allá 
le enteraron de que mi primo J. va 
como voluntario a Brunete, frente 
de Madrid. Llegó a ésta la noticia 
de la muerte de J. M. en Madrid. Lo 
que no se sabe todavía es de qué 
murió. Era un buen chico y exce-
lente amigo. He escrito al cónsul de 
España en Bayona (Francia) con el 
objeto de inquirir noticias de mis 
familiares de Madrid. Salió a incor-
porarse a filas F. R., como auxiliar 
del 36. La vida va normalizándose, 
a excepción de la carestía que reina 
en todos los artículos, pese a las 
amenazas de las autoridades. 
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OCTUBRE DE 1937

Mes de tristeza y alegría. Por 
medio de la Cruz Roja Internacional 
llegó a ésta la noticia de la muerte 
de J. M. y E. Á. en Madrid. Ambos 
eran buenos chicos. Estuvo en ésta 
J. M. con unos días de permiso. Se 
ordena la movilización de todas las 
mujeres solteras de 17 a 35 años 
y viudas sin hijos menores, para 
prestar seis meses de servicios en 
“Auxilio Social”. Se rindió toda Astu-
rias a los nacionalistas. L. Á. se halla 
detenido como prisionero de guerra. 
Los rojos atacan en Aragón. Salió a 
incorporarse a filas J. O. (P.) como 
auxiliar del ano 32. Salió en libertad 
uno de los detenidos de Tomonde, 
D. J. C., que se halla en su casa. 
Empiezan a llegar a ésta noticias de 
los vecinos residentes en Asturias. 
La guerra descansa. En retaguardia 
vivimos sin grandes privaciones. 

NOVIEMBRE DE 1937

Los comunicados oficiales nos 
dicen que no ocurre novedad en 
ninguno de los frentes. La guerra 
descansa. No obstante, yo creo que 
esto va a estallar de un momento 
a otro. Supongo que la guerra va 
a recrudecerse. Debiera terminarse. 
Llegaron a ésta F. Á., J. Á. y F. C., 
procedentes de Asturias. Los de-
más allá ausentes están de salud. 
En este mes empezó a pagarse el 
“Plato Único” en esta parroquia y 

se dio el primer donativo común 
para el Ejército, consistente en pa-
tatas y chatarra. Aumenta de día a 
día el malestar de la retaguardia 
como consecuencia de la guerra. 
Apenas quedaron hombres jóve-
nes. Llegaron con permiso A. M., F. 
Á. C., M. P. y J. Á. Á.

DICIEMBRE DE 1937

Se recrudece la guerra de una 
manera alarmante. El enemigo ataca 
y cerca a la población de Teruel. Las 
emisoras enemigas dan como to-
mada ya a la población. En cambio, 
los partes de los nacionalistas sos-
tienen que la guarnición de Teruel 
sigue resistiendo heroicamente. Co-
mienzan los combates con una du-
reza incomparable. Son quince días 
los que llevan luchando de manera 
encarnizada. Hoy, uno de enero de 
1938, la prensa da cuenta de la libe-
ración de dicha capital.

Hay relativa calma en retaguar-
dia y la vida sigue su curso normal, 
aparte del elevadísimo precio que 
adquieren los artículos de primera 
necesidad. ¿Qué nos reservará el 
presente año de 1938? ¡Misterio! 

ENERO DE 1938

El enemigo vuelve a pose-
sionarse de la capital de Teruel 
después de grandes y encar-
nizados combates. Los partes 

oficiales se limitan a un “sin 
novedad en los frentes de com-
bate”. Yo no les creo. Llegó a 
ésta con permiso de unos días 
D. O. Viene del frente de Teruel 
y el veterano J. M. del mismo 
frente. Ambos se hallan cansa-
dos de la lucha. En retaguardia 
hay tranquilidad relativa.

La carestía aumenta y se ca-
rece de lo más indispensable. 

FEBRERO DE 1938

Los nacionalistas se apoderan 
nuevamente de la ciudad de Teruel 
después de rudos combates. El 
enemigo ataca en el frente de Ex-
tremadura y Madrid. Sale a incor-
porarse de ésta M. M. como recluta 
de 1940. Llegó a ésta con unos días 
de permiso A. M. y A. B. Me impre-
sionó enormemente el ver a este 
último inválido de la pierna dere-
cha a consecuencia de las heridas 
recibidas en el frente de Madrid. 
¡Pobre muchacho! Desde este mes 
estoy desempeñando el cargo de 
Celador-Alcalde de esta parroquia. 
En retaguardia hay calma. 

MARZO DE 1938

Los nacionalistas atacan dura-
mente en los frentes de Aragón con 
ventaja, pues rompiendo el frente 
enemigo por varios sitios consi-
guieron grandes objetivos. Siguien-
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do el arrollador avance por las pro-
vincias de Huesca y Zaragoza con 
dirección a la provincia de Lérida, 
cuya capital espero caiga pronto en 
su poder.

Según la prensa, estas tropas 
siguen diferentes rumbos y algunas 
columnas ya pisan tierra catalana y 
de Levante.

En retaguardia hay tranquilidad, 
aunque se notan las consecuencias 
de la guerra.

J.O.G. fue conducido desde el 
frente de Aragón a esta provincia en 
calidad de detenido por el asunto B. 
y compañía. Actualmente se halla 
en la cárcel de Caldas de Reyes. 

ABRIL DE 1938

Los nacionales toman la capital 
de Lérida y continuando su avance 
por tierras de Castellón hasta llegar 
al Mediterráneo, con cuyo avance 
queda la zona roja partida en dos. 
Llegó a ésta con permiso M. B. J. O. G. 
ya está en casa y en estos días vuel-
ve a reincorporarse en La Coruña. Me 
alegro que se halle en libertad.

Así mismo fue puesto en liber-
tad el famoso R. B. y los que con él 
cometieron faltas.

En este mes damos principio a 
un lavadero público en esta parro-

quia, cuya dirección de las obras 
me fue encomendada. 

La retaguardia realiza su vida 
con bastante normalidad si tene-
mos en cuenta el sostenimiento de 
la guerra. 

MAYO DE 1938

La guerra duerme, es decir, los 
partes oficiales carecen de impor-
tancia. No obstante, algo adelanta-
ron los nacionalistas. 

A la hora en que escribo, acabo 
de enterarme de que las tropas de 
Franco rompieron los frentes ene-
migos por diversos puntos y arro-
llando la resistencia enemiga siguen 
sus avances por tierras catalanas y 
de la Plana, amenazando a la ciudad 
de Castellón y al pueblo de Tortosa. 
Últimamente se detuvieron los ata-
ques en el frente catalán. 

El enemigo ataca duramente en 
Tremp, frente catalán. En retaguar-
dia bien y con normalidad. 

JUNIO DE 1938

Las tropas de Franco marchan 
sobre Castellón, ciudad que cayó 
ya en su poder, continuando el 
avance por el sector de la costa. 

El enemigo ofrece una resisten-
cia asombrosa. 

Llegó a ésta J. O. B. y A. M. con 
permiso. Por fin terminaron las 
obras del lavadero y fuente públi-
ca. Quedé disgustado del proceder 
de muchos vecinos. Embargamos 
la siega de centeno y algunos ve-
cinos se disgustaron. Las tropas 
nacionales siguen su empuje vic-
torioso.

Espero que pronto termine la gue-
rra. Ojalá que así sea. En retaguardia 
bastante bien y con normalidad.

JULIO DE 1938

Las tropas nacionales atacan con 
un profundo avance en el frente de 
Teruel, cogiendo infinidad de pueblos, 
prisioneros, armas y municiones.

Llaman a incorporarse a filas el 
cuarto trimestre del 1928, así como 
los auxiliares de los años 1929, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 
40, así como todos los de Marina 
del 1928. 

Los nacionales avanzan muchos 
kilómetros en el frente de Extrema-
dura cogiendo veinte pueblos en 
tres días. 

El enemigo ataca fuertemen-
te en el frente de Cataluña consi-
guiendo pasar el río Ebro por dife-
rentes puntos a la vez. 

Hay combates durísimos. 
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Todavía no tengo noticias de 
mis familiares de Madrid. 

Ha muerto S. R. de la Barbeira en 
un Hospital de Monòver (Alicante). 

AGOSTO DE 1938

En el frente de Cataluña, sec-
tor del Ebro, continúa el enemigo. 
En este sector se desarrollan los 
combates más duros de toda la 
guerra. Es algo espantoso. El ene-
migo ataca en diferentes puntos. 
Siguen llamando trimestres de las 
quintas del 28 y 41. En retaguardia 
la vida es relativamente normal si 
tenemos en cuenta la magnitud de 
la guerra. Llaman los reclutas ins-
critos en la Marina del año 1927.

Estuvo con permiso de unos 
días en ésta M. O. V., soldado vo-
luntario de la 9a   Bandera de la 
Legión. Está contento. También es-
tuvo A. O. G. y A. M. Ambos ya se 
ausentaron.

SEPTIEMBRE DE 1938

El enemigo se sostiene en el 
frente del Ebro, en donde se libran 
combates durísimos. Toda la activi-
dad de la guerra se concentra en 
este sector. 

Como consecuencia de la lla-
mada de quintas se ausentó para 
incorporarse a filas J. C.

Estuvieron en ésta con permiso F. R.

Estuvo a punto de estallar una 
nueva guerra europea. Parece que 
ya se arregló las diferencias. En re-
taguardia hay calma.

OCTUBRE DE 1938

Los partes oficiales nos dan 
cuenta de que no existen noveda-
des dignas de mención en los dife-
rentes frentes de combate. 

Yo sospecho que la calma no sea 
tan completa como parece y que a 
este mes de calma le sucedan días 
de mucha mayor actividad. Se habla 
de un arreglo entre las dos partes 
combatientes, con intervención de 
naciones extranjeras. 

Italia retiró de España algu-
nos miles de voluntarios y se 
cuenta que los republicanos 
hicieron igual con parte de las 
brigadas extranjeras que dicen 
tienen con ellos.

No puedo creer en este arreglo, 
porque considero muy profunda la 
diferencia que separa a ambos con-
tendientes. 

Recibí noticias de mis familiares 
de Madrid en las que dicen siguen 
bien, pero ausentes en el frente. 

Estuvo en ésta con permiso J. O. I.

NOVIEMBRE DE 1938

Los nacionales atacan fuerte en 
el Ebro consiguiendo grandes ven-
tajas. Los republicanos atacan a su 
vez en Levante, Cataluña y Madrid. 
Llegaron a ésta con permiso F. R., F. 
Á. C., J. O. G., M. P. y A. T. Ha muerto 
L. Á. en el frente de Madrid.

Los nacionales consiguieron ha-
cerle pasar el Ebro al enemigo. 

Desde estas operaciones la gue-
rra descansa. Salió a incorporarse J. 
B. del 1928. Este descanso supon-
go que será útil para preparar una 
nueva ofensiva. Llaman a incorpo-
rarse a filas la quinta del 1927. 

Salen a incorporarse de ésta S. 
R. y M. C.

La próxima quinta es la mía y 
me alegro porque deseo vivir tam-
bién la guerra en el frente como 
mis compañeros. 

DICIEMBRE DE 1938

Termina el año y la guerra sigue 
casi parada. Se hallan en ésta con 
permiso J. O. B., A. M., M. B., B., J. 
M. y M. M. 

En los últimos días de este mes 
los nacionalistas rompieron el fren-
te en Cataluña, consiguiendo un 
regular avance que continúa. 
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Hoy treinta, he visto a un veci-
no de esta parroquia que se halla-
ba reclamado por un tribunal mili-
tar y el cual fue encontrado en la 
casa de M. G. de Lagioso después 
de más de dos años de fuga. Fue 
detenido por F. y otros. 

Este vecino es A. A., hijo de C. 
A. Estaba tan desfigurado que no 
lo conocía. Me dio mucha pena el 
verle.

Ambos van detenidos en Cerde-
do y no sé qué les pasará.

ENERO DE 1939

Los nacionales obtienen gran-
des conquistas en Cataluña, consi-
guiendo apoderarse de Tarragona y 
Barcelona. 

Ambas se entregan sin un solo 
tiro. Siguen a marchas forzadas so-
bre Gerona, capital que no tardará 
muchos días en caer en su poder. 

El enemigo ataca duramente en 
el frente Sur y Extremadura. 

Llegó noticia de que O. R. fue 
hecho prisionero en el frente cata-
lán. 

En retaguardia aumentan las 
peticiones en metálico y especies 
para auxilio de las poblaciones li-
beradas. 

Seguimos tranquilamente.

FEBRERO DE 1939

Los nacionales conquistaron 
Cataluña con escasa resistencia, 
obligando a las tropas republica-
nas y al elemento civil a internarse 
en Francia, en número de 400.000 
según noticias de la prensa nacio-
nalista. 

Muchos dicen que la guerra ha 
terminado con la conquista de Ca-
taluña, pero yo no lo creo, puesto 
que todavía abrigan los republi-
canos una esperanza que puede 
llegarle o no llegar nunca. En re-
taguardia hay tranquilidad y esca-
sean mucho los artículos de prime-
ra necesidad, por lo que alcanzan 
precios fabulosos. 

Fue puesto en libertad M. G. de 
Lagioso, detenido en diciembre pa-
sado. Llegaron a ésta con permiso 
J. Á., A. T., F. C., F. Á., A. O. y A. Á. 

MARZO DE 1939

El gobierno del Generalísimo 
Franco fue reconocido por la mayo-
ría de las naciones de Europa y de 
fuera de ella.

La guerra en España está com-
pletamente paralizada. Corren ru-
mores de que se termina. Está a 
punto de estallar un conflicto euro-

peo. Las relaciones internacionales 
están muy tirantes. 

Las tropas nacionales se pre-
paran para una nueva ofensiva de 
gran envergadura. 

Se forma un nuevo gobierno en 
Madrid con elementos de todas las 
tendencias menos comunistas, por 
lo cual éstos se levantan en armas 
contra la titulada Junta de Defensa. 

Sospecho que ocurra una ren-
dición por parte de los llamados 
republicanos o rojos. ¡Ojalá que así 
sea! Se ahorrarían muchas vidas. 

ABRIL DE 1939

“La guerra ha terminado”, reza 
el último parte de guerra. Las tro-
pas del general D. Francisco Franco 
Bahamonde entran triunfalmente y 
sin disparar un solo tiro en Madrid 
y en las demás capitales de provin-
cia que faltaban, pues la rendición 
fue completa. 

Llegaron noticias de Madrid de 
los vecinos de ésta. No ocurrieron 
más muertes que las ya sabidas. 

Han escrito mi hermano y mi 
primo, a los cuales mandé docu-
mentación de ésta. Mi primo fue 
herido en una pierna. La herida, 
a pesar de ser muy extensa, no 
reviste gravedad. No obstante, le 
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escribiré para que venga a conva-
lecerse a ésta.

Llegó a ésta D. P. de Madrid. 
Uno de estos días dice que llegarán 
más. Llegó a ésta con permiso J. C. 

***********

A mis queridos amigos:

La guerra ha terminado con el 
triunfo de vuestro ideal. Habéis 
conseguido que la mayoría de los 
españoles lleven luto en sus cuer-
pos y en sus almas, que miles y 
miles de hombres jóvenes se vean 
mutilados e inútiles, que los hos-
pitales se llenaran de piltrafas hu-
manas y las cárceles de seres que 
al entrar hombres buenos y al salir 
serán tigres sedientos de sangre y 
de venganza que ni siquiera respe-
tarán al inocente.

Vuestro ideal trajo la guerra, 
el odio y la muerte. Vuestro ideal 
trajo el crimen a estos pacíficos lu-
gares, que antes se compadecían 
del perseguido y que ahora sue-
ñan con matar. Vuestro ideal fue 
el principio de una lucha fratrici-
da que se transmitirá de genera-
ción a generación años tras años. 
Y no olvidéis nunca que vuestro 
ideal fue el motivo de que hayan 
muerto cinco de nuestros mejores 
amigos. ¡Pobre A.! Quisiera que 
vivieras para que vieras los resul-

tados y las amarguras que trajo a 
España la doctrina que de corazón 
defendías. Tú eras noble y bueno y 
quizá hoy si vivieras te arrepintie-
ras de contribuir a lo que ocurrió. 
También estos mis amigos son 
buenos y a ellos debo mi existen-
cia después de la lucha sin cuartel.

Más de una vez, mis buenos 
amigos, os he oído culpar al obrero 
de tener que apelar a estos medios 
violentos. La posición social de 
vuestros padres no os obligó a ser 
obreros y por lo tanto no es extraño 
que ignoréis lo que cuesta el ganar-
se un pedazo de pan. No os podéis 
figurar lo que es el alma avara de 
un patrono que no se conforma con 
ganar un mil por cien del capital 
empleado, ni hasta qué extremo 
llega explotando la miseria del ho-
gar del trabajador. ¡Cuánto tendría 
que deciros sobre esto y cuántos 
ejemplos que contar!

Antes de terminar esto que 
secretamente escribo para voso-
tros, quiero hacer constar el cam-
bio moral que experimenté en vo-
sotros desde los primeros meses 
de guerra.

La influencia del ambiente de 
crimen en que vivisteis hizo que 
vuestras conversaciones particula-
res se parecieran en lo misteriosas 
a las del espía que da conocimiento 
de sus gestiones, a las del ladrón 

que informa a sus compañeros, a 
las del criminal que teme ahuyen-
tar a la víctima.

Ya no sois los de antes, alegres, 
francos y nobles como yo os que-
ría. Casi os tengo miedo. ¡Cuántas 
veces al oíros hablar de detencio-
nes, tiros, armas y crímenes miré 
disimuladamente vuestras manos 
por si se hallaban manchadas de 
sangre! ¡Llegué a creer que el cri-
men era una enfermedad contagio-
sa que ya prendiera en vosotros! 

Llegasteis a darme pena al ve-
ros tan cerca del envilecimiento. 
Por suerte no fue así. Triunfó la 
sensatez de que siempre estuvis-
teis poseídos. Ahora esperemos 
las consecuencias de esta nueva 
política.

Sospecho que pronto se dejará 
sentir el hambre entre los españo-
les y que al obrero se le prive de 
lo que a costa de su esfuerzo con-
quistara. 

Más que nada, me parece un 
régimen de los privilegiados como 
en los tiempos de la Edad Media. 

Sabucedo, 1 mayo 1939.1942

Escribo para el “Diario” que 
llevo de mi vida. Son asuntos que 
quiero conservar como recuerdo 
de estos años fatídicos de gue-
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rras y de hambre. Quizá sean 
estas líneas mal interpretadas y 
vean en ellas un matiz que es-
toy muy lejos de sentir. Odio a 
la política en todas sus formas, 
porque todas ellas me defraudan. 
Escribo para dar rienda suelta a 
la pena que me producen los ho-
gares pobres sin pan y sin me-
dios de adquirirlo. Me entristecen 
aquí dentro muy adentro los me-
nesterosos, los padres de familia 
que llegan hasta mí en demanda 
de un pedazo de pan para ellos y 
sus hijos, un consuelo para sus 
almas afligidas y una solicitud 
para las autoridades encargadas 
del racionamiento estricto a que 
estamos sometidos todos o quizá 
todos los españoles.

Yo los conozco, son mis vecinos 
y mis conocidos y sé que tienen 
hambre, hambre muy negra que les 
corroe vorazmente su salud. Soy 
tan pobre como ellos, quizá más 
que muchos de ellos, sin embargo 
con ellos reparto hasta el último de 
mis alimentos, prodigo toda clase 
de consuelos y esperanzas y escri-
bo, solicito por escrito y en presen-
cia auxilio a las autoridades para 
estos desgraciados. 

Lamento lo poco que soy aten-
dido, porque también hasta nues-
tras primeras autoridades llegó la 
corrupción de los nobles senti-
mientos. El actual Gobierno dictó 

algunas disposiciones que prác-
ticamente favorecerían al deshe-
redado de la fortuna, pero estas 
leyes no se cumplen ni por parte 
del pueblo ni por parte de nadie, 
porque un rabioso afán de lucro 
borró en las gentes todo senti-
miento de amor al prójimo y la 
virtud de la caridad. Yo conocí a 
Sabucedo, es decir, a todos los ve-
cinos de Sabucedo felices dentro 
de su hermandad de convivencia, 
cuando el acomodado partía con 
el pobre todo lo que en su casa 
podía ser útil al necesitado. Hoy 
conozco a esas mismas gentes. 
Al acomodado, con esa sonrisa 
de mirada fría ante la miseria 
de sus hermanos. Al pobre, con 
ese gesto de fingida humillación, 
pero con un odio feroz en su tor-
va mirada. Esta tormenta más o 
menos temprano estallará y un 
1936 volverá desgraciadamente a 
repetirse.

Se increpan amenazantes como 
irreconciliables enemigos y la envi-
dia cunde como enfermedad con-
tagiosa. El hombre se hizo malo. 
En 1936 pude comprender cómo 
el hombre persigue, caza, tortura, 
mata y se ensaña con sus semejan-
tes peor que la fiera.

Desde 1936 conocí el hambre 
y la guerra en todos sus horrores. 
Y este azote de la humanidad que 
surgió en septiembre del 1939 es 

el combustible que alimenta la 
hoguera en donde perecen los 
que van a la guerra y los que 
permanecen alejados de ella. Con 
ese azote nació y vive el “estra-
perlismo”, causa de todos nues-
tros males y ruina de la actual 
generación. Víctimas de sus efec-
tos son los hogares de los pobres 
en los que reina la enfermedad 
y la muerte por debilidad orgáni-
ca. Errantes por los pueblos van 
las familias implorando la caridad 
pública. Apenas hallan que co-
mer, porque la avaricia madre del 
“estraperlismo” cierra sus puer-
tas al instinto de conservación de 
la especie. La religión apenas es 
profesada porque sus preceptos 
se imponen a este estado de co-
sas antihumano.

No escribo más, no debo escri-
bir más porque temo que mi pluma 
se extralimite y pueda causarme 
serios disgustos.

Éste es el panorama del 1942. 
Mañana ¿qué ocurrirá? La guerra 
mundial continúa sin solución de-
finitiva y sin saber cómo termina-
rá. Sospecho que presenciaremos 
tiempos peores. 

[Omito aquí un breve parágrafo 
final de carácter estritamente per-
soal e privado] 

Sabucedo, 10 agosto 1942.
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“AS CORES ESVAÍDAS
DA NOSTALXIA”
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c Arriba, primeiras comuñóns en Forcarei no ano 1950 (con Moncho e Alfonso 
Cubela). Abaixo, primeiras comuñóns en Soutelo de Montes no ano 1951.
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c Arriba, primeiras comuñóns en Soutelo de Montes nos anos 60. Abaixo, primeiras 
comuñóns en Dúas Igrexas no ano 1984.
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c Voda na igrexa, hoxe desaparecida, da Madanela, no ano 1962. Detrás o fermoso retablo.
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c Arriba, voda de Carmucha e Alfredo no adro da igrexa de Forcarei, no ano 1961. 
Abaixo, mozas na festa das Dores de Forcarei no ano 1957. Á dereita María Elena 
Campos e Carmen Cubela. Ó fondo, a banda de música.
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c Arriba, grupo de mozos e mozas de Soutelo de Montes cos traxes de danza nos anos 
60. Abaixo, grupo de danza da Sección Femenina de Forcarei nos anos 50, actuando 
para Televisión Española nun programa que tiña por obxecto difundir as actividades 
folclóricas da organización.
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c Outra foto do grupo de danza da Sección Femenina de Forcarei nas escaleiras da praza.
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c Arriba, mocidade de Soutelo de Montes de festa o día 4 de agosto de 1958. Abaixo, 
mocidade de Forcarei no día 8 de Aciveiro do ano 1959.
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c Arriba, festa do San Bieito en Aciveiro nos anos 30. Abaixo, a festa nos anos 40.
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c Arriba, familias de Soutelo de Montes na festa do San Bieito de Pardesoa. Entre 
todos estaba a mestra dona Teresita. Abaixo, mozas de Forcarei na sala de baile 
Paraíso, no ano 1960. Ó fondo, dous dos célebres monicreques do pintor Pomé.
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c Arriba, mozos e mozas de Forcarei na festa do día 8 de Aciveiro no ano 1963. 
Abaixo, feira do día 5 na rúa Progreso de Forcarei, con Carmiña Cubela rodeada de 
nenos. Era o ano 1961.
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c Arriba, celebración infantil na sala Changüí de Soutelo no ano 1955. Abaixo, tamén na 
Changüí, actuando Avelino, Antonio Fernández, Jesús Campos e O Caladiño no ano 1960.
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c Arriba, nenos de Soutelo na fonte da praza da Constitución. Abaixo, coas sellas na 
mesma fonte para levar a auga á casa. Era o ano 1960.
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c Mozas de Soutelo do Medio. Anos 50
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c Mozas de Forcarei nas escaleiras da praza da Igrexa no ano 1954. Carmen Mariño, Maruxa da 
Panadeira e Maruxa de Digna. Ó fondo, a primeira escola graduada Nosa Señora das Dores.
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c Arriba, paseando por Soutelo no ano 1933. Abaixo, o Referendum Nacional 
franquista do 14 de decembro de 1966, que sometía a sufraxio a Lei Orgánica do 
Estado, na mesa electoral de Pardesoa.
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c Arriba, mozos de Forcarei na festa do Rosario de Dúas Igrexas no ano 1961. Abaixo, 
mozos e mozas nun “festival hippy” do ano 1968 no Bar Victoria.
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c Arriba, campamento xuvenil no campo da feira de Aciveiro no ano 1964. Abaixo, o 
propio mosteiro de Aciveiro nos ano 30.
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c Dúas estampas dos anos 50. Arriba, a praza da Constitución de Soutelo de Montes 
nevada. Ó fondo, a casa modernista de Alfredo González Barros. Abaixo, a praza da 
Igrexa de Forcarei.
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c Arriba, a rúa Progreso no ano 1962, nunha instantánea nocturna. Abaixo, grupo de 
nenos e avoa na praza da Constitución de Soutelo de Montes no ano 1956.
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c Arriba, grupo de mozos e mozas no límite da vila de Forcarei, no ano 1958. Abaixo, outro 
grupo onda outro dos límites no ano 1966. Carmiña Cubela estaba nos dous grupos.



58

c Nai e fillas onda o sabugueiro da señora Josefa, en Soutelo de Montes no ano 1968.
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c Arriba, escolares e mestras na escaleira da vella escola Nosa Señora das Dores de 
Forcarei, en 1957. Abaixo, primeira Xuntanza de Mestres de Forcarei nos anos 90, 
no restaurante París.
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c Arriba, equipo de fútbol de Forcarei no ano 1955. Abaixo, o equipo no ano 1959. 
Entre outros, Alfonso Cubela, Pepe Varela, Vicente da Panadeira, Amable de 
Chamosa, Pepe Pichel e Julio Rial.
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Luciano Manuel Piñeiro Martí-
nez, nace o 12 de outubro do ano 
1954 no sanatorio San Lorenzo, 
xa desaparecido. Inscríbese no 
rexistro de Forcarei, pobo no que 
os seus pais rexentaban unha 
botica situada na rúa principal, a 
Rúa Progreso. Cursou os estudos 
de primaria e parte da secun-
daria en Forcarei, e foi enviado 
interno ó colexio San Narciso en 
Marín para facer o bacharelato. A 
etapa en Marín non sería recor-
dada como a mellor da súa vida, 
nin moito menos, o propio Cha-
no recoñecería que aquel tipo de 
ensinanza non era da súa devo-
ción. En Forcarei comezou a sen-
tir inquedanza polo cine, primei-
ro, gracias ó seu veciño Manuel 
Barreiro Ouro, dono do piso no 
que Chano vivía cos seus pais e 
fotógrafo que lle ensinou a téc-
nica do revelado, e despois acu-
dindo con ansia os domingos ó 
desaparecido cine local “Colón” 
( 1947-1981), que hoxe aínda 

conserva o seu proxector. Forca-
rei, sería por sempre a patria de 
Chano, ou como ben rexistra a 
biografía escrita polo seu amigo 
Rochi:

“ Forcarei significou no mun-
do de Chano o que a vila de 
“Amarcord” significou para aquel 
talento da imaxinación febril ó 
servicio do cine con maiúsculas 
–e viceversa- que se chamou Fe-
llini […]”.1

Foi, case sen querelo, unha 
vila que lle tocou a alma e o in-
fluenciou posteriormente, pois 
moitos dos personaxes que logo 
mostraría ó longo da súa curta 
pero intensa obra filmográfica, 
eran os seus veciños, a xente 
coa que compartíu os primei-
ros anos da súa vida. Do mundo 
da aldea tamén lle viría a súa 

1 Francisco Rozados, Chano Piñeiro, Edicións 
Fervenza, A Estrada,  2003.

forma de contar historias, tan 
reais e tan simples como a vida 
mesma, e tan intensas que non 
fan falla verbas demáis para en-
tendelas.

Polo ano de 1971, ingresou na 
universidade de Santiago de Com-
postela para estudiar Farmacia, 
máis por perpetuar o negocio fami-
liar que por paixón. Foi un ano cla-
ve na súa vida, xa que ademáis foi 
o ano no que coñeceu a muller da 
súa vida, Mariluz Montes, nunha 
festa do pequeno pobo de Augas 
Santas, e que tamén cursaría con 
el os estudios de farmacia, e por 
desgraza, o fatídico ano no que lle 
detectarían o mal de Crhon, que 
o faría pasar polo quirófano varias 
veces e que o  acompañaría ata a 
morte. Mariluz era natural de Ru-
billón, un pequeño pobo do con-
cello de Avión, en Ourense, mar-
cado profundamente pola ferida 
da emigración, tema que marcou 
fondo a obra do cineasta. Creo que 

CHANO PIÑEIRO
Marta Cabada
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falar de Mariluz como a muller da 
súa vida, non é un atrevemento, 
pois foi ela a que puxo  en con-
tacto a Chano coa maxia de facer 
cine, regalándolle cando casan, un 
tomavistas Minolta super-8. Dous 
anos despois filmará  a curtame-
traxe “Os paxaros morren no aire”, 
adaptación da obra de Castelao 
“Sempre en Galiza”. Anos despois, 
no 82 estrea a súa primeira longa, 
con título de “Eu, o tolo”, que se-
ría tamén a primeira longa da nosa 

terra xunto con “Malapata” de Car-
los López Piñeiro. Ambas obras fil-
madas co seu super-8.

Alá polo estreo de “Eu, o 
tolo”, Chano e a súa dona trasla-

danse á cidade de Vigo onde am-
bos rexentan unha botica na rúa 
Torrecedeira.

O seguinte paso daría lugar a 
unha das súas obras máis coñe-
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cidas “Mamasunción”, rodada en 
35 mm,que relata a historia de 
María Rosa da Regueira, veciña de 
Forcarei, á que Chano dende neno 
vía acudir diariamente á oficina 
de correos, coma un cravo as oito 
do serán durante corenta anos, á 
espera dunha carta do seu fillo 
emigrado. O rostro enrrugado e 
profundamente marcado de Asun-
ción Racamonde, o personaxe 
que encarnaría a María Rosa na 
curta, chegou lonxe, moi lonxe, a 
Bélxica, Suecia, Australia, Inglate-
rra e mesmo Arxentina. O próxi-
mo proxecto sería “Esperanza”, 
producida polo Concello de vigo, 
unha historia marcada polo alco-
holismo e cargada de realidade. O 
seguinte que saíu das mans deste 

home, fabricante de soños, foi a 
longametraxe “Sempre Xonxa”,-
que confesou reescribir máis de 
nove veces, e que foi unha loita 
constante tanto económica como 
técnicamente. Convertiríase nun 
dos primeiros exemplos de Crow-
founding galego, cando se decide 
facer unha campaña para finan-
ciar o filme, despois de que se 
lle denegara unha subvención en 
tres ocasións. Este filme, sirveu 
de bandeira da nosa patria no ex-
tranxeiro, e viaxou ós festivais de 
Cannes, Montreal e La Habana.

A finais do ano 92, a Conse-
llería de Cultura, encárgalle o 
seu derradeiro proxecto, para a 
promoción do Xacobeo 93, este 

proxecto será “O camiño das es-
trelas”. Chano definiríase a sí 
mesmo como unha persoa que 
non se identificaba coa socieda-
de actual, e á cal o cine, lle per-
mitía obrar o mundo que a el lle 
gustaría. O 21 de marzo de 1995, 
ós 40 anos, falece no Hospital 
Xeral de Vigo, a causa da enfer-
midade que o acompañou máis 
da metade da súa vida.

Falar de Chano é falar de Forca-
rei, e falar de Forcarei, e en xeral, da 
Terra de Montes, é falar de Chano:

-Os  nomes que identifican os 
personaxes dos seus filmes, son na 
súa maioría, nomes reais, de xente  
que habitou esta terra.
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-O carteiro de Forcarei, Manuel 
Barreiro, contoulle a Chano de pe-
queno a historia da súa Mamasun-
ción.

-No 1990 Chano fai de pregoei-
ro nas festas das Dores en Forca-
rei. Onde tamén se proxecta Sem-
pre Xonxa.

-En 1995 o Concello de Vigo 
pon o seu nome nunha rúa da 
cidade.2

-En 1997 o Concello de Forca-
rei dalle o seu  nome a unha rúa 
da vila.

2  h t t p : // w w w. f a r o d e v i g o . e s / g r a n -
vigo/2013/03/24/rua-chano-pineiro/779373.
html

-No ano 1999, o instituto do 
concello nomeado como IES Nosa 
señora das Dores, cambia de 
nome adoptando o de IES Cha-
no Piñeiro. En 2011 este mesmo 
instituto decide colocar un mural 
permanente no centro para que 
todo aquel que entre saiba por-
que recibiu ese nome e, breve-
mente, coñeza un pouco da vida 
do cineasta.

-O concello de Ourense utiliza 
o nome de Chano para nomear 
unha rúa.

-Quizáis as dúas pegadas 
máis fondas que deixou na co-
marca de Forcarei, foi, por unha 
aparte dar a coñecer estas terras 
e esta xente moi lonxe das nosas 

fronteiras, onde ninguén se ima-
xinaba que poderían chegar, e 
por outra, darlle voz á sua xente, 
ás suas feridas máis profundas, 
como por exemplo o drama da 
emigración.

-Existen dous amigos e ve-
ciños de Chano que loitaron e 
seguen loitando para que non 
nos esquezamos deste xenio. 
Dúas persoas nas que unha 
vez máis, deixou unha pega-
da si cabe, máis fonda, xa que 
compartiron con el vivencias, 
risas e problemas. A primei-
ra destas persoas é Francisco 
Rozados “Rochi”, autor dunha 
das dúas biografías que exis-
ten sobre Chano, fundador da 
revista Cotaredo, recentemente 
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desaparecida en 2011, e da súa 
sucesora Metacios, que estreou 
o seu primeiro número o pasa-
do decembro de 2012.

Nalgúns dos números de Cota-
redo, atopamos artigos dedicados 

á memoria de Chano, con motivo 
do décimo aniversario do seu fina-
mento, ou con motivo do 25 ani-
versario de Mamasunción, que nos 
traslada, unha vez máis ás fermo-
sas e estreitas rúas de Baíste, a al-
dea que inspirou a Chano.

Tamén con motivo do aniver-
sario, públicase unha pequena e 
divertida biografía de Chano en 
banda deseñada, escrita e colo-
reada por Rochi e ilustrada por 
Bofill. (foto)

Nunha colaboración coa AG. 
Revista do Audiovisual Galego, 
dirixida por Miguel Anxo Fer-
nández, Rochi lembra o único 
recordo que ten da señora Ma-
ria Rosa da Regueira, cóntanos a 
verdadeira historia desta señora 
e as diferenzas entre realidade 
e ficción.

Pedinlle a Rochi que escribise 
unhas verbas que reflexaran o que 
Chano foi para el, e a estreita ami-
zade que ambos mantiveron:

"Eu nacín a trinta metros es-
casos da botica do pai de Chano. 
El levábame oito anos e pico, 
pero lémbroo ben porque un, de 
cativo, sempre se fixa nas per-
soas que teñen algo especial, e 
Chano xa o tiña cando non era 
máis ca un adolescente. Despois 
tomei contacto de novo con el 
no derradeiro tramo da súa vida, 
cando xa era un director coñeci-
do por levar o cine galego á súa 
maioría de idade. El acordábase 
de min e trabamos unha nova 
amizade cómplice e epistolar, 
pois escribiámonos cartas (¡Que 
raro soa hoxe nun mundo ateiga-
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do de tecnoloxía!), porque cando 
dous cinéfilos empedernidos se 
coñecen e comparten ademais 
o lugar de nacemento xa son 
dúas as razóns profundas para 
esa complicidade de compartir 
soños. Por desgraza non durou 
moito esa etapa, porque no me-
llor da súa vida deixounos, pero, 
e esa é a maxia do cine, tamén 
nos deixou material dabondo 
para soñar, que era o exercicio 
predilecto da súa alma grande. 
En a penas seis películas Chano 
construíu un mundo novo que 
recreaba aquel mundo vello que 
os dous coñecemos e amamos, 
o mundo da xente miúda da Te-
rra de Montes, ou Trasdomonte, 
como el a rebautizou. Eu, anos 
máis tarde, continuei na miña 
modestia a descrición de Trasdo-
monte, e a verdade que non foi 
nada mal a cousa: sete premios 
literarios son testemuña de que 
non o debín facer moi mal, por-
que en todos e cada un latexa 
e vibra ese mundo creado por 
Chano na pantalla e recreado 
por min na literatura. Pezas da 
miña autoría coma Memoria de 
Trasdomonte (que foi premio Ca-
milo José Cela), Raiolas no faia-
do (premio Manuel Oreste)  ou o 
Bestiario máxico do abade Eliseo 
(premio Anxel Fole) poderían ser 
a continuación de Mamasun-
ción ou Sempre Xonxa, as obras 
mestras de Chano. Quedoume a 
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mágoa de non poder compartir 
algún día un posible guión es-
crito a medias, pero tamén me 
quedou a alegría de ter compar-
tido horas e soños cunha das 
grandes persoas e artistas que 
coñecín na miña vida e no meu 
país, onde malia o tópico, non 
abunda xente coma el, boa e xe-
nerosa".

Francisco Rozados “Rochi”

Como reflexan estas palabras, 
o cariño que ambos se tiñan é 
notable, e isto, é un trazo común 
en tódalas declaracións quepui-
den analizar sobre Chano, a pe-
sar do que logrou, do grande que 
foi para Galicia e para o cine, non 
hai palabras malas para él. Polo 
contrario destacan a sinxeleza e 
a grandeza que sempre o carac-
terizaron.

A segunda persoa é Xose Luis 
Barreiro Rivas, nado en Forcarei, 
fillo do carteiro da vila, e que foi 
vicepresidente da Xunta de Galicia 
na época de Fernando Ignacio Gon-
zález Laxe. Xose Luis publica este 
artigo sobre o seu compañeiro o 
27 de marzo do ano 95:

Un artigo que rezuma cariño 
e admiración polo director e as 
vivenzas que compartiron. Nel 
tamén podemos ver o porqué da 
decisión de Xose Luis, que por 

aquel tempo puxo en marcha a 
TVG,  de que Mamasunción fose 
a primeira película emitida pola 
cadea.3

3 Ver portada e primeira páxina da biografía de Chano en 
banda deseñada na páxina 64. Escrita por Francisco Rozados 
en 2009, con motivo do 25 aniversario de Mamasunción.

A pegada de Chano para Gali-
cia, incluso para España, e para 
o mundo enteiro, foi fugaz en 
vida, pero eterna no tempo. El 
sería o primeiro director de cine 
que produce en Galicia, en gale-
go, e o primeiro que traballa con 
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un equipo artístico íntegramente 
galego. Foi quen de levar a nosa 
terra, a nosa lingua e os nosos 
costumes polo mundo adiante, 
cheo de orgullo ante o que esta-
ba a mostrar e sin dubidar por un 
segundo en loitar a esgalla para 
conseguilo.

A pesar de que Chano é unha 
desas figuras das que todos nós, 
os que nacemos nesta comarca 
deberíamos sentirnos orgullo-
sos, non é unha figura que se 
explote como tal, no bo senti-
do da palabra, en tanto que por 
sorte ou por desgraza, a cultura 
neste país e case a última da 
fila á hora de gastar cartos na 
súa difusión ou “comercializa-
ción”.

Malia que si houbo algún in-
tento fallido por facelo, na actua-
lidade non existe ningún monu-
mento que o recorde, esperemos 
que sexa por pouco tempo.
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TESTEMUÑAS DA EMIGRACIÓN
Francisco Rozados “Rochi”

Hai unha fotografía galega que 
expresa mellor ca mil tratados a dor 
que supuxo a sangría da emigración. 
Refírome, claro está, á fotografía do 
pai e o neno despedíndose e choran-

do na estación marítima da Coruña 
que realizou maxistralmente Manuel 
Ferrol no ano 1957. É suficiente para 
comprender, de xeito explícito e estre-
mecedor, que ninguén emigra porque 

quere, aínda tendo razón Castelao 
cando dicía que os galegos emigra-
mos en vez de nos queixar. Coido que 
ningún pobo como o galego sabe do 
necesario que é a unión e a compren-
sión doutros conxéneres, seguramen-
te porque moitos de nós tivemos que 
abandonar familia e amigos para ir 
polo mundo adiante. Iso ten que in-
fluír necesariamente na visión da soli-
dariedade. A dor queda aí por sempre, 
e afecta non só a quen emigra, se-
nón a aqueles que o emigrado deixa 
aquí. O peso da morriña, o lastre da 
nostalxia, son demasiado fortes. Por 
iso a mesma gaita non soa igual en 
Ourense ca en Berna, en Forcarei ca 
en Caracas. A dor non se vai. A vida 
segue alá onde non está o emigrante. 
Non se deixa atrás a familia e os ami-
gos, senón que se levan en paralelo. 
Todo se agrava na distancia pola im-
potencia (doenzas, crises, problemas 
intrafamiliares). É a vida máis difícil. 
Ter que se separar dos fillos, dos pais, 
das mulleres, dos homes. Máis grave 
aínda se temos en conta que cando 
os nosos emigraban en masa eran 
tempos nos que non había a comuni-
cación fluída que existe hoxe, mesmo c A célebre foto de Manuel Ferrol



70

ó instante. Daquela –estamos a falar 
dos anos cincuenta, sesenta, seten-
ta do século pasado– o máximo era 
unha carta de vez en cando, pois ata 
había que aforrar nos selos. No ano 
2010 editouse un libro titulado “Ga-
liza en Suíza. Aspectos dunha emi-
gración”, co gallo do 50º aniversario 
do comezo da emigración ó país cen-
troeuropeo. Nese ano máis de 40.000 
galegos residían no país alpino, unha 
cantidade que supoñía o 60% do total 
dos españois alí emigrados. O galego 
situábase no quinto lugar entre as lin-
guas estranxeiras máis faladas en Suí-
za. Tamén se dicía na publicación que 
debido á tradición migratoria do noso 
país, atopar en Galicia alguén que non 
tivese vínculos coa emigración era 
pouco menos que imposible. O libro 
é un dos poucos exemplos bibliográ-
ficos que trata a emigración a Suíza, 
sobre a que non existen moitos tra-
ballos, ó contrario do que sucede coa 
extensa bibliografía sobre a presenza 
galega en Cuba, na Arxentina ou no 
Uruguay, por poñer tres exemplos.

A viaxe a Suíza supuxo para moi-
tos saír do Franquismo e da escase-
za. Para algúns foi o choque máis 
grande que viviron nas súas vidas. 
Viron por primeira vez un super-
mercado, leite en tetrabrik e outros 
produtos cos que aquí nin se soña-
ba. Significou presenciar o primeiro 
mundo de verdade dende a reali-
dade que ata daquela ocuparan os 
seus ollos e os seus pensamentos, 

unha realidade gris e mediocre, den-
de o punto de vista económico polo 
menos. Suíza (noutros casos Francia, 
Bélxica, Alemaña) quedoulles grava-
do para sempre. Suíza foi e segue a 
ser, en palabras de Martínez Crespo, 
autor do libro citado, unha parte im-
portantísima da historia galega polo 
moito que representa entre a nosa 
sociedade, pola calidade e a canti-
dade dos emigrantes que ademais 
fomentou interaccións e influencias 
culturais moi importantes. 

Naqueles tempos de emigración 
masiva, sobre todo na industria e 
despois na construción, os países de 
destino convocaban os estranxeiros 
a realizaren probas de cualificacion. 

Porén, a forte necesidade e a deman-
da consecuente de man de obra fixo 
que lles resultara sinxelo atopar un 
traballo. Os propios centros galegos 
foron fontes para atopar traballo a un 
tempo que lugares de reunión. A prin-
cipal dificultade coa que se enfron-
taban os nosos emigrantes era que 
non falaban os idiomas dos países 
ós que arribaban. Por iso non houbo 
unha verdadeira integración real nin 
dos nosos emigrantes nin dos do res-
to de España. No caso de Alemaña a 
dificultade salta á vista, é un idioma 
complicado, aínda que se ía sobrevi-
vindo sen sabelo de todo. Convivían 
pero non se integraban. Polo menos 
neses anos pioneiros da emigración ó 
país teutón.

c Emigrantes a piques de coller o tren
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Quizais o tema máis traumáti-
co fose deixar a familia en Galicia. 
Ese afastamento estaba omnipre-
sente. Dos que retornaron, nos 
anos setenta e oitenta, algúns en-
contráronse con que non había xa 
familia, moitos fogares quedaron 
destruídos. Creábanse desarran-
xos na xente que se desprazaba e 
na propia familia que os esperaba 
na terra. Claro que isto era moi-
to máis frecuente na emigración 
latinoamericana que na de Cen-
troeuropa, por evidentes razóns 
de distancia, aínda que neles si 
era máis frecuente a integración, 
por razóns de similitude idiomá-
tica, mesmo no Brasil, onde a 
diferenza co galego non supoñía 
unha barreira infranqueable, se-
nón todo o contrario.

En moitos aspectos, a emigra-
ción foi empobrecedora no aspecto 
persoal. Moitos dos que retornaron, 
malia teren unha boa situación eco-
nómica e contaren con propiedades 
e negocios, quedaron co corazón par-
tido ó deixaren atrás fillos e netos. 
Xente, chegada a Suíza coa trintena, 
que se xubila na súa terra como dese-
xaban, pero que moitas veces non lo-
gra acostumarse á situación. Todo de-
pende, nestes casos, dos anos que o 
emigrante botara alá, obviamente, así 
como das ligazóns que deixara aquí 
e da frecuencia do contacto con elas. 
A segunda xeración de galegos –que 
os demógrafos cualifican xa como 
suízos de orixe galega–, está total-
mente integrada, criouse en Suíza e 
coñece algunha ou algunhas das lin-
guas oficiais. Na terceira xeración as 

dificultades de integración dilúense. 
Este grupo queda no país de acollida 
e non volve a Galicia, agás que tivese 
un moi fluído contacto coa familia de 
aquí e que botase grandes tempora-
das en Galicia. En xeral, non volve, 
como sería o soño de seus pais. Os 
que volven atópanse inadaptados, 
entre outras cousas porque se infra-
valora a súa formación e o seu co-
ñecemento de idiomas. Non teñen 
moitos desexos de regresar. Volver é 
difícil para eles. Porén, e ó contrario 
ca en Sudamérica, que un fillo de es-
tranxeiro faga carreira en certos niveis 
en Suíza é practicamente imposible. 
Houbo mesmo campañas con matices 
xenófobos (por exemplo, votacións 
para limitar o número de estranxei-
ros) e aínda hai prexuízos, o mesmo 
que ocorre cos matrimonios mixtos. 
A segunda xeración de galegos está, 
obviamente, mellor formada que os 
seus proxenitores. Os naturalizados 
acadan, en promedio, un nivel de for-
mación non só máis elevado que o 
dos galegos non naturalizados, senón 
superior ó dos seus compañeiros suí-
zos. Aínda así, obter a cidadanía suíza 
non é doado, e sen ela non poden 
votar e, xa que logo, non poden ser 
cidadáns de pleno dereito.

Basilio Rivas saíu da súa aldea, 
Liripio, no ano 1967, con dezaoito 
anos. O seu destino era Francia, e ían 
nove persoas nun Land Rover. Saíron 
ás oito da mañá. Ó outro día esta-
ban xantando en San Sebastián e ó 

c Emigrantes no tren a Bélxica
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outro máis entraban en Orleáns, no 
Departamento 45, a sesenta quilóme-
tros de París. Alí botou seis anos, e o 
seu recordo fala de bo trato por parte 
dos nativos do país galo. El ía cunha 
aprendizaxe boa, pois fixera mestría 
industrial en Pontevedra, é dicir, que 
non carecía de formación. Neses seis 
anos só viña, coma todos os traba-
lladores españois en Francia, no mes 
de decembro, e volvía no mes de xa-
neiro cara a Orleáns. Fala do contacto 
cos exiliados republicanos, mesmo 
de que a filla de Julián Grimau lles 
deixaba libros sobre a República para 
conciencialos politicamente sobre a 
situación española. Tamén fala da pi-
caresca, coma cando pasaban caixas 
con botellas de coñac de “contraban-

do” no tren, posto que alí era moito 
máis caro. Segundo a súa opinión, 
non había unha visión clasista e xe-
nófoba como despois atoparía en Suí-
za. A Suíza foi, xa con máis formación 
e experiencia laboral, no ano 1973, e 
alí estivo ata 1979. Alí sufriu, como a 
meirande parte dos emigrantes, un 
trato máis frío ou indiferente e, en 
ocasións, incluso discriminatorio por 
parte dos nativos. Tamén observou 
como algúns paisanos se establecían 
pola súa conta para incrementar os 
seus ingresos e para ter máis liber-
dade de acción. En Suíza a vida social 
era máis infrecuente ca en Francia. No 
país alpino facíase máis vida na casa 
ca fóra. Os compatriotas só se vían 
nas festas dos centros de cada co-

munidade. Tiñan, sobre todo, pouca 
relación cos suízos, aínda que si con 
outros emigrantes: franceses, italia-
nos, polacos. Basilio está agradecido 
ás dúas terras que o formaron e lle 
deron sustento en anos difíciles.

Paco Villaverde partiu cando tiña 
dezanove, e a súa viaxe foi máis tem-
perá e de maior percorrido. Viaxou 
a Venezuela. Foi no ano 1958. Botou 
uns anos no interior pero non lle gus-
tou e dirixiuse a Caracas, onde viviu 
durante corenta anos. Levaba  consi-
go a súa familia, pero tamén a súa 
formación de Galicia, el era xastre, e 
así se gañou a vida na capital venezo-
lana, primeiro ó servizo doutros em-
presarios e despois establecido pola 
súa conta cun socio. Montaron un co-
mercio de roupa. Lembra que cando 
foi cobraba 149 bolívares á semana, 
e a pensión custáballe 49. Paco foi un 
emigrante transoceánico atípico, por-
que el cruzou o Atlántico en primeira 
especial coa familia. Había pouco que 
casara. E dende alá, xa establecido 
e cunha moeda forte que chegou a 
valer un terzo de dólar, viaxou a Es-
paña, neses corenta anos, en máis 
de vinte e catro ocasións, en barco e 
en avión. Viña para ver a súa nai. O 
seu fillo marchou buscar vida a Esta-
dos Unidos, onde hoxe rexenta unha 
empresa de odontoloxía de renome e 
envergadura. Os netos de Paco son de 
nacionalidade estadounidense. Paco 
salienta que o trato do país que o re-
cibiu no 58 sempre foi bo e a integra-

c A emigración transoceánica dende o porto de Vigo
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ción total, pois o idioma non supoñía 
barreira ningunha. Lembra que foi a 
un mundo totalmente distinto e avan-
zado. Cando se foi de Galicia aquí non 
había neveiras, nin televisións, nin 
lavadoras. Alí había todo iso e moito 
máis. Ó pouco tempo de estar alí mer-
cou un coche e non tivo nin que sacar 
o carné de conducir, nunca lle pediron 
os papeis en corenta anos. Volveu a 
España hai dezaseis anos, e hoxe vive 
na casa onde naceu, na Ponte. Veu 
en bo momento e, desde que veu xa 
volveu en dúas ocasións a Venezue-
la e outras dúas a Miami, pero agora 
como turista. 

Cándido Cosme dános outro 
punto de vista, o do home que es-
tivo durante eses anos de auxe da 
emigración detrás da barra e á fron-
te do Bar-Restaurante Victoria. A súa 
impresión ó falarnos de como che-
gaban neses meses de vacacións os 

emigrantes, a meirande parte xente 
nova, é a de que chegaban dispostos 
a desafogarse, a se desquitaren dos 
duros meses que viñan de pasar no 
inverno suízo, alemán ou andorrano. 
E tamén, un pouquiño, a facer gala 
dos cartos que traían  dende unha 
sociedade avanzada a unha socie-
dade que seguía a ser un paradigma 
da economía de subsistencia. Xen-
te nova que naqueles dous meses 
practicaba de xeito denodado o car-
pe diem horaciano, o día a día coma 
se non existise o futuro. Lembra 
que, nunha ocasión, tres mozos lle 
pediron nove botellas de champán 
no espazo dunha hora para impre-
sionar a media ducia de mozas. Nen 
sequera o bebían, senón que se di-
vertían deixándoo correr ou mesmo 
batuxándoo para que se proxectase o 
más lonxe posible nunha atmosfera 
de risas e diversión. Tamén di que 
non se daba feito a preparar cuba-
libres, de xeito que cando abrían o 
bar xa tiñan confeccionados os pri-

meiros cincuenta con ron ou xenebra 
para despois só ter que irlle botando 
a coca-cola e, dese xeito, abastecer 
a descompasada demanda de mozos 
sedentos. Pedíanse rondas novas 
sen rematar de beberen as que aínda 
estaban enriba da barra ou da mesa, 
para facer gala, como diciamos, do 
poder adquisitivo daqueles emigran-
tes que traían cartos a esgalla e que 
querían que se vise. Outra das fa-
cetas nas que se vía como afloraba 
a divisa era na encarga de xantares 
e ceas. Nunha ocasión encargaron, 
recorda, unha comida con lacón, 
chourizos e patacas en abundancia 
para sete comensais. Cando chega-
ron, eran en realidade só tres os que 
ían dar conta dos pratos, pero come-
ron todo o que encargaran para sete 
sen deixar practicamente nada. Isto 
fálanos de abundancia e de días de 
gloria na afluencia de xente e divisas 
á nosa terra. Estas foron tres das ex-
periencias que viviron aqueles anos 
difíciles e alentadores.

c Nenos emigrantes

c Emigrantes coa súas maletas
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A FÁBRICA DO PETIRRO
Dende 1920
Francisco Márquez Taín
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  Ai! vaite amodo, vaite amodo, 
Río da Pontefreixeira, 

Ai! vaite amodo, vaite amodo, 
Non leves tanta carreira. 

(Popular) 

En lembranza de quen procurou, con harmonía, o aproveitamento dos recursos da natureza.

A Fábrica do petirro
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O río Lérez  na súa conca alta xera un medio natural no que ao 
longo dos tempos se  desenvolveu  unha economía vinculada a súa  
explotación que demandaba ferramentas e servizos,  polo que xurdiron 
muíños, serradoiros e obradoiros, para os que con enxeño e sabedoría 
popular se aproveitaron os recursos hidráulicos existentes. 

  Para contribuír á divulgación deste patrimonio etnográfico damos 
a coñecer un expoñente de enxeño e arquitectura popular.

1 
Introdución 

O Río Freixeira dende o seu nacemento en Porto Escuro ata Ponte de Parada  onde verte  ao  Lérez. 



77

                                

Portada do proxecto. 

A historia deste enxeño  iníciase en  1.920, cando o veciño do 
Cachafeiro Manuel Camba encarga ao enxeñeiro de camiños Antonio 
Saez Díez o proxecto de “Aprovechamiento de aguas para sierra y 
molino del arroyo Freijeira”. 

Entre as particularidades do proxecto pódese salientar: a análise do 
emprazamento, os cálculos estruturais por métodos clásicos e detalles, 
a valoración da obra en  4.217,52 pesetas e outros datos técnicos coma  
a estimación dun caudal mínimo e máximo de 200  e  800 litros por 
segundo, respectivamente, cun límite de 1.500  nas avenidas, o salto 
hidráulico establecido en 1ʼ80 m, o que cun rendemento do 60% na 
instalación resulta unha potencia neta dun mínimo de 2ʼ88 cabalos de 
vapor (aproximadamente  2ʼ12 kW).  

2 
Historia 

Plano de situación

Plano de detalles 
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É no ano de 1939, cando Manuel Márquez Rozados, “Manuel do 
Petirro”, veciño de Covas, de profesión ferreiro, adquire o conxunto 
edificado, atopándose este en estado de ruína funcional, por 
deficiencias nas rodas motrices e do sistema hidráulico, e estruturais, 
por mor dun incendio que afectou o armazón da cuberta e en 
consecuencia aos pinches. 

Repostas as condicións mínimas de seguridade do edificio, a 
“Fábrica do Petirro” comeza unha nova andaina da man do seu 
propietario, quen rehabilita o serradoiro equipándoo cunha nova roda 
hidráulica de eixe horizontal,  instala a súa forxa dotándoa dun martelo 
pilón de bésta enxertándoo  no sistema motriz hidráulico, e incorpora 
unha carpintería de madeira, acadando as  autorizacións esixidas polo 
novo réxime en maio de 1945.  

A Fábrica, pasa de ser unha ruína a consolidarse na redonda 
como un referente na súa actividade polo dominio do oficio e pulo do 
seu promotor xunto coa dos seus fillos mozos, chegando coa total 
dedicación dun deles, Francisco Márquez Gómez, á produción en serie 
de ferramentas para traballar o agro nas Terras de Montes e Tabeirós. 

Este novo modo de produción requiriu dunha nova forma de 
enerxía, naquel entón a electricidade. Por iso, a mediados da década 
dos 50, renunciando á emigración e co empeño de seguir a 
desenvolver a actividade de ferreiro, pero coas tecnoloxías axeitadas 
para os novos tempos, Manuel e o seu fillo Francisco montan un novo 
Taller  no lugar da Freixeira, no que instalan a forxa e trasladan o 
martelo pilón, quedando  a Fábrica destinada só ás actividades de
muíño de uso exclusivo do seu propietario. 

Nos albores do 2010, a Fábrica atopándose á beira da ruína 
estrutural e de perderse todo vestixio do  funcionamento dos seus 
mecanismos, lévase a cabo a súa rehabilitación integral. 
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Vista aérea dos  lugares de Cachafeiro, Covas e  Freixeira coa súa Carballeira despois da cal se atopa a Fábrica. 
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3 

Descrición  

A presa.
O estanque. 

A Fábrica é unha instalación industrial hidráulica, que conta con  
muíño, serradoiro, obradoiro de  forxa e carpintería.  

A localización  responde ás necesidades de dispor do maior caudal 
de auga posible e acceso axeitado  para carros. Así, aséntase na 
marxe do río Freixeira, despois de  recoller os caudais  dos regatos que  
sucan as terras da parroquia de Millerada e do lugar de Covas na de 
Forcarei. 

A parcela atópase no monte do Cachafeiro e a súa ordenación 
permite, ademais de dar cabida á edificación, formar un peirao e o 
prado da Fábrica.

A presa, con traza en arco, foi construída  con xisto asentado a 
chapacuña.  

O estanque fórmase sobre un fermoso treito de río que chega ata o 
muíño da Carballeira da Freixeira. 
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O edificio é unha construción de planta rectangular de 11,80 x 
12,70 m., asentada na súa metade sobre o leito do río. Está formada 
por  muros de cachotería reforzada nos seus alicerces e esquinais con 
pezas rudamente regularizadas. A cuberta está formada a dúas augas 
con armazón de madeira e como revestimento lámina metálica segundo 
proxecto inicial.  

Dos dous andares cos que conta a edificación salientamos no 
soto, coñecido como o inferno,  as rodas hidráulicas, o artefacto da 
trompa  e o sistema hidráulico, que dá saída á auga ao través de dúas 
das súas frontes, e o tremiñado, onde se leva a cabo a produción da 
Fábrica. (Vid. Fig. 1, 2.) 

F ig .1 . -  A L Z A D O S  F Á B R I C A



82

  TREMIÑADO 

1- MUÍÑO 

2- CARPINTERÍA. 

3- SERRADOIRO. 

4- FORXA. 

INFERNO 

1.-RODICIO DO MUÍÑO 

2.-RODICIO CARPINTERÍA. 

3.- RODICIO DA SERRA. 

4.- HIDRÁULICA.

5.- CUBO DO MUÍÑO. 

6.-TROBA. 

7.-RODICIO TRADE. 

F i g . 2   P L A N T A S  F Á B R I C A  
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  O sistema hidráulico, despois de que a presa da fábrica dote o 
caudal do río da máxima enerxía potencial posible estancando a auga   
ata o nivel de evacuación do muíño que o precede,  é o encargado do 
fornecemento de auga co caudal e forma axeitada e baleirado da 
mesma. (Vid. Fig. 3, 4) 

Entre as partes que compoñen o sistema salientamos:

-Comportas de peche do estanque e da canle da roda hidráulica 
regulables en altura por medio de barra roscada e de barra 
dentada, respectivamente.  

-Cubo principal,  ao que chega a auga directamente do río e 
abastece ao muíño, mediante dúas buxas superposta opcionais 
segundo o nivel da auga do río (evitando deste xeito que o muíño 
colla a pea), e alimenta asemade á carpintería e a un cano con 
forma de funil que se bifurca en canos helicoidais entorno ao 
rodicio do serradoiro para fornecelo mediante oito buxas, co que 
se procura unha maior eficacia das forzas hidráulicas. 

-Cubo secundario enxertado na boca  do cubo  principal  que  
fornece á trompa e ao trade. 

-Canle da roda hidráulica de eixe horizontal do serradoiro ao que 
chega a auga directamente do río, dotada dun sistema de apertura 
no entronque co río que permite regular o caudal dende o interior 
e, en consecuencia,  a velocidade de xiro da hidráulica. 

-Galerías baixo o edificio e o prado da fábrica para evacuar a 
auga de xeito adecuado no curso do río.   

 Fig. 3.  Comporta de canle. 



84

  

F i g . 4 . -   S E C I Ó N S  F Á B R I C A  
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As dúas buxas do  muíño 

Cano  circular e as dúas primeiras das oito buxas que guían a auga o rodicio do serradoiro. 
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As rodas hidráulicas, como elemento motriz, son o resultado 
da procura da eficiencia a partir das condición hidráulicas, 
empregando os medios e técnicas máis axeitadas ao oficio do seu 
artífice. 

De entre as cinco rodas hidráulicas coas que conta a Fábrica, 
salientamos a hidráulica de eixe horizontal do serradoiro. Está 
formada por dúas coroas circulares de madeira montadas cada unha 
sobre catro brazos do mesmo material. Entre elas dispóñense 
regularmente 17 aletas de aceiro sobre as que actúa a auga. Un eixe 
metálico, asentado sobre chumaceiras de bronce ancoradas a muros 
de cachotaría é movido pola hidráulica; este eixe ten nun  cabo unha 
catarina á que se atopa trabado outro eixe horizontal por medio dun 
piñón, que conta  con dous volantes nos que se montan as correas 
do martelo pilón e  do serradoiro.  (Vid.Fig.5. )

F i g . - 5   R O D A  H I D R Á U L I C A  

1.-HIDRÁULICA DE EIXE HORIZONTAL. 

2.-CATARINA. 

3.-VOLANTE MARTELO PILÓN. 

4.-VOLANTE SERRADOIRO. 
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Volante do serradoiro  

Catarina  

A Hidráulica de eixe horizontal e o seu mecanismo. 



88

  

Rodicio do serradoiro. 

Rodicios da carpintería e do muíño 

A ra e o grilo do muíño.
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  O muíño responde á tipoloxía de cubo. Como elementos 
máis característicos cabe salientar as dúas posicións opcionais do 
rodicio sobre o eixe vertical e o tambor que cobre as moas e 
conduce a fariña ao caixón. (Vid. Fig. 6)

O muíño no tremiñado. 

Fig.6.  MUÍÑO. MECANISMO DE ROTACIÓN E TRITURACIÓN 
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A carpintería está formada pola cepilladora, o torno e a serra de 
mesa.  

O mecanismo de rotación está formado por un rodicio de eixe 
vertical que remata nunha coroa dentada na que traba un eixe  
horizontal metálico por medio dun piñón. Este eixe conta con dous 
volantes de madeira que por medio de correas planas transmiten o 
seu movemento  á cepilladora, á serra de mesa, ao torno e á dínamo
para xerar a enerxía eléctrica para os puntos de luz da Fábrica.  
(Vid. Fig. 7 ) 

1.- CEPILLADORA 

2.- TORNO. 

3.- SERRA DE MESA. 

4.- DÍNAMO. 

Fig.7.-  CARPINTERÍA 
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A  carpintería 
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A forxa foi montada cos elementos básicos tales como a 
fornalleira, o fol e unha moa de pedal, incorporando logo os seus 
elementos máis característicos que son  a trompa e o martelo pilón. 

A Trompa é un artefacto coa función de xerar vento para a 
fornalleira. Está composto por un funil que recolle a auga dunha canle, 
este aboca nun prisma oco chamado chifrón formado por catro táboas  
nas que na súa parte mais elevada teñen un burato en cada unha 
chamados oídos, que á súa vez aboca nunha vasilla de madeira  sen 
fondo mergullada no río, chamada troba. Desta sae un canón de ferro 
que conduce o aire ata a fornalleira. 

Cando entra a auga con forza no chifrón, esta succiona o aire 
exterior ao través dos oídos e  introdúceo na troba. Este aire, por estar 
a troba  mergullada sae  polo canón, mentres a auga sae polo fondo  
desta para o río.  Así conséguese unha boa cantidade de vento na 
fornalleira para avivar o lume. (Vid. Fig.8) 

Fig.8  TROMPA

1.-FUNIL 

2.- OÍDOS 

3.- CHIFRÓN 

4.-CANÓN. 

5.- TROBA 
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O martelo pilón xunto coa instalación de afiado na forxa do taller . 

O martelo pilón é unha máquina na que un mazo metálico se 
move verticalmente e percute contra unha base do mesmo material. O 
mazo  está ancorado a unha bésta que, á súa vez, está unida por 
medio dun brazo a un prato excéntrico que ao  xirar pon en movemento 
vertical o mecanismo. A velocidade de percusión regúlase mediante un 
embrague que despraza a correa dende o volante de punto morto ao 
volante do prato excéntrico. 
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O serradoiro está composto polos mecanismos de rotación, serra e 
transporte mediante vagoneta.  

O movemento da serra é transmitido por un eixe horizontal 
metálico que conta, no extremo cun piñón cónico que é movido pola 
coroa na que remata o eixe vertical do rodicio e cun volante  no que 
acciona unha correa plana conectada ao volante que é movido pola 
hidráulica. (Vid. Fig. 9)

O serradoiro e o molle no exterior. 

Fig.9.-  SERRADOIRO.
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A Fábrica, ao igual que outras construcións que humanizan o
noso territorio, xa cumpriron coa súa función produtiva, pero a súa vida 
non debe rematar aí, porque nelas é posible ler o noso pasado, son 
compendios didácticos de coñecemento do medio, de racionalidade 
construtiva e, sobre todo, son expoñentes de beleza(1) e iso abóndalles 
pois, como xa deixou escrito Antoine de Saint-Exupéry no Principiño: 

“E por ser bonita é verdadeiramente útil.”

4 
A Fábrica  

hoxe.

Umbilicus rupestris, (Gal. Couselo.  Cast. Ombligo de Venus). 

(1) “A beleza é o resplandor da verdade”.  San Agustín. 
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CASAS FIDALGAS DO 
CONCELLO DE FORCAREI
Por José M. Bértolo Ballesteros

A partir do século XVI no con-
cello de Forcarei viven varias fami-
lias que son consideradas fidalgas 
grazas a súa destacada posición 
económica, así como a seu empre-
go de escribáns. Trátase das fami-
lias Ogando, Soto, Ribera, Reigosa, 
Teixeiro, Cadavid, Ocampo... , que 
nalgún momento acaban relacio-
nándose entre si.

Ao igual que outras moitas fa-
milias fidalgas do entorno de A Es-
trada, como os Leira Castro, Gómez 
de Castro, Bermúdez de Castro, etc., 
as familias forcaricenses obtiveron 
as súas riquezas a partir dos subfo-
ros, de préstamos e do seu emprego 
como escribáns, que acrecentaban 
grazas aos vínculos, morgados e ma-
trimonios de conveniencia, sen em-

bargo hai que destacar neste caso a 
importancia da contribución econó-
mica que diversos sacerdotes deron 
a súa familia a través das funda-
cións relixiosas. Trátase das funda-
cións de Ignacio Ribera, cura de San 
Xoán de Laxas (Boborás), Francisco 
de Soto cura de Millerada, Domingo 
de Lois cura de Cerdedo e do seu 
anexo Caroi, así como a de Francisco 
de Ogando Ribera cura de Cerdedo.

O estudio que se presenta céntra-
se no pazo de Hermosende, que per-
tenceu desde o século XVI aos SOTO. 
O pazo foi construído en 1729, cun 
hórreo diante e oratorio no seu inte-
rior, no que o 7 de novembro de 1940 
se celebrou a voda de Mª Concepción 
Ogando Soto e Joaquín Giménez Pérez. 
O pazo  pertenceu durante boa parte 
do século XX aos SOTO-OGANDO. Co-
mezamos a exposición polos Ogando. 

I.- OS “OGANDO”
A.- Apelido OGANDO

Os apelidos utilízanse para 
identificar mellor a seu usuario, c Hermosende
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polo que a partir do s. XIII ade-
mais do patronímico e do apelido 
derivado dun nome de lugar (como 
Chamosa, Edreira, Rozados, Mor-
gade,…), utilízase tamén o deriva-
do dunha profesión, como é  noso 
caso. En efecto, o primeiro porta-
dor  deste apelido seguramente 
exercía de pastor de gando, de aí o 
de “dogando”, que é a forma que 
aparece no século XVI-XVII. Logo, 
por escribirse os documentos sem-
pre en castelán, modifícase e pasa 
a ser “de ogando”, quedando logo 
“ogando”, que alterna con “gan-
do”, é dicir, sen artigo. En efecto, 
en 1672 fálase do “capitán Gando”, 
que sería a forma más previsible se 
o comparamos con outros apelidos, 
por exemplo:  daleira> de aleira > 
de leira >leira, pero quizás por ser 
“gando” unha palabra de uso co-
mún e que podía ser pexorativa, 
triunfou a forma “Ogando”. Este 
apelido está xa moi estendido a fi-
nais do século XVI polas freguesías 
de Millerada, Pardesoa, Presquei-
ras, Beariz, Doade e máis contorna, 
o cal no é óbice para encontralo 
noutros lugares de Galicia.

Outros apelidos que son ci-
tados neste estudio son de orixe 
toponímica, como Da riva, que se 
transforma pronto en Rivas,  Do 
Barro, un pobo de Pesqueiras, que 
pasa a Barros, Ribera, un lugar de 
Lebosende, e Soto, que alterna ao 
principio coa versión galega Sou-

to, e que no noso caso parece que 
ten a súa orixe en Soutiño, lugar 
que podemos atopar en diversas 
partes de Galicia, como en Toedo 
(A Estrada).

B.- Escudo de Pardesoa

Diante da igrexa de Pardesoa, máis 
concretamente diante da antiga capela 
de Nª Sra. Aparecida1, hai un escudo 
cuartelado por unha cruz flordelisada. 
En xefe cinco estrelas dos OGANDO. 1º 
cuartel: unha cruz, palma e espada 
do SANTO OFICIO; 2º cuartel,  cruz de 
Malta, tamén coñecida como da Orde 
de San Xoán que implantou diversas 
encomendas na zona de Lebosende; e 
na parte baixa tres cabezas dun ani-
mal e outra máis no cuarto cuartel.  3º 
cuartel, cinco variñas dos VARELA,  e 
4º cuartel, unha espada, unha lanza, 
unha árbore dos CADAVID, e no mesmo 
cuartel e posta en punta unha camba 
dos CHURRUCHAOS. Dado que apare-
cen as armas dos Varela cremos que 
o escudo pertencía a Manuel Francisco 
Ogando Ribera e Cadavid que casou en 
Soutelo en 1772 con dona María An-
tonia de Cortés Varela e Bouchas, da 
casa de A Senra (Escuadro).

1  En 1737 o párroco de Pardesoa atopou diante 
da igrexa parroquial  unha imaxe de madeira 
pintada da Virxe do Rosario de tamaño dunha 
cuarta. Fíxose unha ermida que estivo en uso 
desde 1745 ata 1918, en que deixou de haber 
a festa por razóns de “economía”, segundo 
unha Asemblea Agraria da parroquia que así 
o dispuxo. A ermida xa sen uso foi convertida 
en Teleclub nos anos 70.

Mentres que o escudo que esta 
na casa da fonte en Lebosende 
(Leiro), semellante ao anterior pero 
moito máis simplificado, cambia 
o terceiro cuartel presentando as 
faixas dos RIBERA. Pertencía a Juan 
Francisco Ogando Ribera e Cadavid, 

c Escudo de Pardesoa

c Escudo en Lebosende
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o  irmán maior de Manuel, que mo-
rreu en Lebosende en 1808.

En Afonsín hai outro escudo 
igual ao de Pardesoa, aínda que 
realizado como en espello, polo 
que cabe pensar que algún des-
cendente dos Ogando mandouno 
copiar con afán de notoriedade.

C.- Xenealoxía dos OGANDO

En Albite (Beariz) a mediados 
do século XVI vivía Juan Dogan-
do, que estaba casado con Catali-
na Sueiro. Era irmán de Fernando 
Dogando, que era escribán e foi o 
fundador da capela de Nosa Seño-
ra dos Remedios da que deixou 
como patróns a tres dos seus ir-

máns.  Juan e Catalina Sueiro tive-
ron por fillos a:

1.- Juan Dogando Sueiro, que casou 
con Magdalena Gulías, e foron pais de 
Benito e Domingo Dogando Gulías.

2.- Benito Dogando (que segue)

Benito Ogando, familiar do San-
to Oficio e notario da xurisdición de 
Montes, vivía en Fixó (Pardesoa), 
onde exercía a súa profesión a finais 
do século XVI e principios do XVII. 
Casou con Inés da Riva (ou Darriva).

Benito, un dos patróns da capela 
que fundou o seu tío Fernando Dogan-
do na igrexa de Sta Mª de Beariz, xun-
to coa súa esposa fixo unha capela en 
advocación a san Gregorio na igrexa 
de Pardesoa, á que dotou convenien-
temente con rendas en Penalba, coa 
intención de ser enterrados nela.

Benito fixo testamento o 30 de 
abril de 1629, onde pedía ser en-
terrado co hábito franciscano que 
tiña prestado a seu primo Pedro 
Dogando, cura de Millerada, para 
o enterro do seu pai. Morreu o 5 
de maio de dito ano en Cacabe-
los na xurisdición do mosteiro de 
San Clodio (Ourense). Deixou como 
usufrutuaria dos seus bens en Par-
desoa e Presqueiras á súa esposa.

E o 24 de abril de 1636 Inés ou-
torgou testamento no que encargou 

entre outras cousas catro misas a 
celebrar anualmente en Pardesoa 
para o que deixou ouro e prata a 
seus herdeiros para que mercasen 
oito fanegas de pan de renda, o cal 
se fixo no Sixto, deixando como pa-
trón en primeiro lugar a seu fillo Be-
nito e sucesores. 

Benito e Inés tiveron por fillos a:

1.- Francisco Dogando, a 
quen seu pai nomeou un dos 
patróns da capela da igrexa de 
Beariz. Tamén lle deixou a sé-
tima parte do lugar de Quireza 
e 200 ducados en diñeiro para 
facerse escribán. E chegou a 
selo. En 1636 estaba solteiro e 
vivía en Presqueiras, pero logo 
foi veciño de Quireza.

2.- Isabel Dogando, que casou 
cun dote2 de 2.000 ducados con 
José, da freguesía de Negreiros (Si-
lleda), que morreu en 1625. Logo 
en 1636 estaba casada con Jeróni-
mo López del Nodal, veciño de San 
Andrés de Cesar, a quen, ademais 
do dote, Benito lle regalou un salei-
ro de prata valorado en 500 reais.

3.- Patronilla Dogando, que casou 
co capitán Frutuoso Becerra de Novoa.

2 Como referencia, por esas datas Francisca 
López, filla do cura de Vea e alcipreste de 
Tabeirós, foi dotada con 800 ducados para 
casar co dono do pazo de Correáns en 
Vinseiro.c Escudo de Afonsín
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4.- Magdalena Dogando. Ao 
igual que á súa irmá Patronilla, seu 
pai deixoulle como dote de matri-
monio 500 ducados ademais da 
lexítima. Casou primeiramente con 
Alonso Varela Villar, veciño de Ga-
rellas, sen descendencia pois seu 
fillo Alonso morreu pronto, e logo 
con Pedro Gamallo de Senra, tendo 
unha filla, Mariana Gamallo.

Mariana Gamallo casou con Gre-
gorio Reigosa, veciño de Garellas, 
patrón da capela de Garellas na 
que hai unha inscrición baixo unha 
cruz, que di “De Gregorio de Reigosa 
familiar do Sto Oficio ano de 1668”. 
Foron os pais de Alonso Reigosa, a 
quen se mencionará máis adiante 
e que recibiu o padroado da funda-
ción da capela de Nosa Señora dos 
Remedios na igrexa de Beariz, fun-
dada por Fernando Ogando, tío do 
seu bisavó. Alonso, nacido en 1657, 
casou con Josefa Castro e Andrade, 
tendo varios fillos en Millerada, en-
tre eles:

- Ignacia Reigosa Castro, que ca-
sou o 2 de xullo de 1732 con Alonso 
Varela Vaamonde, fillo de Fernando 
Varela de Aguiar, que tiveron unha 
filla María Josefa Varela Vaamonde 
que vai entroncar cos SOTO, como 
veremos na segunda parte.

- Gregoria Reigosa Castro, nacida 
o 7 de outubro de 1709,  casou o 4 
de outubro de 1732 con Francisco de 

Rivas Vaamonde, nacido o 17 de se-
tembro de 1707 e da casa de Cobas 
(Folgoso), fillo de Juan Patricio Rivas 
Vaamonde e de Germina de Seixas Bo-
laño, da casa de Bascuas (Arzúa). Xa 
viúva e aínda que veciña de Siador en 
Trasdeza, morreu e foi sepultada en 
Millerada o 10 de decembro de 1774.

5.- Andrés Dogando, a quen seu 
pai deixou como patrón da capela de 
Pardesoa, polo que lle deixou un lugar 
en Penalba, aforado en 27 ferrados de 
centeo. En1637 engadiu ao padroado 
da capela dúas misas máis para o que 
deixou de renda 12 ferrados de cen-
teo (9 en Cernadelo e 3 en Alfonsín).

Casou primeiramente con Margari-
ta Teixeiro, filla de Alonso Teixeiro -que 
tiña bens en San Clodio- e de Inés 
Fernández de Negreiros, irmá do cura 
de Escuadro. Logo casou con María 
(García) do Barro, filla do escribán de 
Carballedo Gregorio do Barro, con quen 
tivo unha filla: Patronilla Ogando, que 
morreu pouco despois de seu pai.

Andrés fixo testamento o 14 de 
outubro de 1637 no que engade á 
fundación da capela de san Grego-
rio feita polo seu pai en Pardesoa 
dúas misas máis para o que deixa 
nove ferrados de centeo en Cerna-
delo e tres en Alfonsín. Morreu o 17 
de outubro e aínda que vivían en 
Alfonsín, onde fundaron un víncu-
lo, foi enterrado na súa capela de 
Pardesoa. Ao facer memorial dos 

bens que deixaba, destaca a canti-
dade de gando, xoias e censos uns 
herdados e outros comprados por 
el. Andrés y Margarita Teixeiro fo-
ron pais de:

- Francisco Ogando Teixeiro, 
que cando morreu seu pai tiña 
uns dezasete anos, polo que 
lle foi nomeado como titor Be-
nito Ogando o seu tío. Pero en 
1648 pediu cambiar de titor e 
nomear ao que ía ser seu so-
gro, Gregorio Barros, polo que o 
9 de decembro de 1648 se no-
mearon contadores para facer a 
liquidación. Fíxose pero en 1656 

c Inscrición en Garellas
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iniciouse un preito porque non 
estaba de acordo co que se lle 
dera. Casou con Dominga do Ba-
rro, filla de Gregorio do Barro e 
irmá de María, a súa madrasta. 
Francisco e Dominga eran veci-
ños de Alfonsín en Presqueiras, 
onde ela foi sepultada o 1 de 
febreiro de 1703, mentres que 
Francisco foi enterrado o 2 de 
xullo de 1704 en Pardesoa, xa 
que era patrón da capela de 
san Gregorio e alí estaba ente-
rrado seu pai. Francisco Ogando 
Teixeiro e Dominga Barros tive-
ron seis fillos entre 1656 e 1671. 
O vinculeiro foi Alonso Ogando 
Teixeiro Barros e Alemparte, de 
quen se falará detidamente. Os 
demais chamábanse: Magdale-
na, María, Alexandro, Dominga 
e Margarita.

6.-  Benito Dogando (que segue)

Benito Dogando, que en 1629 aín-
da era estudante, polo que seu pai 
don Benito Dogando encargou á súa 
esposa que “o sustentase durante 
dez anos, ata que se graduase, re-
cibise o orde sacro ou ben pedise a 
súa pensión por deixar os estudios”. 
Benito, escribán e familiar do San-
to Oficio, vivía en Pardesoa e casou 
en Lebosende o 22 de novembro de 
1638 con María Ribera, nacida entre 
1614-16, filla do escribán e veciño 
de Lebosende don Pedro de Ribera 
e de María de Hermida.

En 1642 foi requirido para servir 
na guerra de Portugal, pois “se le su-
ponía persona rica y con facilidad…
sin embargo después de comprado 
caballo, casaca, botas, espuelas y 
más necesario no llegan 200 duca-
dos y por ser tutor de mi sobrino 
muchas personas dicen que soy rico, 
pero la mayor parte de la hacienda 
es de mi sobrino”. En efecto, como 
acabamos de ver, foi titor do seu 
sobriño Francisco, fillo de Andrés, 
levándoo para a súa casa cando 
quedou orfo, onde “lo alimentó, 
sustentó ansi del vestido de color, 
calçado y ssombrero y todo  lo mas 
necesario conforme a su calidad y 
dende que fue de edad lo truxo siem-
pre en la escuela a deprender a leer 
y a escribir como fue el lugar de la 
Madalena y en la villa de Lebosende 
que es en el rivero de Avia y ahora 
al presente lo trae en la ciudad de 
Santiago en la dha escuela traiendo-
le vestido, capa y sombrero y lo más 
necesario”.

 O 5 de marzo de 1658 Beni-
to e María, veciños de Pardesoa, 
fixeron vínculo do morgado e me-
lloraron coa granxa de Lebosende 
e a de San Lourenzo de Pena en 
primeiro lugar a seu fillo Andrés 
e os seus descendentes. Tiveron 
por fillos a:

1.- Andrés Ogando e Ribera, 
capitán de milicia da xurisdición 
de Montes. Casou con Benita 

Castro e Toubes, posiblemente de 
Quireza. Tiña unha granxa afora-
da do mosteiro de San Clodio. O 
18 de xullo de 1675 no lugar de 
Sieiros de Sto. Tomé de Quireza 
fixo testamento deixando herdei-
ros a súa nai e a seu irmán Fran-
cisco, pois non deixaba sucesión. 
Foi sepultado en Pardesoa o 10 
de agosto de 1675.

2.- Francisco Ogando e Ribera 
(que segue)

3.- Paula Ogando, que morreu 
sendo “hija de familia”, o 30 de 
xullo de 1662, sen sucesión. No 
libro de Defuncións dise que seu 
pai xa morrera antes e que se 
“ofrendó por su anima tres carne-
ros, tres hanegas de centeno y un 
canado de vino blanco viexo y un 
cesto con lo acostumbrado” (con 
pan, viño e carne).

Francisco Ogando e Ribera, co-
misario do Santo Oficio, arcipres-
te de Montes e cura reitor de San 
Xoán de Cerdedo e de seu anexo 
Santiago de Caroi. Tomou posesión 
da parroquia de Cerdedo o 21 de 
febreiro de 1666, onde estivo ata 
a súa morte que tivo lugar o 6 de 
xullo de1700.

Seu tío Ignacio Ribera (Lebosen-
de, 19/1/1611),  cura de Laxas, no 
testamento que fixo o 27 de marzo 
de 1668, di que “hice y fundé a mi 
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costa la dicha capilla dentro de la 
iglesia de Laxas advocación de la 
Presentación y la tengo dotada … 
y en ella quiero y es mi voluntad 
se diga cada semana una misa re-
zada cada sábado, que sea bonita, 
a honra de la Virgen…y se pague al 
clérigo 100 reales de limosna y si 
el clérigo no quiere, que el patrón 
pueda elegir clérigo que la diga. A 
la cual dicha capilla hipoteco, con 
cláusula y pacto de no alienación, 
todos mis bienes muebles y raíces 
derechos y acciones de ellos que 
tengo y poseo desde el río Avia acá 
así en la feligresía de Laxas como 
en otras partes y nombro por pa-
trón de dicha capilla al licenciado 
Francisco Dogando, clérigo abad 
de san Juan de Cerdedo mi sobri-
no, al cual nombro en primer lu-
gar…”. Os bens que deixou Ignacio 
Ribera, ademais dos bens mobles 
que había na casa en que vivía (50 
moios de viño, 24 ovellas, prata 
labrada, etc.) consistían tamén en 
“la chousa del Hospital, una viña 
llamada Alvaredo, otra que se dice 
de Ferreiros, varias en las Bideiras, 
el lugar de los Escudeiros, la viña 
de Bobelas”, etc.

Francisco mandou fundar 
unha capela na igrexa de Cerdedo 
coa advocación de san Xosé que 
debía ter dous altares e o seu 
nicho, e coa imaxe de san Xosé 
presidindo e aos lados as imaxes 
de san Francisco e san Antonio. 

Para esta capelanía á que deixa-
ba 800 reais para o capelán e a 
seus sucesores, nomeou por pri-
meiro capelán ao cura Francisco 
Sieiro, e nomeou como patrón ao 
capitán Alonso de Ogando Teixei-
ro e Barros, a quen deixou como 
usufrutuario de por vida, e logo 
aos fillos da súa muller Antonia 
Ocampo (pois tiña fillos de Mag-
dalena Ogando), e de non ter es-
tes descendencia, aos fillos de 
Andrés Dogando e Ribera –seu 
fillo natural- e da súa muller Fa-
biana Ocampo, veciños de San 
Xoán de Laxas, e de non ter estes 
descendencia a Alonso Reigosa e 
fillos, veciño de Garellas. En efec-
to, Alonso de Ogando mandou 
facer as imaxes e ornato de dita 
capela en 1704 encargando ao 
mestre Francisco Herrera a reali-
zación da capela, se ben consul-
tou a súa viabilidade co mestre 
Alonso García de Gosende, o pai 
de Frei Martín Sarmiento.

Fixo testamento o 6 de xullo de 
1700 con vínculo e morgado dos seus 
bens, que “era un de los buenos cau-
dales, y mayores de este reino”, se-
gundo Alonso Reigosa, xa que se re-
uniron nel os bens dos seus irmáns, 
Andrés e Paula, e por tanto os de 
seus pais e avós. Deixou para os po-
bres de Cerdedo doce fanegas anuais 
de pan, e seis fanegas para os po-
bres de Caroi e Pardesoa a repartir o 
día de san Bernabeu de xuño.

Sendo xa cura –aínda que isto 
se debaterá moitas veces- tivo va-
rios fillos:

1.- Ventura Ogando, que can-
do casou o 28 de outubro de 1700 
“dijo ser” filla do reitor de Cerde-
do Francisco Ogando e de Gregoria 
Ogando, veciña de Pardesoa.

2.- Ana Ogando, que don Fran-
cisco tivo de María de Limeres. Foi 
dotada polo seu pai con terras en 
Limeres e logo casou sobre 1698 
con Domingo Rascado.

3.- Mariana Gamallo, que tivo de 
Dominga de Campos veciña de Fi-
gueroa. Foi dotada polo seu pai con 
terras en Figueroa e cinco fanegas de 
pan sinaladas tamén en Figueroa. Ca-
sou con Gabriel Gamallo sobre 1693, 
se ben en 1713 xa estaba viúva.

4.- Andrés Ogando e Ribera. 
(que segue)

5.- Magdalena Ogando e Ribera, 
filla de Bárbara Ferrón, solteira. Ca-
sou co xa mencionado Alonso Ogan-
do Teixeiro Barros e Alemparte.

Magdalena e Alonso foron ve-
ciños de Presqueiras, aínda que 
Magdalena, que morreu o 28 de 
outubro de 1689, foi enterrada o 30 
en Pardesoa na capela “que tiene 
allí el capitán”, é dicir, na de san 
Gregorio. Tiveron por fillos a:
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a.- Francisca, que recibiu do 
seu pai como dote un lugar en So-
bredo, e casou en Pardesoa o 16 
de febreiro de 1706 co escribán de 
S.M. Sebastián Varela de Seixas, 
sendo a madriña a súa tía paterna 
Margarita Ogando, veciña do lugar 
de Outeiro en Presqueiras. En 1736 
aparece xa como viúva e sen suce-
sión. Tras varios preitos dáselle en 
1741 a mellora e terzo da herdanza 
dos seus bisavós Benito Ogando e 
María Ribera. 

b.- Baltasara, que casou na pa-
rroquia compostelá de Santa María 
do Camiño o 3 de agosto de 1708 
con Manuel García, pertencente á 
parroquia de San Bartolomeu en 
Pontevedra, coa advertencia do 
cura: “hícele saber que no coha-
bitasen en tanto no se publicasen 
las amonestaciones”. Foron os 
pais de:

- María Magdalena García Ogan-
do, que casou con Francisco Javier 

García Sarmiento, “capitán del puer-
to y ministro principal de la Mari-
na”, que tiveron a Francisca García, 
que casou con José Blas Correa e 
Salgado, veciño de Pontevedra.

- Francisca García Ogando, que 
casou con Antonio de Porras, de-
pendente de venta de Tabacos e 
veciño de Pontevedra.

Alonso Ogando ao enviuvar 
casou o 16 de xuño de 1697 con 

c Esquema dos Ogando
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Antonia Ocampo Soto en Pazos de 
Arenteiro. Antonia morreu o 18 de 
setembro de 1702 e foi enterrada 
na capela familiar de Pardesoa, 
asistindo a seu enterro cincuenta 
sacerdotes. 

Tiveron un fillo, Francisco 
Ventura Ogando Teixeiro, que na-
ceu sobre 1698. Como a súa nai 
morreu antes que el, recibiu a 
herdanza da súa avoa María de 
Riva(s) e Ribera, que casara con 
Lorenzo de Ocampo o 29 de xullo 
de 1667. Morto por mor das vexi-
gas mentres estudaba en Ponteve-
dra, enterrouse en Pardesoa o 13 
de maio de 1716.

Sobre as orixes da familia Do-
campo/Ocampo sabemos o se-
guinte: 

A finais do XVI e principios do 
XVII vivía en santa Mariña de Cas-
trelos o escribán Domingo do Cam-
po Magán e Juana Gulías,  da casa 
de Lerce (que en 1662 se valorou en 
máis de 3.000 ducados) e donos de 
bens en Baladelo e Framil. O matri-
monio fixo testamento conxunto o 
3 de setembro de 1644, pouco antes 
de morrer Domingo, na que se di: 
“y mandamos que se ofrendan por 
nuestros cuerpos por cada uno una 
hanega de centeno y por cada uno 
una carga de vino del nuevo por-
que el viejo es caro” “y que el día 
de nuestro entierro y honras se dee 

de comer y beber a los pobres que 
se allaren, de las personas de porte 
se les dé aparte y les traten bien”.

Tiveron varios fillos:

1.- Pedro do Campo, cura de san-
ta María de Tomonde (Cerdedo), quen 
deixou a herdanza á súa irmá Isabel.

2.- O bacharel Agostiño do Cam-
po que casou con Francisca de 
Soto, de Pazos de Arenteiro (Bo-
borás), viúva e filla de Francisco 
González de Soto e de María Rodrí-
guez Falcón. Morreu moi novo o 6 
de febreiro de 1648, deixando orfos 
a dous fillos moi pequenos xa que 
Lorenzo (que segue) tiña 18 meses 
e Ángela 6 meses.

3.- Susana do Campo casa-
da co escribán da xurisdición de 
Montes D. Andrés Casal Vaamon-
de, fillo de Pedro Casal de Mon-
cada, veciño de Arzúa. Vivían en 
Castrelos, con sucesión.

4.- María do Campo que casou co 
escribán Domingo Núñez de Cardecid, 
natural de Cuntis, que tiveron a Ma-
ría Núñez, quen casou co escribán de 
Cerdedo Gabriel de Gosende,-primo de 
Alonso Gosende, bisavó de Frei Martín 
Sarmiento- e a Jacobo Núñez escribán 
e veciño de san Miguel de Cora (A Es-
trada), que casou con Isabel Núñez 
Varela de Vaamonde, sendo donos da 
“casa de Barcia” en Cora.

5.- Juana do Campo, que casou 
en 1627 con Martín Varela de Piñei-
ro, escribán e veciño de san Xiao 
de Guimarei, fillo de Martín Varela 
e de Elvira de Castro, veciña de San 
Estevo de Largantóns e neto por 
liña materna de Diego de Castro e 
Gracia Rodríguez.

6.- Isabel do Campo, que casou 
con Juan Rodríguez Casal de Leira, es-
cribán, sendo os fundadores do pazo 
de Os Muros en Parada (A Estrada).

7.- Catalina do Campo, casou co 
escribán Pedro Gómez e tiveron ao 
tamén escribán Francisco Gómez 
Gundín. A Catalina non se cita no 
testamento do seus pais.

Lorenzo Ocampo Soto (ou Ma-
gán), nacido en agosto de 1646 casou 
en Pazos de Arenteiro o 29 de xullo 
de 1667 con María Da Riba Ribera, 
filla da xa citada Isabel Ribera. Lou-
renzo morreu en Pazos de Arenteiro 
o 11 de xullo de 1726. Foron pais de:

1.- Antonia Ocampo Soto (de 
quen tratamos)

2.- Fabiana Ocampo Soto, que 
casou con Andrés Ogando, dos que 
se fala a continuación.

3.- Jacinta Ocampo Soto, que ca-
sou con Antonio González, veciños de 
Lebosende, e que tiveron a Gregoria 
e a Francisco González, que foi cura.
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4.- Josefa Ocampo Soto, que ca-
sou 10 de febreiro de 1716 con Ber-
nardo Varela Recimil. Deixou a súa 
herdanza a súa irmá Jacinta.

5.- Isabel Ocampo Soto veciña 
de Padrón, que tivo sendo solteira 
a unha filla chamada Mª Benita 
Pardo, que casou con Juan Moredo. 

6.- Gregoria Ocampo Soto. Mo-
rreu solteira o 10 de outubro de 1720.

7.- Joaquín Ocampo Soto.

Cando morreu Lourenzo fíxose 
a partilla dos seus bens entre os 
seus fillos. Ao parecer non se con-
vocou a Alonso Ogando, o viúvo de 
Antonia, polo que en 1751 foron 
chamados a un preito tódolos fillos 
ou descendentes de Lourenzo para 
facer un novo reparto a instancias 
de Baltasar Ogando Teixeiro, un dos 
fillos de Alonso Ogando.

A terceira muller de Alonso 
Ogando foi Magdalena Troitiño Ri-
bas, veciña de Pardesoa, pola que 
tivo un preito sobre o casamento e 
dispensa, que lle custou bastante 
diñeiro, xa que eran parentes en 
cuarto grado de consanguinidade 
e en segundo grado de afinidade. 
Antes de casar tiveron por fillo a 
Baltasar Antonio Ogando, que foi 
bautizado o 25 de abril de 1707, 
sendo os seus padriños Antonio 
de Castro Vilamoure, escribán de 

S.M., e dona Baltasara Antonia de 
Ogando Teixeiro Barros, solteira, 
que como se citou era filla lexíti-
ma de Alonso. O matrimonio tivo 
lugar o 13 de decembro de 1711 
en Pardesoa e no mesmo día se 
lle entregou o dote, 6.000 duca-
dos que se entregaron en moeda 
ante o escribán de Cuntis don 
Bernardo Ruibal e Barros. Vivían 
habitualmente en Pardesoa, aín-
da que en 1713 nunha escritura 
de compra aparecen citados como 
veciños de Pazos de Arenteiro. 
Tamén tiveron una filla chamada 
Ana María, que morreu “menor 
de seis anos” o 19 de outubro de 
1716 en Pardesoa.

Magdalena Troitiño foi sepultada o 
3 de decembro de 1718 en Pardesoa.

O seu fillo Baltasar Antonio 
Ogando Teixeiro, foi aleitado por 
Benita de Outeiro, de Pardesoa, 
“por lo que Baltasar siempre le 
tuvo mucho cariño y afecto”. En 
1729 seu pai fixo mellora a seu 
favor dos seus bens, sinalándoo 
no prado do Pumar en Alfonsín e 
outros bens que procedían da her-
danza paterna.  En 1741 Baltasar 
pediu facer as partillas dos bens 
dos seus avós Lourenzo Ocampo 
e María Ribas, esixindo diversos 
bens ademais dos bens que seu 
pai lle  deixara como mellora e o 
dote que aportara a súa nai, Mag-
dalena, que foran 6.000 ducados 

en diñeiro. Pero a resolución da 
Real Audiencia  do 27 de outubro 
de 1741 só lle deixou os bens da 
fundación de san Gregorio na igre-
xa de Pardesoa, sucedendo a seu 
pai como patrón. En 1751 volveu 
a iniciar outro preito semellante 
para facer de novo as partillas do 
seu pai.

Baltasar casou en 1733 con María 
de la Peña e Valenzuela en Santiago, 
onde vivían. Non tivo sucesión.

Finalmente Alonso Ogando ca-
sou con Ángela Vaamonde Puga, 
filla de Francisco Vaamonde Puga, 
veciño de Mugares (Ourense). Tive-
ron varios fillos: Benito, Mª Luisa, 
Ángela, Juana e Baltasara, que xa 
morrera antes de 1751.

Benito casou coa súa parente 
María Josefa Ogando Ribera, filla 
de Benito Ogando e María Cada-
vid, veciña de Pardesoa, Mª Luisa 
casou con Nicolás de Puga, sendo 
veciños de Mugares e residentes en 
Pontevedra, e outra irmá casou con 
Pedro de Rivas, veciño de Beariz. 
Os catro irmáns serán chamados 
a un preito iniciado en 1751 polo 
seu medio-irmán Baltasar Ogando 
Teixeiro, para facer unha partilla 
dos bens do seu pai Alonso.

Desde 1700 ata 1728 Alonso fixo 
unhas 50 transaccións de bens, 
entre vendas e compras, vendendo 
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terras e foros dos bens que perten-
ceran ao cura de Cerdedo Francis-
co Ogando, dos que era soamen-
te usufrutuario. Tamén derribou a 
casa de Pardesoa, feita en cantería 
e con ameas na súa portada prin-
cipal, para facer outra máis arriba, 
polo que en 1728 foi denunciado 
por Benito Ogando e Ribera, de 
Pardesoa, acusado de dilapidar 
os bens do vínculo de Francisco 
Ogando. En 1731, de feito, fixo 
unha declaración recoñecendo que 
vendera varios bens e censos per-
tencentes á herdanza de Francisco 
Ogando e Ribera, aínda que era só 
usufrutuario. 

A súa muller, Ángela Vaamon-
de, levou para Mugares moitísi-
mos dos bens mobles que había 
en Pardesoa, prata, roupas, diver-
sos utensilios, gando, etc., mesmo 
unha arca coa casulla, alba, cáliz 
e patena de prata pertencentes á 
fundación da capela de san Grego-
rio da igrexa de Pardesoa, que logo 
vendeu ao cura de santa Mariña 
de Corcores. Logo vendeu a prata 
e outros bens para mercar unha 
viña chamada Meaba en Mugares, 
coa súa casa, bodega, lagar e todo 
o anexo, e para que non figurase 
como propiedade da familia a efec-
tos de herdanza, púxoa a nome 
dun parente clérigo, con quen terá 
un preito pois este quixo quedarse 
con ela. Logo Alonso, estando en-
fermo,  preguntoulle pola prata e 

polo diñeiro e “sucedió que Ángela 
y su padre Francisco le echaron las 
manos al cuello para matarle, cosa 
que sucedería si no llega” un cria-
do e un veciño nese momento. Por 
este motivo ausentáronse de Mu-
gares durante catro meses Ángela e 
seu pai ata que este morreu. Entón 
Ángela volveu á casa do seu mari-
do, quen morreu aos poucos días, o 
21 de xaneiro de 1736, quedándose 
Ángela con ditos bens. Alonso tiña 
feito testamento ante Miguel Pérez 
de Novoa, escribán de Ourense.

Por outra parte, Alonso tamén tivo 
un fillo natural chamado Simón Ogan-
do, que naceu sobre 1689 e unha filla 
chamada María Ogando, filla de Lucía 
Amaro, solteira, veciña de Xirazga. 

5.- Andrés Ogando e Ribera.  
Outro dos fillos de don Francisco 
Ogando, cura de Cerdedo, foi An-
drés nacido a primeiros de setem-
bro de 1666 de Magdalena Sieiro, 
solteira e veciña de Pardesoa, filla 
esta de Simón da Riva e Ángela 
Sieiro. Estando embarazada ache-
gábase á igrexa de Cerdedo para 
falar con Francisco, o cura, pero 
este votábaa de alí dicindo que lle 
quería quitar o creto e chamán-
dolle ruín e de mal vivir, mesmo 
dicíndolle que a había de castigar 
coa xustiza. Magdalena deu a luz 
en San Isidro de Montes, onde mo-
rreu a consecuencia do parto polo 
que a criatura tivo como ama de 

cría a Dominga Cerviño, muller de 
Benito Vidal, veciños de San Isidro 
de Montes, pois había trece meses 
que tivera un neno chamado Apo-
linario. Nesta parroquia foi bauti-
zado, sendo os seus padriños Juan 
de Monteagudo, cura de Quireza, e 
Magdalena Docarril, aínda que logo 
non se atopou o asentamento no 
libro parroquial.

Andrés era “una persona de 
mucha inteligencia y habilidad, 
abogado y de crecido caudal” se-
gundo un dos seus veciños de La-
xas, onde xa antes da morte do seu 
pai tomara posesión do padroado 
fundado por Ignacio Ribera. Ao mo-
rrer seu pai, reunido en Millerada 
en casa do escribán Sebastián do 
Val e en compañía do avogado Pe-
dro de Vaamonde e Ocampo, infor-
mouse de que tiña difícil o herdar, 
porque seu pai era cura cando o 
procreou. Por iso Andrés fixo des-
aparecer o asento do bautismo 
queimándoo “debaixo dun pote”, 
segundo recoñeceu ante Alonso 
Reigosa. Logo demandou a seus 
avós maternos (que non se presen-
taron ao xuízo) alegando que “D. 
Francisco de Ogando estando libre 
ha tenido acesso y copia [sic] car-
nal con Magdalena Sieiro,…moza 
soltera y vecina del lugar de San-
tiago de Pardesoa de cuya copia 
salió preñada y me parió...  y (D. 
Francisco) me ha criado y alimen-
tado hasta ponerme en los estu-



106

dios, asistiéndome en lo necesario 
y casarme con una parienta suya 
pagando él la dispensa y otras 
cosas”. O 1 de xullo de 1701 con-
seguiu ser declarado fillo lexítimo 
de D. Francisco e de Magdalena 
Sieiro, libres e solteiros, aínda que 
se argumentara en contra porque 
D. Francisco pedira un préstamo 
de 5.600 reais o 2 de febreiro de 
1666 en Santiago de Compostela, 
en cuxo documento constaba que 
era abade de Cerdedo (nos libros 
parroquiais de Cerdedo aparece 
como  data de toma de posesión o 
21 de xaneiro ou febreiro -non está 
claro- de 1666).

En 1701 trala morte de seu pai 
demandou xudicialmente a Alonso 
Ogando, o usufrutuario dos bens de 
seu pai, esixíndolle bens por alimen-
tos pois dicía que era pobre. Conse-
guiu que lle dera 2000 reais así como 
distintos bens mobles facendo unha 
concordia ante o escribán Antonio de 
Ribas. Sen embargo como Alonso per-
deu os recibos, seguiulle apremando 
para que lle dese unha mula.

Andrés, a quen seu pai lle deu 
como dote o lugar de Liñariños, 
casou en Pazos de Arenteiro o 2 
de febreiro de 1696 con Fabiana 
Docampo Soto, irmá de Antonia, 
a segunda muller de Alonso, e 
viviron en Laxas (Boborás), onde 
morreu Andrés en 1715. Foron os 
pais de:

1. Benito Ogando Ribera e Cas-
tro (que segue)

2.- José Joaquín, nacido en La-
xas como os seus irmáns. Estudou 
en Barro (Presqueiras) e logo en 
Pontevedra ou Santiago, e sendo 
clérigo de menores foi pretenden-
te en 1732 á capelanía de Cerde-
do fundado polo seu avó Francisco 
Ogando e Ribera, trala morte de 
Francisco Sieiro, o primeiro capelán 
instituído polo fundador. Foi no-
meado capelán de Cerdedo o 13 de 
xaneiro de 1743 onde vivía, se ben 
logo se retirou a Lebosende onde 
morreu sobre 1785.

3.- Juan Antonio, que foi notario.

4.- María Josefa, que casou con 
Pedro Garrido de Oitavén, veciño de 
Quireza.

Benito Ogando Ribera e Castro, 
avogado da Real Audiencia, casou  
con María (Magdalena) Cadavid 
Gómez, filla de Juan Antonio e de 
Josefa. Foron veciños de Limeres 
(Cerdedo) aínda que tamén apare-
cen vivindo en Pardesoa.

Os bisavós de María Cadavid fo-
ron Alonso Cadavid casado con Ana 
Lois, que tiña un irmán, Domingo 
Lois, cura de Cerdedo. 

Domingo Lois foi quen fundou 
o 30 de decembro de 1649 o pa-

droado de Limeres, valorado nese 
momento en 26.829 reais, nomean-
do patrón a seu sobriño Benito, fi-
llo de Alonso Cadavid. En Cerdedo 
“Hice edificar una capilla al lado iz-
quierdo de la iglesia de advocación 
de santo Domingo, con su altar, 
sepultura para mi persona, cáliz, 
ornamentos, vestiduras y los más 
necesario… La capilla está hecha en 
piedra labrada con sus claves, por-
tada de arco, retablo de piedra con 
sus imágenes y tribuna, todo ello 
pintado”. E deixou encargado ao 
patrón para que pagase estudios a 
un clérigo de menores, preferente-
mente da súa familia, con vistas a 
facerse logo cargo da capelanía, así 
como a un mozo pobre da parro-
quia para estudar gramática. 

Alonso e Ana tiveron dous fillos:

1.- Francisco Cadavid (que segue)

2.-  Benito, primeiro patrón da 
capelanía fundada polo seu tío, foi 
sepultado en Cerdedo o 17 de de-
cembro de 1705, asistindo ás hon-
ras once sacerdotes. En 1679 fíxo-
se reconto dos bens do padroado 
facendo apeos ou derregas dos 
bens, para o cal o 8 de marzo de 
1679 “Juan Nieto herrero confirió y 
demarcó una vara de cinco codos 
por las marcas que están señala-
das en la losa de un monumen-
to grande que está en el atrio de 
dicha iglesia en la parte de abajo 
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frente a la puerta traviesa de la 
Iglesia3, que dijo y declaró ser las 
mismas por donde se confieren y 
demarcan las heredades que tiene 
la fábrica de esta dicha iglesia y 
a dicha vara pasó las marcas con 
un hierro caliente de codo a codo, 
y en las puntas le hizo una cruz, 
presente en todo ello dicho Benito 
Cadavid...”

Francisco Cadavid casou con Ca-
talina Darriba, e tiveron tres fillos: 
Benito Cadavid, cura de Cerdedo, 
que morreu o 5 de xullo de 1757 
sen testamento, Mariana Cadavid, 
e Juan Antonio Cadavid (que segue)

3 Actualmente dentro da igrexa parroquial encóntrase 
unha inscrición que pon “vara y codo de san Juan”. 
Seguramente se trata de parte de dita marca.

Juan Antonio Cadavid, patrón 
de Limeres onde vivía e traballaba 
terras mediante caseiros, casou 
con Josefa Gómez. Josefa era filla do 
escribán de Montes Francisco Gó-
mez Guntín, veciño de Castrelo, que 
repartira a escribanía entre os seus 
cinco fillos: Josefa, Pedro, Francisco 
que era cura de Castrelo, Matías e 
Mariana. 

Juan Antonio fixo testamento o 
11 de agosto de 1753. Ademais de 
encargar diversas misas e esmolas, 
tamén deixou tres xovencas, unha 
a san Bernabé, outra a Nª. Sra. de 
“Aguadelupe” e outra a Nª Sra. do 
Pego. Morreu o 14 de agosto de 
1753 en Cerdedo e Josefa foi sepul-
tada o 30 de abril de 1765.Tiveron 
varios fillos:

1.-  Francisco Antonio Cadavid, 
(Cerdedo, 1707-1778), escribán da 
xurisdición de Montes e tamén 
aparece como xuíz ordinario do 
coto de Castro Cavadoso, casou 
con Josefa (Fernández) de Godas, 
veciña de Laxas. Tiveron cinco fi-
llos, sendo o primoxénito José que 
casou con Josefa de Nieves Arén, 
veciña de Soutelo, e viviu en San 
Paio de Figueroa, pois seu sogro 
Domingo Antonio de Nieves empre-
gouno en A Estrada como caixeiro 
de Tabacos.

2.- María Cadavid, a muller  de 
Benito e de quen estamos a falar.

3.-  Manuela, bautizada o 30 de 
maio de 1714 e  casada en decem-
bro de 1742 con Jacinto Balboa, fi-
llo de Leonel Balboa e Camba e de 
Jacinta López Cerezuela, veciños de 
Albarellos.

4.- Domingo Antonio, que foi 
bautizado o 18  de decembro de 
1718.

5.- Pedro Antonio, bautizado en 
Cerdedo o 23 de outubro de 1720 e 
que foi monxe da orde de san Bieito 
en Celanova.

6.- Miguel, bautizado o 1 de ou-
tubro de 1722, sendo os padriños 
seus tíos o licenciado Benito Cada-
vid e Mariana Gómez. Foi cura de 
Cerdedo.

c Inscrición na igrexa de Cerdedo: vara y codo de san Juan
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Benito Ogando en 1725 derri-
bou sen permiso unha parede da 
igrexa de Pardesoa para facer unha 
capela, polo que o bispado lle puxo 
unha multa de 2.000 reais para gas-
tos de guerra. O padroado da ca-
pela transmitiulla a seu fillo Juan 
Francisco o 30 de febreiro de 1726.

En 1726 Benito Ogando denun-
ciou a Alonso Ogando Teixeiro, xa 
que comezou a dilapidar o víncu-
lo recibido do cura de Cerdedo, de 
quen el se consideraba lexítimo 
herdeiro. Acusouno -como xa temos 
visto- de desfacer a casa de Par-
desoa,  para facer outra un pouco 
máis arriba, de cortar carballos cen-
tenarios, vender a prata ou regala-
la ás súas fillas, de redimir censos 
tanto na zona de Pardesoa como na 

de Lebosende, etc. Neste preito me-
teuse tamén Baltasar Antonio Ogan-
do, fillo de Alonso Ogando.

Benito foi sepultado o 15 de 
xullo de 1758 na capela de Santo 
Domingo de Cerdedo, se ben o 29 
de xullo se tiveron honras fúnebres 
tamén en Pardesoa, onde vivira en-
tre 1752 e 1757. Tivo por fillos a:

1.- Juan Francisco Ogando Ribe-
ra. Naceu en Limeres o 8 de marzo 
de 1730, sendo os seus padriños 
Juan Antonio Cadavid e Jerónima 
Arén, solteira, de Folgoso. 

Como era o fillo primoxénito 
de Benito, herdou o padroado e 
aniversario lego que fundara en 
advocación da Virxe da Presenta-
ción o clérigo Ignacio de Ribera, 
e que nomeara como patrón a 
seu sobriño Francisco de Ogan-
do e Ribera, cura de Cerdedo, así 
como o padroado fundado por 
este en Cerdedo. Pero tamén foi 
patrón da capela de San Grego-
rio en Pardesoa, ao morrer sen 
sucesión Baltasar Ogando Teixei-
ro, quen herdara primeiro o pa-
droado.

Aparece como veciño de Pardesoa 
en 1757 e entre 1779 e 1793 era ve-
ciño de Lebosende, vivindo na “casa 
da fonte” xunto ao adro parroquial, 
pois era dono de ambas casas polo 
que acudía a miúdo a ditos lugares. 

Entre 1791-7 demandou a di-
versos veciños de Beariz, Lebozán, 
Quireza, Pardesoa, Soutelo, Folgo-
so, San Pedro de Parada, Cerdedo e 
Corredoira por débedas de rendas 
e réditos de censos. Algúns alega-
ron que pagaran á súa irmá Susa-
na,  e outros ao capelán de Cer-
dedo, Pedro Ribas (R.A. 24313/46). 
Os nomes e apelidos que aparecen 
seguen encontrándose hoxe en día, 
como son Fernando Penas, en Sou-
telo, Antonio Gulías, en Lebozán,  
Francisco Seara, en Pardesoa, etc. 
Tamén se citan aos “vecinos de 
la Aldea de Arriba Manuel García, 
Francisco Sieiro, Domingo Bieitez 
e Isidoro Boado, que dijeron estar 
fuera de la provincia a trabajar por 
sus oficios de carpintería y cante-
ría”, aos que se mandou buscar 
para citalos no campo da feira de 
Soutelo, freguesía de san Nicolás 
de Ventoxo, o día en que se cele-
braba dita feira, a saber, o 30 de 
outubro de 1793.

Morreu celibato en Lebosende o 
9 de novembro de 1808, tendo ou-
torgado testamento ante José Garrido 
Mariño de Lobera, veciño de Montes.

2.- Manuel Francisco Ogando Ri-
bera, (que segue).

3.- María Josefa Ogando, que 
naceu o 17 de abril de 1736. 
Casouna seu tío Miguel Cada-
vid en Cerdedo o 9 de xaneiro 

c "Casa da Fonte" co escudo dos Ogando 
Ribera. Lebosende
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de 1751 con seu parente Benito 
Ogando Teixeiro e Vaamonde, fi-
llo de Alonso Ogando Teixeiro e 
de Ánxela Vaamonde, polo que 
vivían en Limeres (Cerdedo), 
aínda que alternaban a súa resi-
dencia con Mugares e Pardesoa. 
Tiveron por fillo polo menos a 
Domingo Antonio, bautizado o 4 
de febreiro de 1755, que foi cura 
e denunciou en 1789 a seu tío 
Juan Francisco para que o no-
meara capelán en Cerdedo, cou-
sa que non conseguiu. 

4.- Francisco Ogando, bautizado 
en Cerdedo o 29 de xaneiro de 1739.

5.- María Rosa Ogando, que se 
bautizou en Cerdedo o 13 de maio 
de 1740, sendo os padriños seu tío 
Miguel Cadavid, estudante, e Josefa 
Gómez, avoa materna, veciños de 
Limeres. Casou en Pardesoa o 14 de 
xaneiro de 1763 con Pedro Darriba, 
nacido en 1745, fillo de Lourenzo 
Da Riba e de Margarita da Lama, 
veciños de Beariz.

6.- Celestino Ogando, que foi 
bautizado en Cerdedo o 16 de mar-
zo de 1743 sendo os padriños Do-
mingo Antonio de Nieves, caixeiro 
do tabaco en Soutelo, e Mª Anto-
nia Arén, de Folgoso. Foi monxe da 
orde de San Bieito no mosteiro de 
Samos e en 1791 levaba a parroquia 
de San Pedro de Vilaxuste. En 1788 
foi nomeado polo seu irmán Juan 

Francisco capelán do padroado de 
Cerdedo.

7.- Susana Ogando e Ribera. 
Nacida en 1745, aparece vivindo 
en Pardesoa, e logo en Lebosende 
xunto a seu irmán Juan Francisco.

Manuel Francisco Ogando Ribera 
(firmaba Ogando Ribera, sen o apeli-
do materno) nacido en Cerdedo o 13 
de febreiro de 1733 e bautizado dous 
días despois, sendo os seus padri-
ños José Ogando, veciño de Arén, e 
Manuela Cadavid, de Limeres.

En 1757 foi denunciado polo 
cura de Pardesoa D. Felipe Correa 
Ozores de Soutomaior de ter agre-
dido á súa criada Paula Pérez coa 
culata dunha escopeta, despois de 
que seu irmán lle dera de labaza-
das, mentres  a súa nai a amea-
zaba cun forcado e lle chamaba 
“parrumeira”. Os Ogando acusaban 
ao cura de meter o gando nos seus 
prados, e de insultar a María Cada-
vid na ermida de Nª Sra. Aparecida, 
entre outras cousas. Neste preito 
cítanse a tres veciños do Sixto que 
“saíron ao traballo ao reino de Cas-
tela”. Manuel tivo que pagar unha 
multa.

En 1786 demandou á maioría 
dos veciños das parroquias de 
Pardesoa, Magdalena, Ventoxo e 
Millerada acusándoos de entrar e 
levar leña e toxo dun monte da 

súa propiedade situado  na zona 
de Grobas “entre o monte de 
Coco ata o muíño de Ameixedo e 
Porto de Frade. Neste preito ve-
mos que as aldeas tiñan moitos 
veciños, pois son denunciados en 
Soutelo 39 veciños, en Soutelo de 
Arriba 15 veciños, en Vilariño 30 
veciños, en Sanguñedo 27 veci-
ños, etc.

En 1777 e ata 1782 era xuíz or-
dinario da xurisdición de Tabeirós, 
logo na de Trasdeza e tamén o foi 
na xurisdición de Montes.

Casou na parroquia de Stª Mª 
Magdalena de Montes o 28 de se-
tembro de 1772 con dona María 
Antonia de Cortés Varela e Bou-
chas, filla do administrador de 
Tabacos de Soutelo,  Benito de 
Cortés Varela Taboada e de Ma-
ría Bouchas, a súa esposa, donos 
da casa de A Senra en Escuadro. 
Acudiu á voda o seu curmán don 
Caetano Gil Taboada, patrón da 
casa de Carballeda e veciño de 
Taboada (Silleda).

O pazo ou casa da Senra ten as 
súas orixes en Pedro Fernández da 
Senra, familiar do Santo Oficio, que 
estaba casado con Catalina Fer-
nández de la Iglesia. Tiveron tres fi-
llas: Magdalena, Josefa, que deixou 
como herdeiro a seu sobriño Pedro 
Cortes, e a  Catalina Fernández de 
Senra (que segue)
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Catalina Fernández de Senra ca-
sou sobre 1675 con Lope de Cortes, 
avogado da Real Audiencia, fillo de 
Bernardo de Cortes e de Inés López 
de Cervela, veciños en San Breixo de 
Lamas. Lope e Catalina, veciños de 
Escuadro, fixeron testamento o 19 
de marzo de 1713 facendo mellora 
e vínculo dos seus bens no seu fillo 
primoxénito o bacharel Pedro. Foron 
pais de sete fillos: María, Juan Anto-
nio, reitor de Santiago de Taboada, 
Rosa, que casou con Antonio Gil Ta-
boada señor da casa de Carballeda, 
Ignacia, Juana, Andrea e Pedro An-
drés Cortes Fernández (que segue)

Pedro Andrés Cortes Fernán-
dez, que foi bautizado o 16 de 
xaneiro de 1692, herdou o vincu-
lo e morgado da casa de A Senra. 
Casou en 1715 con Andrea Varela 
Taboada Leboso, filla de Francisco 
Varela Taboada e de Francisca Le-
boso, tendo sido dotada con moi-
tos bens en Chapa e no Ribeiro 
polo seu tío cura Antonio. Pedro 
morreu en maio de 1765. Foron 
pais de:

a. José, o primoxénito e por tan-
to herdeiro, era visitador de 
rendas Xerais e Provinciais de 
Andalucía e partido de Mála-
ga. Reclamou a súa  herdanza 
vincular, que en parte seu pai 
vendera e que en parte algúns 
dos seus irmáns se apoderaran. 
Morreu solteiro entre 1766-67.

b. Juan Antonio, naceu sobre 1729 
e foi cura e veciño de Escuadro.

c.  Josefa, que foi dotada o 15 de 
xaneiro de 1737 polos seus pais 
con 1.000 ducados para casar 
con José Vaamonde, de Codese-
da, o primoxénito de Domingo 
Vázquez Vaamonde e de Ana Mª 
Vallejo e Castro Montenegro.

d. Luisa, que casou en Codeseda 
con José Enrique Vaamonde, 
sendo pais de Ana María, nacida 
en 1759 e que casou con Ramón 
Ballesteros Villar en Codeseda en 
1778, de quen tivo tres fillos.

e. Benito (que segue)

Carlos, era garda de Corps 
da Compañía Italiana. Tivo 
unha filla sobre 1770 da súa 
sobriña Antonia á que puxeron 
por nome Josefa Cortes e que 
o 28 de xuño de 1792 casou en 
Soutelo de Montes.

f. Luis, nacido sobre 1730, en 1770 
era xuíz da xurisdición de Deza e 
logo foino en Soutelo de Montes 
onde exercía4 en 1784 e por último 
en Cuntis, onde foi enterrado o 31 
de outubro de 1789. Tivo cinco fillos 

4 Actuaba como xuíz cando os veciños de A Graña 
de Cabanelas, que non querían pertencer á 
parroquia de Acibeiro, dixeron que aparecerá 
de xeito milagroso unha virxe preto da aldea.

de catro mulleres, aos que recoñe-
ceu como fillos no testamento. 

g.  Andrés. En 1771 no sabían del 
desde había dous anos.

h. 9.- Teresa, que xunto con An-
drés foi acusada de intrusa polo 
seu irmán José, pois vivían na 
casa de A Senra.

i. 10.- Vicente, que marchara “ás 
Indias” sobre 1754 e non volve-
ron a saber del.

Benito Cortés Varela Taboada na-
cera sobre 1723, e de rapaz estudou 
gramática en Santiago durante seis 
anos. Aos 16 foise para Castela e 
Andalucía onde estivo ao servizo de 
S.M. ata 1767-69, pois ao morrer seu 
irmán maior sucedeulle no morgado 
e veuse a vivir a Soutelo de Montes 
onde foi o administrador de tabacos. 
Continuou o preito iniciado polo seu 
irmán José ata que en 1771 saíu a 
seu favor e tomou posesión en 1772 
da casa de A Senra, en Escuadro. 

Benito xunto coa súa esposa Ma-
ría Bouchas foi pai polo menos de 
María Antonia de Cortes e de Teresa, 
solteira, que morreu o 18 de xullo de 
1815 tendo testado a favor do seu 
sobriño Manuel Ogando Cortés.

Manuel Ogando alternaba a súa 
residencia de Soutelo ou Pardesoa 
coa de Escuadro, onde seguramente 
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foron bautizados os seus fillos, pero 
que non se pode comprobar pois os 
Libros Sacramentais desta parroquia 
foron queimados polos franceses. 
Os seus fillos foron:

1.- Manuel Ogando Cortes, (que 
segue)

2.- Rafael Ogando Cortés, que en 
1804 está co seu pai en Pardesoa.

3.- José Ogando Cortés, na-
cido sobre 1779. Aos 14 años, 
o 31 de maio de 1793, xa foi 
nomeado capelán de Cerde-
do polo seu tío Juan Francis-
co, que non quería que o fose 
o seu outro sobriño Domingo 
Antonio, fillo de Josefa Ogan-
do Ribera e de Benito Ogando 
Teixeiro, pois este metérao 
nun preito esixíndolle unhas 
rendas en Pardesoa. Como José 
non tiña idade nin era aínda 
cura, foi nomeado José Benito 
Obelleiro, veciño de Figueroa, 
como capelán interino. Logo 
foi cura.

Manuel Ogando e Cortes, que 
casou en 1799 con Francisca Toxo 
Conde, filla de Benito Francisco 
Toxo e de Ana Conde, veciños de 
Santiago de Compostela.  

En marzo e abril de 1809 to-
mou parte activa na loita contra 
os franceses, organizando con José 

Mª Rivas, do pazo de Siador, e ou-
tros o control e defensa da ponte 
de Ledesma e indo persoalmente a 
Xirazga e logo a Tenorio para con-
tactar co capitán Francisco Colom-
bo e conseguir pólvora e as balas 
que necesitaban. En 1812 era xuíz 
ordinario en Trasdeza, onde un 
veciño de Cortegada o denunciou 
por facer caso omiso dos seus ale-
gacións. Este dicía que non podía 
pagar as “sisas” porque lle em-
bargaron unha carga de viño para 
aprovisionar as tropas que loitaban 
contra os franceses. 

 Manuel morreu o 22 de febreiro 
de 1844 sendo enterrado o día 26 
nun nicho do adro da igrexa de San 
Salvador de Escuadro, asistindo 34 
sacerdotes. Cando morreu todos os 
seus fillos estaban solteiros.

Manuel e Francisca tiveron en 
Escuadro seis fillos: Josefa Ma-
ría del Carme (26/9/1800), María 
Antonia (21/10/1802), Joaquina 
(22/4/1805) (monxa carmelita en 
Salamanca), Manuel (que segue), 
Mª del Pilar Gabriela (31/3/1810) 
e Antonia Mª Rafaela Ogando Toxo 
(30/7/1816).

Manuel Ogando Toxo, naceu o 1 
e foi bautizado en Escuadro o 2 de 
novembro de 1807 sendo os padriños 
Manuel Cobián e Benita Nácar, ve-
ciños de Chapa. Casou en 1844 con 
Joaquina Soto Álvarez, filla de Alonso 

de Soto Varela, de Millerada, e de Isa-
bel Charlon, veciña de San Miguel de 
Osmo (Ourense).

Enlázase así coa familia SOTO:

FAMILIA SOTO

ARMAS DOS SOTO

A finais do século XVI podíase 
observar as armas dos SOTO tanto 
na capela da Visitación de Santa 
Isabel do mosteiro de San Francisco 
en Pontevedra como na igrexa de 
Millerada. Segundo o testamento do 
rexedor Juan Soto feito en 1586, as 
armas da súa liñaxe son “cinco flo-
res de lis e unha torre e unha árbore 

c "Casa da Fonte" co escudo dos Ogando 
Ribera. Lebosende
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cunha venera”. Na igrexa de Millera-
da hai un escudo dos Soto, se ben 
non se ve a torre e no cuartel su-
perior aparecen as armas do Santo 
Oficio. E no oratorio do pazo consér-
vase tamén un escudo en madeira.

XENEALOXÍA DOS SOTO

Nos primeiros tempos os inte-
grantes da familia aparecen co ape-
lido SOTO que alterna con SOUTO, se 
ben ao parecer son descendentes 
de Álvaro Soutiño.

Nun preito da Real Audiencia dise 
que Francisco de Soto, que foi cura 
de Millerada aproximadamente desde 
1569 ata 1609, era fillo de Álvaro Sou-
tiño, reitor da parroquia de san Pedro 
de Erbo, moi preto de Lalín, o cal é moi 
posible xa que o seu irmán Juan Soto 
no seu testamento cita a seus irmáns, 
a seus sogros, a un tío, pero curiosa-
mente non cita a seus pais de forma 
específica. Por outro lado dito Fran-
cisco era curmán de María SOUTIÑO, a 
muller do escribán de Castro Cavadoso 
don Francisco Ogando, a quen Francis-
co Soto acusou de asasinato de dita 
María.

Os fillos de Álvaro Soutiño foron 
polo menos:

1.- Juan Soto (que segue).

2.- Francisco de Soto, cura 
de Millerada. (a continuación)

3.- O cóengo Soutiño, que 
vivía en Padrón.

4-  Mecía Soto, que estaba 
casada con Gregorio Taboada, 
e que foi enterrada no adro da 
igrexa de Herbo (Lalín).

1.- Juan Soto, rexedor de Pon-
tevedra e comerciante, casou con 
María Rodríguez Alemparte, filla de 
Pedro Rodríguez de Portas e de Inés 
de Montes. Vivían en Pontevedra 
nunha casa da rúa do Rego.

O matrimonio fixo testamento o 
24 de xullo de 1586 ante Bartolomé 
García. Nel Juan pide ser enterrado 
na capela da Visitación a Sta. Isabel 
da igrexa de san Francisco en Pon-
tevedra, onde estaba o seu escudo 
coas insignias e no escudo as letras 
“SOTO”. Fixeron vínculo e morgado 
de terzo e quinto os seus bens e 
agregándoos ao padroado da ca-
pela da Visitación. Os seus bens 
consistían en casas, terras e ren-
das na zona de Lalín (nos lugares 
de Herbo, Goiáns, Vilariño, Vermes, 
Ventosa, Noceda, Sello, Donrrami-
ro e Cortegada), na de Pontevedra 
(Tenorio, Bora, Mourente, Marcón, 
Quintáns, Xustáns, Vilarchán, Agua-
santas, Arcade, Pontesampaio, Vila-
boa, Tomeza, Lourizán, Poio, Lerez, 
Xeve, Curro, Romai, Meis e Cam-
pañó) ademais de casas na cidade 
de Pontevedra e dúas casas con 
bodegas e viñas en Vea no Ribei-

ro de Avia, dúas casas en Padrón 
e outra en Pontecesures, ademais 
de outros bens mobles e raíces, pe-
zas de ouro e prata, etc. Deixaron o 
morgado a seu fillo varón Francisco 
de Soto.

Juan morreu o 3 de setembro de 
1604. Foron seus fillos: 

a.- Francisco Soto, cura de Ber-
ducido, e sucesor do seu tío Fran-
cisco Soto 1º cura de Millerada (do 
que se falará despois)

b.- María de Soto. Casada e nai 
de Antonio Domínguez.

c.- Inés Montes, que cun dote 
de 1.100 ducados ademais de rou-
pas, enxoval e diversas rendas ca-
sou primeiro co rexedor Melchor 
Domínguez de Corneda, fillo de Die-
go Domínguez e de María de Cor-
neda, de quen tivo a Ana e a María 
Corneda, e logo o 24 de novembro 
de 1598 casou con Alonso de Lis, 
señor do coto de Simes, e de viúvo 
reitor de Santa Baia de Nantes. Ti-
veron por fillos a Juan e a Jerónimo, 
polo que Inés o 20 de novembro 
de 1598 fixo vínculo e mellora de 
terzo e quinto no seu fillo Juan e 
sucesores, e de non ter, en Jeróni-
mo e logo nas súas fillas, a quen 
lles deixa como dote as rendas de 
dous anos de todos os seus bens. 
Como Juan morreu solteiro, a her-
danza pasou a seu irmán Jerónimo.
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Francisco de Soto (1º), que era 
o párroco de Millerada aproxima-
damente desde 1569 ata 1609 e foi 
quen fixo foro das terras e casas de 
Hermosende.

Sobre o ano 1575 houbo un pe-
ríodo de fame que Francisco Soto e 
o seu irmán Juan aproveitaron para 
trocar a cambio de trigo e sal os 
dereitos do padroado do beneficio 
da parroquia de Millerada, que per-
tencía aos irmáns Gosende, -fillos 
de Juan Gosende e María Quinteiro 
os fundadores do pazo de Raposei-
ras en Cerdedo-  De aí que poucos 
anos despois, sobre 1583, fixeron 
pola súa conta unhas reparacións 
na igrexa parroquial con ánimo de 
ser recoñecidos como os patróns e 
aproveitaron para pintar as “súas 
armas” no coro e na capela da igre-
xa parroquial. Ademais trouxeron a 
un pintor de Pontevedra chamado 
Francisco Fernández que fixo sobre 
a parede da capela uns retratos de 
Juan e de Francisco ao lado dos ca-
tro evanxelistas. Tales retratos foron 
borrados en 1609 polo novo cura de 
Millerada Alonso Espiña quen dicía 
que eles non eran os patróns, o que 
orixinou un preito. De feito Alonso 
Espiña non fora presentado polos 
Soto, senón polos Gosende.

O mosteiro de Acibeiro aforou 
os lugares e casares de Trigás 
(Vilatuxe), de Couciña e Casa-
moura (Doade) e outros o 1 de 

decembro de 1598 a Francisco de 
Soto, "comisario da Inquisición e 
reitor da freguesía de Millerada”, 
tomando posesión o 1 de maio 
de 1599 ante o escribán do xul-
gado de Soutelo de Montes don 
Benito Ogando. 

Francisco Soto foi amplian-
do os seus dominios. “El mo-
nasterio había hecho foro a 
Pedro Pardo, vecino de Millera-
da, y a Maria de Deza su hija, 
del lugar de Hermosende, sito 
en Millerada, con sus casas 
y heredades y a lo el anejo e 
perteneciente y con el molino 
que está en el río Hermosende 
y por renta y canon y pensión 
en cada un año de tres anegas 
de pan de centeno medido por 
la medida derecha de avila y 
un par de gallinas de campo 
y con otras condiciones con-
tenidas en la dicha escritura 
de fuero que pasó ante Pedro 
Gulías escribano”. Pero despois 
Pedro Pardo e a súa filla dimiti-
ron e traspasaron o dereito de 
dito lugar e foro en Francisco 
de Soto co cargo da dita renda 
e pensión e condicións do dito 
foro e fíxose “la dimitición y 
traspasación” (sic) ante Grego-
rio Ferrón, escribán. Tamén fixo 
foro doutros moitos bens en 
Hedreira (Millerada), Freixiño 
(Forcarei), en Cornias e Vilariño 
(Duasigrexas), en Vilatuxe, etc.

Foi o fundador e patrón da ca-
pela dos Remedios, en 1606, anexa 
á igrexa parroquial, que foi panteón 
familiar.

Mediante testamento feito ante 
Pedro Gulías deixou como herdei-
ro universal a seu sobriño Fran-
cisco de Soto, cura de Berducido, 
en segundo lugar aos fillos do seu 
“sobriño” Cristóbal, que entón tiña 
vinte anos, ou ao parente máis 
próximo. Morreu posiblemente a 
primeiros de agosto de 1609.

Francisco de Soto (2º), reitor 
de Berducido, era fillo do rexe-
dor de Pontevedra Juan Soto e 
de María Rodríguez Alemparte. 
Tomou posesión da herdanza 
do seu tío Francisco en Acibeiro 
o 10 de agosto de 1609, cuxos 
bens continuou ampliando.

Francisco fixo testamento 
o 14 de xullo de 1640, onde 
deixaba como principais her-
deiros a seus catro sobriños, 
Ana de Corneda, María de Cor-
neda, a Juan de Lis e a Jeróni-
mo de Lis para que herdaran 
por igual a herdanza recibida 
dos seus avós paternos e a da 
súa nai, unhas 140 propieda-
des incluídas o padroado da 
capela da Visitación a Santa 
Sabela, en Pontevedra, e a 
dos Remedios en Millerada. 
Fíxose o reparto en 1645.
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Francisco de Soto (3º)

Trala morte de Francisco 
Soto, cura de Berducido, a her-
danza que recibira do seu tío o 
cura de Millerada debía pasar, 
segundo testamento deste, aos 
fillos lexítimos do seu sobriño 
Cristóbal e, de non habelos, ao 
parente máis próximo.

Cristóbal Soto Taboada, ao pare-
cer orfo, foi criado polo seu tío Juan 
Souto, rexedor de Pontevedra, dán-
dolle estudios e propiedades, pero 
logo vive en Hermosende. Trala mor-
te do cura de Berducido  iniciouse un 
preito entre Cristóbal Soto, como pai 
do seu fillo Francisco de Soto (3º), 
e Juan Soto Soutomaior, fillo o de 
Juan López de Soutomaior e de Mag-
dalena Soto, veciños de Berducido e 
parentes do defunto. Juan acusaba a 
Critóbal de ser fillo espurio do cura 
Francisco Soto o vello, e que ade-
mais Francisco de Soto (3º) non era 
seu fillo senón de Blas Magán, que 
morreu deixando á viúva preñada de 
catro meses,  ao que respondeu que 
el era sobriño do cura, pois era fillo 
de Juana de Amorín, casada agora 
con Fernán Bértolo –curiosamente, 
para rebatelo di quen era a súa nai, 
pero cala o nome do pai-, e que seu 
fillo Francisco naceu de Francisca Mí-
guez, que estivo casada once anos 
sen descendencia, e que ao quedar 
viúva el lle ofreceu matrimonio e ca-
saron catro meses despois de que-

dar viúva, e que tivo o fillo aos sete 
meses de terse casado, polo que 
o fillo era seu e era lexítimo. Juan 
López pide pois as certificacións de 
defunción de Blas e do matrimonio 
de Cristóbal, pero lamentablemente 
non aparecen no preito.

E é en 1677 tras a morte deste 
Francisco Soto (3º), clérigo, can-
do se plantexa un preito, xa que 
moitos bens do mosteiro de Aci-
beiro se aforaran por tres voces, e 
tanto na familia Campos como na 
de Soto sucederan as tres voces, e 
polo tanto o Mosteiro pretendía re-
cuperar ditos bens, ao que se opo-
ñen a viúva de Sebastián Márquez 
Catalina Soto, -sen dúbida irmá 
deste clérigo Francisco Soto- e seu 
fillo Francisco de Soto Márquez. 
Estes eran donos en “Hermosende 
con sus casas y heredades y más 
anejo y perteneciente, en que vive 
la dicha Catalina de Sotto y Fran-
cisco Soto su hijo, y Esteban Bér-
tolo, con su territorio de la aira, 
que está cerrado sobre si y linda 
con las casas en que vive dicha 
Catalina de Soto y dicho su hijo 
que llevará fanega y media de pan 
de sembradura; más la heredad de 
Baliño que llevará…”

O resultado vese no Tumbo de 
Acibeiro, a propósito dun foro en 
Hedreira (Fixó), que di: “los cuatro 
ferrados paga Francisco Soto en el 
monasterio, de que está nombrado 

1ª voz, y otro ferrado de centeno 
y otro de millo se paga en Sotelo. 
Nombrose en 2ª voz Francisco de 
Soto clérigo hijo de Francisco Soto. 
Hízose  foro nuevo año 1678 a Ca-
talina de Soto con el lugar de Her-
mosende”

Catalina Soto, que se casara 
con Sebastián Márquez, morreu 
viúva en Millerada o 20 de xaneiro 
de 1702, sendo enterrada na capela 
de Nª Srª. dos Remedios con licen-
za do patrón. Tiveron polo menos 
un fillo:

Francisco de Soto, que casou 
con Josefa (Vázquez) Cortés. Ela 
morreu o 23 de xaneiro de 1719 e 
Francisco o 3 de decembro de 1720. 
Tiveron nove fillos, entre eles:

 1.- Sebastián de Soto e Cor-
tés que, ordenado cura en  1714, 
foi capelán da de Ánimas sita na 
parroquial de Santo Amedio de 
Millarada e logo párroco de Mille-
rada. Foi el quen reuniu a maior 
parte das presentacións do bene-
ficio de Millerada, que incorporou 
xunto cunhas cavaduras de viña 
en Pazos ao padroado de N.Sra. 
dos Remedios, e levantou en 
1729, como consta na inscrición 
do portal, a casa de Hermosen-
de que lle custou máis de 26.000 
reais. Tamén fixo a casa reitoral a 
cimentis gastando máis de 20.000 
reais. Outorgou testamento o 5 
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de outubro de 1745 ante Alonso 
Varela e foi enterrado na capela 
do patrón o 22 de agosto de 1758. 
Deixou como herdeiro a seu ir-
mán Alonso. 

2.- Alonso de Soto e Cortés (que 
segue)

3.- Cristóbal, cura de Millerada 
e vice-cura de Pardesoa e que tivo  
tres fillos de Antonia Mouteira, ve-
ciña de Cerdedo, chamados Micae-
la, Manuela e Antonio Soto.

Alonso de Soto e Cortés, que en 
1753, segundo o Catastro do Marqués 
de  Ensenada, era xuíz xa xurisdición 
de Montes, posto polo arcebispo.

De solteiro, en 1718 tivo de Ma-
ría Márquez, veciña de Duasigrexas, 
un fillo chamado Manuel Soto, que 
chegou a ser cura de Forcarei,  e 
en 1725 outro chamado José, de 
Magdalena Canizo, solteira. Casou 
con Josefa Gomez de Castro, filla do 
escribán Baltasar Gómez de Castro 
e da súa primeira muller, Teresa 
Jacinta Torrente Torres, donos do 
pazo de Xerliz5.

Alonso morreu o 24  de decembro 
de 1758 e Josefa o 25 de marzo de 
1773. Tiveron sete fillos, entre eles:

5 FERRO,L.-BÉRTOLO, J.M. Pazo de Xerliz y casa 
Badía en Guimarei. Estudios de Genealogía, 
Heráldica y Nobiliaria de Galicia, Boletín nº 
10,  2011.

1.- María Ignacia de Soto, naci-
da en Millerada o 21 de agosto de 
1731, concertou esponsais o 9 de 
decembro de 1754 con Alonso Va-
rela Recimil, e viviron en Vilar (Mi-
llerada). Tiveron catro fillos entre 
1764 e 1772: Teresa de Jesús Josefa, 
María Bernarda, Francisco José e Mª 
Teresa Varela Soto.

2.- Francisco Antonio Ventura 
de Soto e Cortes (que segue)

Francisco Antonio Ventura de 
Soto e Cortes, que naceu o 17 de 
decembro de 1742 en Hermosen-
de, casou o 11 de outubro de 1762 
con María Josefa Varela Vaamon-
de, filla do escribán Alonso Vare-
la Vaamonde e Mª Ignacia Reigo-
sa Castro, neta por parte de pai 
de Fernando Varela de Aguiar, da 
casa de Buzaca, e por parte ma-
terna de Alonso Reigosa Castro –a 
quen citamos xa varias veces ao 
falar dos Ogando- e de Josefa de 
Castro Andrade.

Francisco, xunto coa súa irmá 
María Ignacia, herdou de seu pai 
os bens de seu tío Sebastián, polo 
que o bispado e o novo cura de 
Millerada, Cayetano Cadaval,  de-
mandáronos para que pagasen os 
arranxos da reitoral, xa que como 
estivera vinte anos sen habitar –
houbo un preito para cubrir a pra-
za de cura-, estaba completamen-
te deteriorada e votábase a culpa 

do deterioro a D. Sebastián. Reco-
rreron e gañaron.

María Josefa faleceu o 27 abril 
de 1809 en Portomarín na freguesía 
de Carballeda (Lugo) onde se refu-
xiara temerosa dos franceses que 
invadían o país e foi sepultada o 29 
de abril de 1809 en Millerada. Pre-
cisamente ao día seguinte día 30 
os franceses entraron por segunda 
vez na parroquia, roubando e quei-
mando moitas casas, e matando a 
sete persoas da parroquia segundo 
atestou o cura Juan Soto.

Francisco fixo testamento e foi 
sepultado o 9 de maio de 1822 coa 
presenza de 40 sacerdotes. Tive-
ron nove fillos entre 1763 e 1780 
dos que dous foron curas, Antonio 
e Juan. O sucesor foi Alonso Soto 
Varela: 

Alonso de Soto Varela, bautiza-
do o 16 de marzo de 1771 sendo 
padriños Antonio Reigosa e Ignacia 
de Soto, casou con Isabel Vázquez 
Charlón, a filla menor de Manuel 
Vázquez Charlon e de Antonia Váz-
quez Reimóndez, que casaran o 27 
de marzo de 1779 en San Miguel 
de Osmo (Cenlle); e neta por liña 
paterna de Blas Vázquez Charlon 
e de Isabel Rodríguez, veciños de 
Meangos (Abegondo. A Coruña), e 
neta por liña materna de Diego V. 
de Parada e Benita Reimóndez, ve-
ciños de Osmo. 
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Destacou no levantamento con-
tra os franceses. En abril-maio de 
1809 tivo lugar un enfrontamento 
contra eles en Acibeiro, recordo de 
elo é a espada do inimigo que había 
no pazo de Hermosende e que foi 
roubada en 2003 xunto cun reloxo e 
as imaxes de san Antonio e san Fran-
cisco do oratorio. Morreu Alonso o 11 
de maio de 1844, sendo enterrado na 
capela de Millerada. Procrearon a:

Joaquina Soto Vázquez, que ca-
sou en Millerada o 8 de xuño de 
1844 con Manuel Ogando Toxo, fi-
llo de Manuel Ogando Cortes e 
de Francisca Toxo Conde, veciños 
de San Salvador de Escuadro sen-
do testemuñas Juan Soto e María 
Ogando.

Na capela familiar da igrexa de 
Millerada consérvase o escudo dos 
Soto e debaixo unha inscrición, que 
di: “El altar de esta capilla se rec-
tificó de escultura y pintura en el 
año1861 de orden de Dª Joaquina 
Soto por muerte de su padre D. 
Alonso, siendo patrona de ella y 
presentera in solidum del curato de 
Milerrada”.

Manuel fixo testamento o 25 de 
maio de 1873 favorecendo aos tres 
fillos solteiros, xa que Dolores esta-
ba casada.

Tiveron catro fillos, chamados 
Dolores Juana María, que naceu o 
13 de maio de 1845 en Millerada, 
onde casou o 12 de abril de 1863 

con Manuel Ramón Mª Leira Sán-
chez, nacido en Correáns o 22 de 
novembro de 1834; Gumersinda 
(3/6/1849), Manuela e Francisco 
(que segue)

Francisco Ogando Soto, que na-
ceu na casa de Hermosende o 25 
de abril de 1852, bautizado ao día 
seguinte. Consta que aos 25 anos 
estaba de médico en Forcarei e 
Cerdedo e máis tarde en Millerada. 
Como médico redactou “Apuntes 
para la formación de una geografía 
médica de España correspondiente 
al titular de Forcarey”, onde infor-
ma sobre os costumes, remedios, 
media de vida, traxes típicos, etc. 
Así por exemplo di que se adoitaba 
beber viño e augardente, pero que 

c Escudos dos Soto na igrexa de Millerada
c Manuel Ogando Cortés y Tojo Conde e 

Joaquina de Soto y Charlón
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grazas á súa calidade había pouca 
xente alcohólica.

Casou con Dolores Stolle La-
mela, filla de Baltasar Stolle 
Freire, comerciante, e de Dores 
Lamela Barrios, veciños de San-
tiago. Francisco morreu o 12 de 
maio de 1939 en Millerada na súa 
casa de Hermosende, onde tive-
ron por fillos a:

1.- Francisco Ogando Stolle, 
naceu en 1885 en Millerada, foi 
médico de Forcarei, e casou en 
San Miguel dos Agros en San-
tiago o 4 de marzo de 1910 con 
Dolores Soto Veiga, nacida en 

Padrón en 1888, filla de José 
Soto Suances e de Valentina Vei-
ga Fernández. Dolores morreu o 
5 de xullo de 1.940 e el 17 días 
despois. Descansa xunto a seu 
marido nunhas tumbas no cemi-
terio de Forcarei, que destacan 
por estar rodeadas dunhas ca-
deas, regalo do pobo de Forcarei 
por ter axudado el a construír 
ese cemiterio. Tiveron por fillos 
nacidos en Forcarei a:

a.- Francisco Ogando Soto, 
nacido o 18/12/1911, foi médico 
e militar. Casou con Rosa Martí-
nez Losada e tiveron catro fillos: 
Francisco, Mª Elisa, Antonio e 
Rosa María Ogando Martínez, 
veciños de A Coruña. Morreu o 
3 de Febreiro de 1.986.

b.- José Luis Ogando Soto, 
nacido o 13/4/1915, emigrou e 
faleceu en Bos Aires. Casou con 
María Bértolo Fernández, natu-
ral de A Ponte, e tiveron a José 
Luis e a Purificación Dolores, 
esta con descendencia.

c.- Mª de los Dolores Te-
resa Ogando Soto, nacida o 
30/10/1916, estivo casada co 
seu curmán Francisco Ogando 
Navia. Faleceu o 24 de Maio de 
1993. Tiveron seis fillos: Jesús, 
Juan Manuel, Carlos, María Do-
lores, Luis e Roberto, veciños de 
Pontevedra.

d.- Mª del Carmen Inés 
Ogando Soto, nacida o 21 de xa-
neiro de 1919, casou con Enri-
que Gutiérrez Alonso. Faleceron 
en Madrid e foron sepultados 
en Ribadumia. Pais de Mª Car-
men, Enrique, Juan José (faleci-
do) e Fco. Javier. 

e.- Manuel Ogando Soto, fale-
cido como enfermeiro na guerra 
civil, está enterrado en Motril.

f.- Mª Concepción Valentina 
Ogando Soto, naceu o 5 de se-
tembro de 1920 e casou o 7 de 
novembro de 1940 en Millerada 
con Joaquín Giménez Pérez, na-
tural de Ourense e falecido o 6 
de marzo de 1.983. Ela faleceu 
o 29 de maio de 2.002. Os seus 
fillos foron Mª Concepción, José 
Francisco (falecido) e Mari Cruz, 
veciños de A Coruña.

g.- Valentina Luisa Ogando 
Soto, nacida o 9 de marzo de 
1922, casou con Juan Romero 
Fernández. Pais de Mª Isabel e 
Juan Francisco, veciños de Pon-
tevedra.

h.- Antonio José Ogando 
Soto, nacido el 18 de xaneiro 
de 1924, foi o Practicante titu-
lar en Ribadumia. Casou con 
Herminia Iglesias e foron pais 
de Antonio Ogando Iglesias, ve-
ciño de Vigo.

c Fco. Ogando Stolle, a muller, nai e dous 
fillos: Francisco e José Luis
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2.-  Manuel Ogando Stolle, pá-
rroco de Xeve falecido o 22 de maio 
de 1968.

3.-  José Celso Ogando Stolle, 
naceu en Hermosende  o 21 de 
maio de 1886. Foi ao instituto no 
curso 1899/1900. Escribiu a súa 
tese doutoral en 1919 co título 
Estudio sobre la forma como re-
quisito del contrato. En 1931 foi 
promovido á categoría de maxis-
trado de entrada con destino en 
Sta. Cruz de Tenerife. En 1934 era 
xuíz de 1ª instancia en Almería. E 
en 1936 era maxistrado do tribu-
nal superior en Madrid. Casou con 
Dolores Burillo, con sucesión. Foi 
executado en Teruel polo bando 
republicano durante a guerra. A 
súa esposa no seu sufraxio pagou 

en 1940 unha misión en Millerada, 
segundo atesta a cruz de mármore 
que hai na parede do altar maior.

4.- Dolores Ogando Stolle (que 
segue)

5.- Gumersinda Ogando Stolle, 
nacida en Hermosende o 15 de 
xuño de 1888, bautizouse dous días 
despois sendo seus padriños Anto-
nio Porto e Gabriela Stolle, veciños 
de San Miguel de Moreira (A Estra-
da). Faleceu o 28 de abril de 1891.

6.- Joaquina Ogando Stolle, na-
ceu en Hermosende o 1 de xaneiro 
de 1890. Profesou como relixiosa 
franciscana en Cuenca o 25 de xa-
neiro de 1921 co nome de Sor Mag-
dalena del Niño Jesús.

c Francisco Ogando Soto coas fillas Dolores, Gumersinda e Concepción

7.- Carlos Ogando Stolle, nacido 
en Hermosende  o 15 de novembro 
de 1890. Foi médico de Carnota. Ca-
sou o 8 de setembro de 1917 na 
capela do asilo de Caldas de Reis 
con Dª María Navia Pereira.

8.- Gumersinda Rita Ogando 
Stolle nacida en Hermosende  o 
20 de Marzo de 1893, residente 
no pazo de Hermosende, colabo-
radora do P. Crespo nas investi-
gacións xenealóxicas da súa casa, 
así como do Tumbo de Acibeiro. 
Falecida solteira o 30 de decem-
bro de 1974, con testamento rea-
lizado ante Jesús Suárez o día 
24 de abril de 1.926 en Santia-
go, deixando a seu pai Francisco 
como usufrutuario da metade da 
herdanza e como herdeira á súa 
irmá Concepción. 

9- Mª Concepción Isabel Fran-
cisca Ogando Stolle, nacida en 
Hermosende  o 1 de decembro de 
1894, faleceu solteira o 22 de abril 
de 1942. 

Dolores Ogando Stolle, naci-
da en Hermosende  o 10 de maio 
de 1887, casou o 18 de setembro 
de 1924 con Domingo Enríquez 
Parrondo, do Carballiño.  Unha 
filla deles chamada Mercedes En-
riquez Ogando casou co tenente 
coronel Juan Manuel Sieiro Vilar, 
sendo os pais da actual propieta-
ria do pazo.






