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O QUE DESCUBRIU O CRONISTA
NA LITERATURA ORAL DE XOSEFA CABADO
A este cronista tócalle converter en escrita o que é literatura oral, contos e relatos que escoitou de
Xosefa Cabado López (San Salvador de Parga 1920), en moitas tardes de vagar… Algúns recitados
outros cantados, case todos da súa autoría, outros coma o romance de “García e Galán”, aprendidos da
tradición republicana coma un berro de liberdade, noutra hora da nosa historia…
Xosefa conecta aquí cos comezos da literatura, porque primeiro foi a poesía recitada e cantada coma
adoita facer ela, moito antes ca escrita que estamos agora a construir cos seus versos.
Ao pé de Xosefa, fun descubrindo a súa sabedoría popular, e nalgunha tarde percibín tanta luz nos
seus ollos, que me levaron a esta pintura do moucho, interpretada polo seu xenro, Antón Ferreiro, que
nos observaba na estancia da súa casa… O canto da nosa protagonista era máis melodioso co da ave,
que representa a sabedoría, pero a perspicacia da súa ollada era tan penetrante, que asemellaba disfrutar da nosa conversa. O cronista sentía como que o moucho a estaba facultando para escudriñar nunha
noite longa, onde paseniñamente ían facendose claros máis e máis grandes cheos de luz. Houbo que
investigar na historia de San Salvador de Parga, na súa paisaxe e paisanaxe, para vivir máis intensamente a forza emocional da súa obra.
Nun primeiro momento, cómpre entroncar a esta troveira do país co universo da literatura oral que
deita cada cultura. Igoal ca esta, a nosa autora acubilla todo un mundo de valores e símbolos, tecidos
por unha vontade de estilo que marca a súa persoalidade creativa.
Na cantiga na que se confesa e mostra como é, “A Señora Requecha”, concreta as lindes do seu
mundo: o Cando, sabedora de que só pode coñecer outros mundos e culturas, si é fiel ao seu, si non
despreza as súas raíces.
A XEITO DE EXPLICACION
Coma todas e todos os creadores, Xosefa é froito dunha época, e nalgúns dos seus relatos hai tratamentos de temas, coma as relacións de xénero, cos que non podemos concordar, acusan moitos resabios machistas que temos que rexeitar. A súa transcripción aquí, só obedece, ó feito de rexistrar unhos
relatos que contan o que pasaba daquela, tamén neste terreo.
Non hai intención de loar estas actitudes lesivas para a dignidade das persoas. Son reflexo dunha mentalidade opresora que
hai que desterrar, mesmo coma consecuencia desta lectura.
As e os que celebraban o humor desta muller, estaban
instaladas nunha mesma ideoloxía. As situacións narradas
corresponden a un pensamento xeneralizado daquela, que era
comun tamén as destinatarias e destinatarios naquel tempo da
posguerra.
Noutro poema, o dedicado ó Santuario de Bascuas, narra a
tradición torturante de marcar coa chave do templo incandescente unha cruz, na fronte da persoa mordida por un can que
sufría a rabia, e tamén a este. Contamolo coma un episodio da
tradición nun tempo no que aínda non se descubrira a vacina
contra ela.
Estamos a ver que estas coplas son a testemuña dun tempo
con outra mentalidade.
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Pintura de Antón Ferreiro
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Xurxo Souto, no artigo da páxina seguinte, liga a Xosefa Cabado co universo descuberto por Manuel María
dende a ollada máxica de Penas de Rodas. onde o poeta concentraba toda a emoción da Terra Chá e do
mundo enteiro, aquí a través dos trazos plásticos do seu xenro Antón.
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O SORRISO DA REQUECHA
_____ XURXO SOUTO _____
pero mentras poida falar,
aínda fago poesías
Somos un pobo de artistas. Xente especialmente dinámica en toda forma de creatividade, nomeadamente na arte da palabra. Por iso, aínda que a lingua galega foi afastada durante séculos dos círculos
académicos, seguiu desenvolvéndose, rabuda e vizosa, no eido da oralidade. Talento dos nosos maiores que nos legaron para o futuro un monumento marabilloso: a literatura popular.
Contos e cantareas, parrafeos e regueifas. Lingua que vibra, boca ouvido, co alento diverso de moitos autores, case sempre anónimos. Case sempre, porque –alegría na aldea do Cando- velaí está a Requecha a contar coa retrónica que aprendeu dos vellos as voltas e revoltas do mundo que lle toca vivir.
A poesía ilumina a realidade. No ano 1954 un rapaz de Outeiro de Rei, publicou un fato de poemas.
E o que até entón era para a vida pública Tierra Llana de Castro de Rey converteuse para sempre na
Terra Chá.
A Requecha segue pegada do mestre Manuel María. Sitúa na súa aldea, o Cando, o centro da Terra,
e utilízaa como escala precisa para ir medindo aos poucos o mundo todo: os Vilares, San Salvador,
Guitiriz… E, máis alá, entre as néboas do distante, Lugo, A Coruña.
Considera, como o clásico, que nada do humano lle é alleo. Todos os temas, xéneros e rexistros
poden agromar pois nos seus versos. Principiando pola condición existencial do ser humano. E, dentro
dela, aqueles que teñen como oficio o coidado da saúde -física e espiritual- das persoas. Isto é médicos
e curas.
A poeta do Cando constrúe un verdadeiro tratado de curaloxía, sustentado nesta dualidade: os curas
que había antes, e o cura que temos nós. Por suposto, é partidaria do de agora, don Alfonso.
No eido da saúde, entre outros argumentos, a Requecha acada un verdadeiro logro -en clave de
modernidade- para a poesía galega contemporánea. Probablemente sexa a primeira autora que lle ten
dedicado un poema a un centro médico. Á novidade do tema, engade tamén a novidade do tratamento,
pois mesmo chega a ocuparse das calidades arquitectónicas do edificio:
O ambulatorio é planta baixa,
pero está moi preparado,
a xente cábeche toda
tanto ó través coma ó largo.
A Requecha crea (e non digo escribe, porque a súa obra está feita para ser escoitada con voz ben
alta), movida por unha radical necesidade de comunicación. Un impulso teimudo que, como ela mesma
anuncia, vai transcender á propia morte:
Cando me vaia do Cando
hei levar unha emisora.
Alí téñoche máis tempo
e falo coa familia toda.
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Reparemos no primeiro verso desta estrofa.
Cando me vaia do Cando
Os gregos chamábanlle a esta figura epanadiplose, principiar e rematar un verso coa mesma palabra. A Requecha dá un paso máis e, ao tempo, emprega tamén a paronomasia –en rigor a paronomasia
total-, pór en relación dúas palabras de parecido significante e distinto significado.
Este logro formal, non é casualidade. Probablemente a autora non leu ningún tratado de retórica
clásica, mais domina unha técnica e uns recursos literarios altamente sofisticados: os que lle legou a
escola da tradición.
Preguntáronlle unha vez a Carlos Díaz o Xestal, o home dos contos, cal fora a súa escola de arte.
E respondeu que el tivera o mellor conservatorio: as mallas, espadeladas, esfolladas e fiadeiros nas
aldeas. Eses contextos de traballo comunal nos que brillaba o talento dos grandes mestres da literatura
popular.
Non se equivoque o lector. O aparente desleixo no acabado dalgúns versos é un problema noso, non
da autora. Insisto, estes poemas non naceron para sen lidos en silencio. Acadan a súa plenitude ao ser
recitados ou, mellor aínda, cando se fan canción.
Porque a Requecha, como o Xestal, acadou tamén sobresaliente na escola de declamación enxebre.
E así o demostra cun despregue abraiante de recursos formais.
Aliteracións, paralelismos, anáforas, uso preciso dos acentos rítmicos…sempre na procura da música
natural da lingua galega. A señora Requecha revira, repicha, revirincha e fai corrupelos coas palabras.
Corpus retórico que a enlea coa antiga tradición da poesía feita para ser cantada. Xénero que acadou esplendor temperán na nosa lingua cos cancioneiros medievais. E que se mantén vizoso até hoxe
en moitas das formas da literatura oral.
Os velliños de antes, as mulleres de agora, a vila, Guitiriz, e a feira de Parga. Todo agroma nos seus
versos. Sen ter medo a entrar, se é que procede, no territorio da escatoloxía.
Cando se che acaba a feira,
quédache Parga toda apestada,
cada un que ven á feira,
botou a súa mexada.
Porque a poética da Requecha susténtase nesta clave axial: a liberdade. Precisamente porque
desenvolveu o seu talento á marxe de calquera círculo literario, crea cunha liberdade total, alén dos
prexuízos que limitan e condicionan á maioría dos escritores.
E por iso -porque nada do humano lle é alleo- entra tamén de bruzos nas vizosas pulsións da poesía
erótica. Si, sexo a eito, un dos argumentos preferidos da literatura popular. Liberada de calquera forma
de puritanismo, exprésase dun xeito absolutamente explícito. E mesmo inclúe na súa obra referencias
directas ao tema da prostitución.
Eu pagando e elas cobrando,
acabei os cartiños sin saber cando,
ferruxe tiña, ferruxe me queda
acabei os cartiños
e mirei pa ela.
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Souben da Requecha e da súa arte, hai case vinte anos. Os Diplomáticos de Monte-Alto foramos
convidados a participar –cume dos nosos soños- no Festival de Pardiñas. Para corresponder a tanta
honra, decidimos armar unha peza á propia contorna. Arroutados, mais con senso, propuxen a Paco
Ja (Paco dos Bloques) como letrista.
Coincidiramos ambos os dous en Santiago como traballadores da empresa CTV - o famoso Plató
1000 da Televisión de Galicia-, e dende o primeiro día sentín por el unha querenza fraternal: Paco era
de Xermolos!
Aceptou o reto, mais, tamén home prudente, quixo buscar o retrouso nalgún poeta popular. A primeira opción foi a Requecha, mais ao final quedaron –e teño que dicir con moita fortuna- estoutros versos
dun velliño da volta:
Fun a Parga e Guitiriz
Guitiriz e mais Teixeiro
Hoxe fun ao mundo enteiro.
Vinte anos despois Xermolos, coa publicación deste caderno, segue a reivindicar á poeta do Cando.
Bo vagar para reencontrarme con Paco dos Bloques e que, agora si, tentemos desenvolver algún dos
seus versos en canción.
A señora Requecha, apoteose da oralidade, retrónica dos maiores a peneirar estes tempos.
Ás veces habemos sentirmos solidarios coas súas análises, outras ha ser quen de escandalizarnos.
Mais sempre ha chuzar en nós -ben dentro- o rebelisco do seu talento. Poesía que, como a súa propia
autora, íspenos de prexuízos, e obríganos ao ollar o mundo co sorriso da liberdade.

O Muiño do Cando na pintura de Antón Ferreiro
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JOSEFA DO CANDO, OU A RAZÃO DA POESIA
_____ JOSÉ ANDRÉ LÔPEZ GONÇÂLEZ _____
Quando o amável Afonso Blanco Torrado me chamou para escrever algo em volta de Josefa Cabado,
ou por melhor dizer Josefa do Cando ou Josefa de Requecho, que tanto tem, arrepiei tão só em o pensar. Redigir sobre pessoas que se encontram longe de si pode resultar até mesmo confortável, mas a
cousa complica-se de mais quando é que essa pessoa é parente de quem tem que encher umas folhas.
Pois, afinal Josefa do Cando é prima em segundo grau por parte do meu pai, que em paz descanse,
e foi casada com Celso González Ferreiro, irmão de minha mãe. Como hei ser imparcial neste assunto
que se me coloca nas mãos?
Além do mais, Josefa é uma excelente e maravilhosa poeta, continuadora dessa cadeia várias vezes
milenar da nossa poesia e cae uma imensa responsabilidade tentar escrever algo que esté à sua altura.
Sabe-se, por pôr um exemplo ilustre, que a irmã do grande poeta Francisco Anhão Paz (Boel, Muros, 1812 – Madrid, 1878), era um autêntico génio compondo versos e ao dizer dos contemporâneos do
autor de “A fantasma” bem melhor poeta do que o irmão, só que ela não teve um Uxio Carré Aldao que
recolhesse seus versos
Dá muito a pensar que a mais grande poeta que já houve na Galiza e autêntico poeta de talha universal fosse uma mulher: Rosalia de Castro, e ainda dá mais a refletir que a nossa mais brilhante poesia
fosse a dos Cancioneiros Medievais e dentro delas as Cantigas de Amigo. A respeito disto tem escrito a
professora da Universidade de Poitiers, Ria Lemaire, um ótimo estudo publicado nas Actas do IV Congresso Internacional da Língua Galego-Portuguesa na Galiza (pág 261-282) sob o enigmático título “E
se fossem as próprias mulheres que...?”. Nesse esclarecedor estudo a ilustre professora diz o seguinte:
“O leitor que aborda pela primeira vez a história da literatura medieval galego-portuguesa, confronta-se com dois tipos distintos de poesia lírica: as cantigas de amigo que são canções de mulheres e
as cantigas de amor, onde a voz que canta é masculina.
Há dentro do corpus das cantigas de mulher, uma categoria de canções – digamos um sub-género- bem característico e especial, a saber as cantigas de amigo paralelísticas, que Roman Jakobson,
na sua lindíssima análise de uma delas
Quantas sabedes amar amigo
treides comig´a lo mar de Vigo
e banhar-nos-emos nas ondas.
Quantas sabedes amar amado
treides comig´a lo mar levado
e banhar-nos-emos nas ondas.
Treides comig´a lo mar de Vigo
e veeremo-lo meu amigo
e banhar-nos-emos nas ondas.
Treides comig´a lo mar levado
e veeremo-lo meu amado
e banhar-nos-emos nas ondas.
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Qualificou de «... essas magníficas criações de uma época excepcional da história da arte verbal europeia» [Essa análise foi apresentada, inicialmente, por Roman Jakobson numa carta dirigida ao crítico
brasileiro Haroldo de Campos. A versão revista foi traduzida do inglês por Dídia Marques Reckert / H.
Macedo, Do Cancioniero de amigo, Lisboa, 1976; 37-45].
Trata-se de uma variante feminina do canto ao desafio ibérico, cuja forma masculina encontra-se nas
tenções, incluídas no cancioneiro das cantigas de escárnio e maldizer. Duas mulheres cantam alternadamente os dísticos, acompanhadas com um coro/refrão. Essas cantigas possuem as formas e características arcaicas da poesia das tradições orais dos povos indo-europeus...”
E noutro lugar do seu ensaio:
“Sabemos que nas tradições orais em línguas vernáculas, a poesia lírica e lírico-narrativa era geralmente composta e cantada pelas mulheres e reconhecida por todos, homens e mulheres, como elemento do mundo afectivo e cultural feminino, ao passo que a poesia épica e épico-narrativa pertencia ao
mundo dos homens.”
Para acabar afirmando o que segue e que quadra muito bem com a nossa poeta de São Salvador:
“E as mulheres? Nada mais se escreveu sobre elas num discurso científico que impede que se desvende o seu passado como poetas líricas. E é só a elas, saindo dos avessos da cultura, que compete
escrever, enfim, uma história que ficou tanto tempo escondida”
Penso, e creio não me equivocar, que essa linha que vem dos tempos mais recuados e que tem
cabo, hoje polo de hoje, em Josefa (acreditamos firmemente que o génio da nossa estirpe galega há ter
continuidade em outras poetas como Josefa. Disso não nos cabe qualquer dúvida) está por descobrir.
Cumpre um labor de indagação profunda seguindo os passos do Joaquim Lourenzo Fernandez que no
seu Cantigueiro Popular da Límia Baixa tem afirmado:
“O nosso povo, poeta por natureza tem um alto senso da beleza que se revela nas suas composições”
É esse canto a beleza, é esse domínio do teimoso idioma que se nega a encaixar as sílabas e as
rimas para fazermos obra de arte o que se revela nalgumas pessoas que merecem o alto título de
poetas, e sem qualquer género de dúvidas, Josefa é uma alta poeta que engrandeze a nossa literatura
popular, e não só.
Acredito com o saudoso e grande poeta Manuel Maria – que várias vezes mo tem dito – que o melhor poema de amor que se tem feito na Galiza é aquele que diz:
Lembras-te, minha nena,
Daquela noite de verão?
Tu contavas as estrelas,
Eu as areias do chão.
Para que poda encaixar tão fermoso poema há que ser muito grande poeta e só aquele ou aquela
que compôs este grande poema pode domar a língua e as ideias até o ponto de fazer um poema digno
de Schakespeare ou o velho cego Homero.
Pois bem, é dessa mesma estirpe Josefa em língua mamada de seu pai Pedro – O velho Requecho – e da sua mai Dolores López – irmã de meu avó José da Ponte dos Vilares que, por sua vez, vem
da casa dos Patrícios dos Vilares - de quem herdou o amor a poesia, o singular ritmo do nosso idioma
galego.
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Infelizmente não possuo nem um só poema de Josefa, e bem que o lamento, embora sim que tenho
num velho caderno, já amarelo polos anos que se passaram, um bom molho de romances e cantigas
populares apanhados da boca de Dolores, a sua doce e maravilhosa mãe que em paz descanse, e que
quisera colocar aparte. Enquanto não, não gostaria de cansar ninguém com as minhas palavras, chegue apenas dar cabo a estas apressadas linhas com um poema que escrevi na sua lembrança e que foi
publicado há anos no importante portal de Lusofonia Poética e que diz assim:
DERRADEIRA VONTADE
(na eterna lembrança de Josefa dos Requechos)
Deixai-me, bem seja breve,
um pedaço de lembrança
num floco de branca neve
quando eu morrer. Caia leve,
sossegada, quase mansa;
ouça-a eu como descansa
no colo da minha Terra.
E sinta que a selha berra
(berrava quando eu criança)
velhas cantigas da serra.
E recender novamente
no deleite da verdura
a nossa fala mais pura
nos lábios da minha gente.
E os risos da rapazada;
e da fonte que escorrega
nesta paisagem calada;
e o curto vó duma pega.
E o fumo duma lareira
sair do turvo das lousas.
Ressentir todas as cousas
tal qual fosse a vez primeira.
Apenas isto requeiro,
só esta ânsia procuro:
dormir sono derradeiro
numa Pátria com futuro.…
.........................................
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Na manhã mais sonolenta
perceba na terra algente
cair a neve mui lenta...
lenta... lenta... lentamente…
.........................................
(endereço da publicação em internet:
http://www.lusofoniapoetica.com/index.php/artigos/espaco-aberto/pensamentos/1346.html)
Muito obrigado, Josefa, por nos dar esse universo inabarcável da eterna poesia e da não abrangível
língua dos nossos pais e avós.
José André Lôpez Gonçâlez
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A SEÑORA REQUECHA

Agora, vou moi velliña,
moito non che podo andar,
nin che subo nin che baixo,
nin che podo traballar.
Agora, como vou vella,
pagan pra que me sente nunha silla
pero logo no bailar
caio de patas arriba.
Aos vellos veunos a moda,
de andar ao revés,
caer co lombo pra baixo,
e andar pa riba cos pés.
Agora, xa che teño moitos anos enriba,
Xa non che son días,
pero mentras poida falar,
aínda fago poesías.
Os anos marcharon correndo
os días pasan voando,
aínda que teña cen anos,
non me vou do Cando.
Cando me vaia do Cando
hei levar unha emisora.
Alí teñoche máis tempo
e falo coa familia toda.
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COMENTARIOS DO CRONISTA
Nos versos anteriores A SEÑORA REQUECHA (San Salvador 1920) confesa a súa dedicación:
transmitir coa palabra a súa mellor fortuna, a de poder celebrar a vida con estas pingas de humor e
ledicia.
Defínese como señora da palabra, no eido da cultura oral. Aínda que arestora lle fallan outros xeitos
de relacionarse, moverse e comunicarse co entorno, A súa presenza no mundo e no máis aló vai ligada á fala, e deste xeito, á literatura oral…, e faise acompañar noutra vida, xa non neste Cando, dunha
emisora, para seguir transmitindo dende alá, a súa palabra.
Ten claro que ser muller e ser home é poder comunicarse coa palabra, emporiso soña con sobrevivir
e acougar para sempre grazas a que esta comunicación verbal non se racha nin coa morte. Pasará o
Cando, pero non sucumbirá ao silencio nin ao hermetismo ou ensimismamento, sempre se manterán as
canles da palabra. A palabra para Xosefa é inmorrente, preñe de emocións e sensacións sempre novas.
O CRONISTA
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OS VELLOS

Agora España xa renovou,
pegou un brinco pa diante,
a ver de onde vistes

Os vellos que había antes

tantos estudantes,

falaban doutros velliños,

antes eran os fillos dos señores,

fiaban días e noites,

os que ían estudar,

botábanche moito liño,

agora vanche todos,

facían camisas de estopa,

porque che poden pagar.

chaquetiñas de saial,

E cada un ten o seu coche

sentíanse interesantes

porque non queren andar,

coma se fose tergal.

non han pasar moitos anos,

As vellas tamén facían

moita chatarra ha de haber,

os refaixiños de lan,

gasolina non a dan,

e tamén facían prás camas,

cartiños non ha de haber,

unhas mantas de batán.

vanche pasar moita fame,

Da maneira que vestían,

que non gañan pa comer.

andaban moi abrigadas,

Vánseche acabando os vellos,

comían caldiño e papas,

tamén se lle acaba o grano,

duraban douscentos anos.

despois non ha de haber que moer,

O caldo ía por riba,

e o muíño está parado.

as papas ían ao fondo,

Tamén nos pagan aos vellos,

quen lles dera pra comer,

cativos e aos defeutosos,

que lle botasen abondo.

páganlle aos cegos e aos mancos,

Daquela érache así,

e tamén nos pagan aos coxos.

companguiños non había,

que fará pró mes que vén.

andaban mirando co dedo,
se tiña ovo a galiña.
Daquela, os meus rapaciños,
España estaba á miseria,
xa marchaban pró estranxeiro
non podían vivir nela.
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COMENTARIOS DO CRONISTA
Nesta copla Josefa proclama o dereito universal á educación dende a súa experiencia dura para poder
chegar ao seu nivel de ensino en San Salvador. Ela non foi a ningunha escola, aprendeu a ler e escribir cos
seus país na lareira da casa mesmo escribindo con tizóns, e abraian os coñecementos que ten sen poder
aproveitar outras posibilidades de aprendizaxe.
As súas irmás foron a unha escola de ferrado que impartía un mestre que viña doutra parroquia a unha
casa do Seixo, ao que lle compensaban o seu labor con productos da terra que eles colleitaban. Tardou en
haber escola nesta parroquia, quizais foi a derradeira do concello, asemella que un destino fatal afastaba
esta parroquia dun espazo para o primeiro ensino. De feito coma imos ver nas actas do concello que eran os
que tiñan que velar polas escolas e a habitación da mestra e mestre. Xa o 26-XII-1912 a Xunta local de 1º
ensino propon no concello a creación das escolas de San Salvador, e facilita casa e habitación para o ensinante, comprometéndose a alugar os edificios precisos. Non había material escolar, tíñano que mercar os
mestres.
En xuño de 1924, o alcalde Manuel González, advirte que nos presupostos compre incluir unha suba no
aluguer da casa-habitación da Escola de Nenas de Trasparga, sita en San Estevo de Parga, que corresponde ás parroquias de San Salvador e Trasparga, ao que o concello responde que non corresponde máis suba,
porque non é do distrito de Parga, senón de San Salvador e Trasparga, que contan con 924 habitantes. No
1926 o concello de Trasparga, propón unha escola en San Salvador de nova construcción e noutras parroquias, para acollerse ás axudas do estado, pero o tema ía para longo.
Pero vai ser o tempo de Jesús Grandío no que este lidere a loita pola creación dunha escola no mesmo
San Salvador, para que as nenas e nenos non teñan que vagar polas corredoiras ata Parga e Trasparga.
A coñecida co nome de San Salvador, sita en Vilanova de Trasparga, distaba do Cando uns 6 quilómetros,
e adoitaban ir só no inverno, e máis ben os varóns, a muller era marxinada xa de nena. A primeira ocupación
era axudar nos labores da casa: lindar as vacas, etc.
O 21-VI-24, o concello paga 37,50 de aluguer a cada unha destas escolas: a de Parga, Trasparga- San
Salvador en Vilanova (a Constantino Carballeira),
Xa sendo edil Xesús Grandío, o 26-XI-1929, infórmase da instancia dos veciños de San Salvador para
trasladar a súa escola de Trasparga a S. Salvador, ofrecen solar e acarreo de materiais, pois o local da escola en Vilanova, alugado a Constantino non era axeitado, a caron das e dos alumnos gardabanse as ovellas,
etc. En decembro de 1929 coñecen o oficio do mestre de San Salvador denunciando deficiencias no local.
O 30 de xaneiro de 1930, Xesús Grandío, veciño e concelleiro, propón nun pleno unha escola en San Salvador e ofrece solar para construír un edificio e campo escolar. Escola subvencionada polo estado. Tardou
en haber escola en San Salvador, e mentres tíñan que ir a Trasparga. O 4-X-1930, a inspección informa non
trasladar ao local da escola de San Salvador, porque o que ofrecen os veciños de Vigo, non é mellor, e o
2-III-1933, a Xunta Local de Primeiro Ensino propón a creación dunha Escola mixta en San Salvador, cunha
poboación de 403 h. O 2 de marzo de 1944 créanse as unitarias de San Salvador
Ademais dos mestres de ferrado, as familias buscaban pasantías… Houbo un crego de San Salvador,
Santos Sancristobal, que tamén era mestre e nos poucos anos que estivo aquí (1955-1958), daba clases de
noite, no verán, etc., exercendo un grande labor coma ensinante e formador. Alternaba nunhas aldeas con
poucos medios os contidos, o deporte, ata algunhas pinceladas de pintura, etc. Tivo pegada porque ensinaba
dende a humildade na que vivían as e os alumnos, e sen oficializar a súa comunicación pedagóxica, sempre
pisando o chan que compartía con elas e eles.
Xa coa nova LXE xurden as agrupacións escolares en Parga e Guitiriz, e as nenas e nenos de San Salvador son divididos entre Guitiriz e Parga. Os do Cando van a Guitiriz.
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O CANDO
O Cando dinche que é feo.
Pero aínda pasa a carretera,
aínda miran pos coches,
que se pasean por ela.
No Cando haiche coches,
e hai tractores.
Aínda que che hai pouco diñeiro,
se o queren vir roubar,
levan o bolso baleiro,
se se gastan, non nos quedan,
vaise o mellor ompañeiro.
Antes había casiñas
parecían cortes de cabras,
agora hainas mellores,
e non hai a xente pa ocupalas!
A xente vaise acabando.
¡Cantas casas quedan solas!
Meniños nacen moi poucos.
Ten a culpa as lavadoras,
se a lavadora encubara
cantos nenos había,
se houbera quen os coidara.
Agora, as lavadoras xa non encuban.
Cada casiña que che hai,
lavadoras, cada unha ten a súa.
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Estes dous poemas encadran no TEMPO –Os Vellos- e no ESPAZO -O Cando- , a vida de Xosefa, o paso
dunha xeración creativa, fornecedora dunha cultura labrega importante, ao impacto da civilización do automovil... A conversión dos carreiros ao asfalto, pero non é un camiño de rosas, no horizonte hai sombras. Nestes versos Xosefa afina o seu sentido profético e predice a desfeita que arestora estamos a sufrir. Remarca o
dereito universal á educación coma o corazón do progreso, pero tamén denuncia os riscos do consumismo e
do exceso de dependencia de recursos coma os carburantes que poñen en risco a vida do planeta terra...
Dende as primeiras composicións cómpre suliñar o acerto das súas análises socioeconómicas. O seu
canto non é inxénuo ou imparcial, marca as luces e as sombras da civilización que está a abrirse ao seu
paso.
Abre o seu percorrido cunha loa á tradición: “Os vellos que había antes/falaban doutros velliños”, sen as
interferencias doutras culturas ou modas pasaxeiras. Está a remarcar o aprezo dos nosos maiores polo `patrimonio que recibiron, para a cantora non unha cultura de segunda, senón o cerne da nosa vida
Fronte a outros que non valoran a cultura labrega e artesá, Xosefa aprecia a súa tecnoloxía e relevancia
económica. Descúbrenos os beneficios da gastronomía tradicional, a cociña da avoa, fronte aos xeitos importados de alimentarse: “comían caldiño e papas, /duraban douscentos anos”.
Para a relatora deste tempo o cultivo e a confección co liño é unha proba de que a cultura labrega non é
secundaria, é a nosa e polo tanto a primeira.
Define os trazos sociopolíticos: a desfeita da posguerra, a emigración que castigou a súa comarca ou a
despoboación que está a rematar coa Galicia interior.
O CANDO é unha aldea da parroquia de San Salvador de Parga, unha fegresía antiga, coma podemos
ver na achega final deste caderno, trazada por Alfonso Blanco Torrado. Imos recoller os nomes das aldeas
de San Salvador, segundo a división en “seccións” do termo municipal (no pleno do 29 de novembro de
1924), cando Xosefa tiña catro anos, obrigada pola Ditadura de Primo de Rivera (1923-30) que sustituiu as
corporacións por Vocais Asociados. A sección de San Salvador está constituida por Aldea d’arriba, Bascuas,
Cando, Casal, Casanova, Hermida, Enfostela, Locencia, Mámoa, Mirón, Pereira, Robixoso, Samesode,
Seixo, Teixidos, Vigo e Vilaverde. O alcalde nomea un axente municipal para a parroquia ao que lle poñen
un soldo de 35 pts. Pero son os alcaldes de barrio, nomeados polo concello, os que velan polo cumprimento
da lei, así, o primeiro de maio de 1926, a permanente nomea a Francisco Tomé Lobeiras, dos Teixidos, por
renuncia do anterior.
Xosefa sobrevalora a cultura do automóvil e fai referencia á vía que atravesa a aldea do Cando dende
a carretera de Guitiriz ao Merendero ata a carretera de Ortigueira a Parga, que levou anos construila e que
estivo parada no que se deu en chamar o “Término”. Así o 16 de marzo de 1933, os presidentes dos Sindicatos Agrarios de Buriz e Os Vilares fan unha instancia para urxir a subasta dos treitos 2º, 3º e 4º da carretera
de Ortigueira á Feira de Parga.
Cando nace Josefa o Cando só coñecía carreiros, e o transporte máis común era en carros de bois.
Houbo que chegar ao remate da ditadura de Franco para que o Cando se fose abrindo a unhas vías máis
transitables para todo tipo de transporte, así no pleno do 23 de maio de 1974 aprobase o acceso do Seixo
ao Cando (344.000 pts.), que foi acondicionado con máis rigor no 1989 dende o Sombrero, cun presuposto
de 5.389.224 pts. Pero as e os veciños do Cando urxían a mesma comunicación na dirección de Os Vilares,
súplica que foi atendida no 1993 co acondicionanento Chousa Grande- Cando (presuposto de 15 m.).
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SAN SALVADOR, OS VILARES
San Salvador, Os Vilares,
témosche moita amistá,
casáronseche uns cos outros,
e por iso xa será.
O resto cando se ven,
prima aquí, prima acolá.
Agora hai pouca xente
e non sei por que será,
como agora hai moitas vacas
nácenche moitos becerros,
como dan moito traballo,
os nenos non hai tempo pra facelos.
A xente anda cansada,
xa non se manexan ben,
cando agora están cansados,

					XERMOLOS					

OS TRAPEIROS
A parroquia dos Vilares
é a parroquia dos trapeiros.
Todos andan coa romana,
gáñanche moitos diñeiros.
-Vendanme os trapos, señor,
teñolle boa romana;
eille pagar ben o kilo,
se me vende a súa lana.
O vello púxoche as lentes,
por saber se tiña o kilo.
El pesou polo trapeiro,
quedou o vello fodido.
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A RELACION DE SAN SALVADOR COS VILARES non é só de parentesco de sangue. Teñen un leito común
xeográfico e histórico, e no Cando están cinguidas pola mesma paisaxe.
A mesma Josefa ten raíces nas duas parroquias coma rexistra nesta publicación o seu parente José Andrés
González: “Pois bem, é dessa mesma estirpe Josefa em língua mamada de seu pai Pedro – O velho Requecho
– e da sua mai Dolores López – irmã de meu avó José da Ponte dos Vilares que, por sua vez, vem da casa dos
Patrícios dos Vilares - de quem herdou o amor a poesia, o singular ritmo do nosso idioma galego”
A relación das parroquias de San Salvador e Os Vilares ten a súa proxección administrativa, tendo arestora, xa
na democracia, a mesma sede nas consultas electorais. E no século pasado formaba unha mesma sección, a 5ª,
coa desintegración das corporacións municipais na Ditadura de Primo de Rivera, cando naceu Xosefa, pois para
formar a Xunta Municipal, as duas parroquias votaban en conxunto 3 Vocais Asociados. O concello estaba dividido
en 7 seccións, por parroquias Ata 1924 había unha renovación dos ediles cada 2 anos dunha parte deles, segundo a Lei Municipal de 1877
O pai de Josefa, Pedro “O Requecho” era de San Salvador, e a familia da súa nai procede de Os Vilares, e ela
sinte un grande agarimo por estas orixes, a través dos Patricios de Vilasuso. Dolores López é irmá de Xosé López,
“O xastre da Ponte” e de Pedro Farrapeiro de Patricio… Na casa natal de Vilasuso mora actualmente un neto,
Xosé Luís e familia, importante hosteleiro e animador cultural en Barcelona, onde tamén cadrou con dúas das fillas
de Josefa que residen en Catalunya.
O famoso “Pedro o Trapeiro”, Dolores e Xosé eran curmáns do canteiro Gregorio do Peruleiro de Novás, avó
materno de Raul Río, autor das fotografías desta publicación, que fixo a casa nas Mourelas e foi quen arrincou no
Monte do Viso, que se atopa por detrás de Acción de Arriba, as canterías para erguer a escola habanera dos Vilares. Emigrou a Cuba e mesmo traballou na construcción do Capitolio da Habana. A muller de Gregorio, Felipa das
Mourelas e Dolores López tratábanse de irmás e queríanse moito, malia que só era curmá do seu marido.
O colaborador desta revista José André Lôpez Gonçâlez é neto de Xosé, o xastre da Ponte, irmán de Dolores,
a nai de Josefa, e o parentesco reforzase porque Josefa estivo casada con Celso Gonzalez Ferreiro, irman do pai
de José André.
Ao pé da casa de Xosé estaba a do seu xenro Xil, latoeiro que fornecía de candís e outros aparellos á redonda,
coma esta peza da Xosefa (na foto da páxina anterior) nestes soportes de canteiría, testemuñas da artesanía que
traballaban os seus devanceiros.
San Salvador estivo moi incomunicada coma o resto da poboación. Na segunda republica estaba a construise
a carretera Ortigueira-Parga, e cando o golpe de estado do 36, aínda non se rematara, que é a via principal desta
parroquia, ou quedara detida no coñecido coma “termo”. Nos primeiros anos de Xosefa os camiños veciñais
estaban en mal estado, e preocupaban sobre todo as pontes, así reclaman no 1930 ao concello o amaño da Ponte
Gafín e Ponte Salgueiro
OS TRAPEIROS
Veciñas e veciños dos Vilares percorrían o país mercando trapos…, un oficio que foi e segue sendo inspiración
para poetas e músicos, coma Manuel María e Iglesia Alvariño, trapeiros ou capiceiras, coma os chama Aquilino
Iglesia Alvariño no seu poema: “Os cordaneiros” de Cómaros verdes: “E para acó de Sobrado, chouteiriñas,/ neniñas cacarelas, tamén veñen/ pedir casa cuberta as capiceiras” (Antoloxía de Aquilino Iglesia Alvariño, Ed. Universidade de Santiago, Santiago 1986, p.60), despois colleron as maletas da emigración. E Manuel María na súa loa
ao poeta de Abadín, tampouco se esquecería desta referencia na celebración dos oficios chairegos: “capiceiras de
Pigara e Os Vilares”.(“Nenia por Aquilino Iglesia Alvariño, Xistral).
E arestora Marica Campo dedicou un poema a “Pedro, o Trapeiro”, irmán de Dolores a nai de Xosefa. Os versos de Marica deron lugar a unha muiñeira de Foxo e á música de Fuxan os Ventos.
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A CAPELA DE BASCUAS
Esta capela de Bascuas,
non che hai outra coma ela,
preparouna o noso cura,
mesmo parece unha igrexa.
Renovoulle as paredes.
Mais tiveron que lousala.
Se non fora don Alfonso,
estaba toda arruinada.
Ao pasar a porta pra dentro,
vese toda restaurada.
O que a vira antes e agora,
non a coñece pra nada.
Restauraron o altar,
e pintaron os santiños,
antes parecían mortos,
e agora parecen vivos.
Nesta capela de Bascuas,
dentro hai unha Santiña.
O día 15 de agosto,
fáiselle unha romaría.
Santiña de Bascuas,
Santiña moi avogosa.
Esta hai que respectala.
E tamén che ten unha chave.
O que se marque con ela,
xa lle pasa o mal da rabia
Antes tíñancha os cans,
e tamén cha tiñan os gatos.
Se non fora esta Santiña,
pasábamos malos ratos.
Este éche un sitio tranquilo.
Aquí non che queren líos,
tampouco che queren guerra.
O que cha queira facer
que siga pola carretera,
e que non mire pra atrás.
O que fai mal
ten que pagalo.
Se non xa o saberás.
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Estamos a falar dun edificio que sufreu varias transformacións. A capela románica dos ss. XII-XIII foi ampliada, conservando canzorros e outros sinais deste estilo. Xa a comezos do s. XVIII, en pleno barroco alongouse por decisión dos Señores de Guitiriz e Baamonde (1705), dos que se conservan os seus escudos no
retábulo maior. Deste tempo é tamén a vivenda do ermitaño, como o coñecían as e os veciños, que atendía
no nome dos señores as inxentes cantidades de xente que acudían ao Santuario. Hoxe o santuario é unha
mostra da relixiosidade, e conta con achados importantes coma unha estela funeraria romana aos deuses
Manes do s.III ou unha pintura mural darredor do s.XVI.
A Capela de Bascuas foi restaurada a remates dos 90 por iniciativa do crego, Alfonso Blanco Torrado.
Estaba totalmente abandonada. Era unha teima súa, pero tamén unha obra moi costosa, pois unha das
paredes houbo que erguela dende os cimentos, chovía dentro coma fóra e houbo que fornecela dunha nova
estructura de madeira e lousa… Para a obra de albañilería, e para o mobiliario de pedra contou co Taller de
Canteiría, que el creara na Rectoral de Mariz. A dirección da obra levouna o canteiro e artista, Xabier Quijada. A restauración causou impacto na comarca. Non só hai que loar o traballo arquitectónico, o entorno,
a paisaxe, son emocionantes, emporiso a cantora da parroquia, na derradeira estrofa, liga este espazo, a
un manancial de paz e harmonía. Non é só a admiración dun monumento é tamén a captación da arte e a
natureza coma creadores de paz, harmonía, boa convivencia, etc. Xosefa descúbrenos Bascuas non coma
un museo que conserva restos doutras épocas, son “santiños vivos”, que provocan no peregrino ao santuario
vontade de mellorar o mundo.
Mesmo a natureza deita este desexo de paz. O santuario enseñorea un recanto, afastado da carretera,
polo que as e os que queiran mergullarse na súa mistica, teñen que facer camiño e deixarse envolver por
este ambiente. Josefa Cabado recolle unha impresión que medraba nestes anos, As e os veciños respondían
con rotundidade, ante as exclamacións de admiración pola obra xa rematada: “só os que a coñeciamos como
estaba antes, sabemos da trascendencia da restauración realizada”, ou como proclama ela: “O que a vira
antes e agora,/ non a conoce pa nada”.
Alfonso mandara varias misivas ao bispado da urxencia da obra, pois polas humidades, as paredes
peligraban. O retábulo e as imaxes estaban carcomidas… A súa desesperanza medraba ante o desleigo da
igrexa, por estas capelas sinxelas pero cargadas de emoción, arte, e historia. Mesmo nunha visita pastoral
á parroquia de San Salvador, un veciño de preto de Bascuas, Xosé Sanchez, solicitara do Bispo Gea Escolano, un remedio para tanta desfeita, pero o prelado ante a estupefacción de todos, dixo que para o bispado
unha capela era algo así coma unha palleira.
Onde o Bispo Gea non descubriu nada, esta poeta proclama que agora se asemella a unha igrexa. Quizais cego polo poder e os fastos, o prelado non tiña a sensibilidade de valorar a inmensidade destas capelas
que bendicen a natureza no cumio dos montes, ou nos horizontes máis abertos das chairas. Naquelas xornadas, o noso crego contaxiounos da forza emotiva destas capelas, humildes e fermosas, que nada teñen que
envexar ás construccións grandiosas das catedrais, que tiñan pasmado ao bispo.
Aquel día, Alfonso reforzou a súa decisión de non acougar, ata salvar aquel santuario da desidia dos poderes. cando preparou cos e coas veciñas a súa solemne inauguración, con celebracións durante tres días,
explicou que polo desprezo que mostrara o Bispo naquel momento por Bascuas, non o ía convidar. Presidiría
a celebración o Vigairo Xeral da diócese Alfonso Gil, e os cregos senlleiros: Manuel Espiña e Xaquín Campo
Freire. Alí estaba a vibrar o corazón de Galicia: o poeta Manuel María e a súa dona Saleta Goy, a Banda de
Música de Sober, unha das máis antigas do país, o colectivo etnográfico María Castaña, os gaiteiros de Xermolos, etc, e unha moitedume de toda a comarca e de máis lonxe que encheron aquela paisaxe de ledicia
durante tres xornadas.
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O feito de que as administracións lle deran as costas, deulle a luberdade de converter a igrexa nunha
mostra de cultura e relixiosidade popular. Mesmo ese día publicouse unha guía de todo o que alí se fixera e
dos obxectos da exposición, e dous comics de Xabier Varela sobre o proceso de restauración da igrexa e a
súa simboloxía relixiosa.
O xeito que ten de remarcar a presenza da “Santiña”, é froito do sentido da relixiosidade popular que
centra a súa devoción na imaxe concreta da Virxe, neste caso. A autora sente a experiencia relixiosa de
moitas xeracións, pero agora máis reforzada, porque a celebra nunha mostra moi plural de imaxes da Virxe e
outras. A Santiña é a santiña sen apelativos nin cualificacións.
Ademais é a Santiña de Bascuas, non é unha advocación máis xeralizada no santoral. Nas outras parroquias lindantes é a Virxe dos Desamparados, a Inmaculada, o Pilar, etc. Quizais o leito simbólico e etnográfico deste recanto, pesa nesta significación da Virxe de Bascuas. hai unha lenda que a Virxe apareceuse alí
mesmo, tal xomo reflictiu nun mural de pedra Mariam Vazquez.
Xa noutra orde, a cantora dedica unha estrofa á chave de Bascuas, que deu moita sona ao Santuario,
nun tempo no que o contaxio da rabia producido polos cans, non tiña remedio. E utilizaban esta técnica
cruel.
AS CHAVES DE BASCUAS
Unha das facianas que máis ramarcou a historia do santuario de Bascuas foi á ligada ás súas chaves,
Cómpre ter en conta que estamos a falar dun tempo no que aínda non se decubrira a vacina contra a rabia.
Imos achegar uns textos que poden situarnos nese contexto socio relixioso. Por unha banda, xa no XIX, o
egrexio médico e antropólogo Jesús Rodríguez, denunciou a barbarie que significaba ese xeito de atacar
o mal, por outra banda, acudimos á documentación do concello, onde esta desfeita foi tratada nos plenos
como algo que había que deter, tal como descubrimos nesta sesión: “O 17 de xullo de 1909, o concelleiro

					XERMOLOS					

23

AS COPLAS DUN TEMPO

Francisco Freire Villar advirte do risco da hidrofobia ou rabia dos cans, polo calor do veran. E esixe un
bando do concello ordenando recluir os cans nos domicilios. Que se obrigue, pois hai moitos vagabundeando soltos, castigando aos donos que non o fagan, e que os alcaldes de barrio vixilen o seu cumplimento con
moito celo e denuncien as infraccións”.
Do terror que producía un can rabioso é reflexo este escrito dun veciño da mesma parroquia de Bascuas,
de San Salvador de Parga, Jesús Grandío, en 1911. Por certo, estas intervencións de Xesús Grandío son
unha mostra do seu coñecemento das leis vixentes, tal como razona nos textos seguintes, e do pouco caso
que lle fan no Xulzgado e na Secretaría do concello, sita na Casanova de San Salvador.
“El Fiscal Municipal Suplente que suscribe, dice a V. que en el día de ayer tuvo conocimiento que en la
mañana del día 12 un perro vagabundo atacado de rabia, recorrió los poblados del Seijo, Enfostela, Casanueva, Villaverde, Vigo y Samesode de la parroquia de San Salvador de Parga y Fuente Manrela de la de
Santa Cruz, mordiendo a todo lo que encontraba a su paso figurando entre otros perros, el de José Pumares,
el de Melchor Sánchez, el de Antonio (á) Caldeirón, el de Angel Sanmiguel, el de Francisco Sanmiguel, el de
Angela Felpeto y varios de Don Eugenio Pardo Sanmartín, el de Ramón Fernández López, y el hijo de este
llamado Celestino, quien al defender el suyo de los ataques del rabioso hubo de morderle uno de ellos y el
de José Rivera Rodríguez, del citado lugar de Vigo donde el hijo de este José María le dio muerte, él que
también se asegura, se chispeó de sangre al verificarlo a la vez que un sobrino de corta edad que cogió en
los brazos para defenderlo de la furia del can, concurriendo la circunstancia de que el ya referido de Ángela
Felpeto, lamió la sangre del rabioso etc. etc.
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Este hecho se apresuró el recurrente a ponerlo en conocimiento en el mismo día de ayer, del Sr. Inspector
Municipal de Sanidad de este Municipio, ya que en él no reside ningún veterinario, cuyo Inspector á duras
penas se ha conseguido recibiese la comunicación, pretestanto de que ese servicio no era de su inconvencia
y asegurando que no tomaría medida alguna sobre el particular
Igualmente lo puso en conocimiento del Sr. Fiscal Municipal de este distrito del que interesó lo hiciese á
su vez á la Junta Municipal de Sanidad y demás autoridades que viese procedente.
Debo también hacer constar a V. que en los partes dirigidos a las autoridades citadas se les dijo equivocadamente que el hecho había tenido lugar en la mañana del día 13 del actual mes habiendo ocurrido como
queda dicho en la del 12.
Y como á pesar del tiempo transcurrido y de la suma gravedad que el caso encierra no se hizo nada
ruega a V. se digne con urgencia adoptar las medidas que previene el Reglamento de Policia Sanitaria de los
animales domesticos de 3 de julio de 1904 y con especialidad lo que preceptúan los artículos 163, 164, 165
y 167 del mismo y demás disposiciones complementarias y las que su celo le sujiera.
Lo que comunicara á V, para su conocimiento y efectos conseguientes rogándole el acuse de recibo.
Dios guía a V.
San Salvador de Parga quince de septiembre de mil novecientos once= Entre líneas= no se hizo nada.
Vale. J Grandio (firma)
Señor Alcalde Municipal Presidente de la Junta Municipal de Sanidad de Trasparga. Sr. Fiscal municipal
de Trasparga.
A CHAVE DE NOSA SEÑORA DE BASCUAS
N-a parroquia de Loboso ou Guizán, concello de Pastoriza, atópase a casa de Melle, d´a
cal é dono Manuel Paz Pérez.
N-esta casa hay unha chave de ferro, chamada de Nosa Señora de Bascuas, que ten gran
sona, non sóio en tod´a terra de Mondoñedo, senón fora d´ela.
Chámase así, porque ven d´a ermida de Nosa Señora de Bascuas, en San Salvador de
Parga, concello de Trasparga, n-o partido xudicial de Villalba.
A sona que ten é porque dín que tanto a xente coma os cas e toda cras de gado que fosen
roídos por un animal doente, si lles poñen a chave antes de pasar nove días, non adoecen.
Moitisimas son as persoas, cas, bestas y-o demáis gado que de moitas legoas desviados
van a Loboso a poñel-a chave milagrosa.
Ponse a chave d´o xeito que sigue.
Métense as guardias n-o fogo e, cando roxen, cóllese a chave e con elas faise á presoa ou
ô animal roído, n-a testa ou n-a cabeza, unha cruz.
Logo, o dono d´a chave, ou outra presoa, dí nove veces arreo:
<<Nosa Señora de Bascuas che día a sanidá e che quite a enfermedá, pol-o poder que
Dios ten y-a Virxen María. Amén>>.
Despois, a presoa roída ou a que vaya co-ela, vai a cas d´o crego, a quén lle dá un pedazo
de pan. O crego bendice o pan, e d´este pan a presoa ou o animal come un pouco cada día, durante nove, dicindo a citada oración, de cada vez, a presoa roída, ou o dono d´o animal, cando
iste é roído.
A milagrosa chave tróugoa de Bascuas, fai máis de corenta anos, o Cura qu´enton era de
Guizán, quen ll´a deu a Andrés Paz, pai d´o Manuel Paz.
		

Eduardo Lence Santar “El Compostelano” de data 8 de Marzo de 1941.

O CRONISTA
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aínda esperaron un pouco,

tráioche a patiña coxa.

pero como estaban despidos

Eu pagando e elas cobrando,

Destes contos que che sei,

tiñan medo un do outro.

acabei os cartiños sen saber

este cóntocho o primeiro,

Ismael ía dediante,

cando,

disque che foi á Moscosa

e detrás ía o Cornán,

ferruxe tiña, ferruxe me queda

o Medina de Salgueiro;

todo cuberto de pelo

acabei os cartiños

cando chegou á Moscosa,

parecía un orangután.

e mirei pra ela.

xa chegou moi apurado,

O feito que lle fixeron

Agora xa vou vello,

porque levaba a rebola

xa lle serviu de escarmento,

se che volvo prá Moscosa,

con que rapaba o ferrado.

pra que non os boten fóra,

alí me farán o enterro.

-Boas tardes, rapaciñas,

xa non queren ir pra dentro.

Xa me teño que confesar,

e que tal vai por aí?

Así che conto o conto

teño que pedir perdón

Din que teñen boas mozas,

de Ismael e Medina,

co pensamento,

o mozo xa vén aquí,

ándanche regando os prados

con outra cousa non.

anque veño hoxe aquí,

cos cartos da petrina.

Acabouse o conto

CONTOS

porque lle quedei viúvo,

do vello e mais a Moscosa,

agora chámanme o Cornán

elas marcharon de alí

pero hei gastar nas mulleres

e a pata quedou coxa.

aínda que nunca probe o pan.
Se pode, ensínemas logo,
agora que traio gana.
Aínda que se son ben cariñosas,
hei de estar toda a semana.

MEDINA DO SALGUEIRO

-As mozas todas son guapas,
Elixa usté cales queira.

Vouvos contar un conto

Pero o caso é, meu señor,

de Medina do Salgueiro,

que lle responda a carteira

trae a cabeziña baixa

-A carteira ben responde,

porque carga o día enteiro.

e eu tamén lle respondo,

Cando ve as mozas guapas

Vouvos contar:

anque teño un bo arado,

xa se pon moi galleteiro.

ao meu pai chámanlle Xosé,

nunca lle encontrei o fondo.

Cando lle estaba solteiro

e a miña nai éche Pilar.

Co seu aradiño aberto,

aproveitaba a ocasión,

Vivir vívoche só,

xa enferraba decontado,

-agora se é por desexo,

para min, ben me vai chegar;

cando agarrou a rabela

aínda non digo que non..

e non me fai falta suar.

xa se caeu desmaiado.

O sangue férveme sempre,

Eu casar non che me caso,

A rapaza ao ver aquilo,

aínda non perdín as forzas,

das mulleres non me fales,

fíxolle unha trampa boa,

a índa me fai rebrincar

non quero muller nin fillos,

quitoulle a roupa e a carteira,

cando estou cabo das mozas.

tampouco quero comadres.

e botouno despido fóra,

Esta cría que che teño

As mulleres non che me gustan,

Medina, Ismael,

non a podo suxeitar,

para min todas son rivais,

mesmo parecían dous nenos.

heina prender ben rente

Cambio a muller polo home,

El co frío que lle tiña

que me quere patear.

o home é quen me promove.

tremíanlle os atabellos.

Xa me levou á Moscosa,

Por se lle daban a roupa,

agora veño moi malo,
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Nestes CONTOS converte persoaxes reais en protagonistas dunha historia erótica, cos tintes machistas
dunha sociedade que está a superarse, que estivo a dominar na mentalidade de moita xente durante demasiado tempo. A relatora non está a encomiar este xeito de concebir as relacións, só intenta falarnos dalgo que
aconteceu, cando na Moscosa había un establecemento dese xénero… Desbotando esta consideración da
muller, achegamos este conto reflexo dun tempo que hai que rexeitar con toda a enerxía, denunciamos o
seu sentido mercantilista, aínda sabendo que foi concebido nun momento arrepiante no que non se consideraba a igualdade coma o don máis preciado da vida.
Este cronista alarmouse dunha consideración tan vil da muller, pero a relatora, arguiu que era un conto,
aínda que basado na realidade. pero os contos tamén reflicten uns valores, non son neutros e insípidos…
Afondando máis no tema, cadramos, o cronista e Xosefa, que rexistramos este texto só coma un episodio
que aconteceu nun tempo concreto da historia dos nosos valores. O CRONISTA

O río Requeixo en San Salvador
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O GALO
Canto de noite
e canto de día,
vou pa Galicia
coa miña María,
imos contentos
e vouche cantando.
Abrídeme as portas
que imos pó campo.
Chegamos ao Cando,
xa había outro galo,
un fala galego,
o outro o castellano.
Abrídeme as portas,
que son escribano
e mais o cantor.
Na aldea do Cando
non cantan mellor.
Sempre estou cantando,
e teño moita graza.
Vouche pó pallar
durmir coa rapaza,
mais durmimos xuntos
e bótolle a perna.
Nin fumo, nin xogo,
nin vou pá taberna.
Cando vou cantar
séntome no rabo.
Este matrimonio
hai que respectalo.
Vén de Barcelona
e fala castellano.
Aquí acabou o conto
de Xan e mais de María,
o día do casamento
tira fogos todo o día.
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A cantora servese moitas veces do xeito de ser e vivir dos animais domésticos para expresar o máis grande das persoas. Así en “O GALO”, aproveita a gallardía e música deste, para proxectar nel, a festa que fan
Xan e María, na súa chegada ao Cando. Tamén dun xeito velado ironiza sobre os emigrantes que retornan
falando castelán, esquecendose da fala e raíces que mamaron.
Fai referencia ao oficio de escribano, presente na historia de San Salvador, un oficio que foi fundamental
para que as casas podentes de San Salvador medrasen en poder e dominio, porque moitos escribanos facían e desfacían papeis de facendas, etc. estes, que eran coma notarios, facíanse coa propiedade no reparto
do comunal, quedándose coas parcelas máis grandes, entre 1910-1920.
A orixe da Casa de Barxa en Guitiriz tamén foi un escriban.

A Aira Vella do Cando
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O CASÓN
Vouvos contar señores…

O cura que é don Alfonso

Hai que prestar atención!

tornouche do campamento,

Mandáronos vir de Holanda,

non quixo alí os bidóns,

que os trouxo o barco Casón…

nin por fóra nin por dentro.

Mandáronos prá Coruña,

Un veciño que che temos

tratos do gobernador.

moito axudou a tornar,

Xa estaba ben enterado.

mete o rabo no furado,

Se non tivera comisión

xa non podía soprar.

devolvíaos de contado.

Agora, que busquen votos

É unha vergoña pra España,

quen lles aproba eses bidóns,

se che recolle os bidóns.

outros tantos han ter eles,

Veñen cheos de gas tóxico,

cando haxa as eleccións.

Que os mandan doutras nacións.

A procesión éche larga,

Se recollen os bidóns,

non se viu outra coma ela,

o que os manda desengana,

desde a Coruña ata Lugo,

só lle falta limparse

desde Lugo ata Burela.

coa bandeira de España.

Na fábrica de aluminios

Non queremos os bidóns,

os obreiros traballaban,

nin queremos facer trato!

e non tiñan culpa de nada,

Toda a xente se intoxica,

meteron dentro os bidóns

non queda nin can nin gato.

pra que a xente marchara.

Os bidóns teñen gas tóxico,

Se acertan a explotar,

na Coruña non os queren,

mira que gobernadores

xa non os debían coller.

gobernaban toda España

Desaloxaban a xente.

en pouco tempo, señores.

Onde se habían meter?

Pra si fálanche moi ben,

Se non os quitan de alí,

pero a xente non se che engana,

a cabeza perigaba.

cos feitos que fixeron

Toda a xente que intoxica,

promoveron toda España.

veña toda prá furada.

Aquí se acabou o conto

Xa chos mandaron pra Lugo,

dos bidóns que son de Holanda,

porque che é outro tan bon.

tiveron que vir por eles

Encargouse dos bidóns,

e algúns quedaron en España,

tamén tiña comisión.

o conto xa se acabou

Mandáronos pra Santa Cruz de Parga,

non teño máis que contar,

pró campamento militar.

agora que vou vella

Toda a xente se repuxo

xa non as fago cadrar.

non os deixaban pasar,

Por vir insultar a España

con coches e tractores

xa lle fixen esta historia,

atrancaban a carretera,

pra que quede de recordo

e gardas e policías,

aprendan esta de memoria.

alí parecía unha guerra.
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O CASON
Este relato é unha aproximación abondo axustada ao feito politicosocial que máis transcendeu nas últimas
décadas de Guitiriz (10 de decembro de 1987). Xosefa fai unha análise concienzuda e aguda daqueles días
de loita contra o cargamento de bidóns tóxicos que transportaba o Casón. Foi tal como ela conta: un iceberg
de veleidades pola banda das administracións, tanto de Galicia coma de Madrid.Sorprendeunos a capacidade de análise de Xosefa.
Engadimos este período de versos, que son unha referencia ao alcalde: “Un veciño que che temos/ moito
axudou a tornar/ mete o rabo no furado,/ xa non podia soplar”. Outro sinal da deixación de funcións e responsabilidades, neste caso a nivel municipal… Asemellaba que coma si fose unha correa de transmisión,
estaban a contaxiar unha marea de despropósitos, que crearon un caos que rematou coa paralización de
Alúmina Aluminio en Xove. A relatora, como unha reporteira e analista das paxinas de opinión do mellor
medio de comunicación,
plasmou con toda clarividencia o que viviu a
comarca de Guitiriz, e
Galicia, naquelas neboas
de Santa Lucía, unha das
celebracións da súa parroquia. O crego de San
Salvador, ao que o pobo
puxo ao fronte daquela
revolta contra a sen razón
dunha política devastadora, converteu a misa de
Santa Lucía nunha acción
de gracias por acadar a
liberación daquela carga
contaminante.
Todos perderan o posto de mando, e só o pobo
foi firme no seu deber de
defender o seu eido, e
Xosefa unha interprete
rigorosa daquel momento.

Na pintura de Antonio, a praia das Catedrais en Ribadeo, na Mariña... Foi a Alumina de Xove, na mesma comarca, o destino fatal do cargamento do Cason.
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GUITIRIZ
Guitiriz é un pueblo importante,

En Guitiriz vai moita xente,

tenche unhas augas moi boas,

non se vos cansan de andar,

cando veñen os forasteiros,

porque che lles gusta o pueblo,

case as queren beber todas.

porque todo o queren pasear.

As augas como son boas,

Uns vanche cara á Estación,

non se cansan de beber,

outros pró Campo da Feira,

enchen a barriga d’auga,

outros collen a directa

non se acordan de comer.

e van parar á Ponteveiga.

As augas bébenas ben,

E outros veñen pa Pardiñas

tamén beben os veciños,

e beben daquelas augas.

se lle abren as billas todas,

Estas si! Estas si que son das miñas!

fan moer os Sete Muíños.

As augas como son boas,

As augas, que se veñen moitas,

non se cansan de beber,

han de levar os muíños,

sanan os que están enfermos,

despois hai que facer outros,

xa non pensan en morrer.

hai que escoitar os veciños.

Viva Guitiriz e Pardiñas,

En Guitiriz están como queren,

que estas augas son das miñas!

nace cada semana un mercado,

O que as probe este ano,

anque llo dean barato,

hache de volver pró ano.

aínda o queren regalado.

Camiño de os Sete Muiños
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GUITIRIZ
Xosefa no seu estilo adoita ir ao núcleo do que está a contar… Guitiriz foi medrando dende o lugar
máis antigo, o Curro Vello, pero a súa fachenda medrou cando o 1 de xaneiro de 1884, o Rei Alfonso
XII, un ano antes do seu pasamento, dálle o título de vila. Era fillo de Isabel II que visitara Guitiriz no seu
retorno de A Coruña cando asistiu á inauguración do camiño de ferro a Madrid… O rei atravesara Guitiriz o ano anterior (1883) inaugurando a vía de tren Madrid-A Coruña O Real Decreto dicía así: “Queriendo dar una prueba de Mi Real aprecio al pueblo de Guitiriz, provincia de Lugo, por el aumento de
su vecindario y su constante adhesión a la Monarquía Constitucional, vengo en concederle el titulo de
Villa. Dado en el Palacio a primero de Enero de mil ochocientos ochenta y cuatro= Alfonso = El Ministro
de Gobernación Segismundo Morel”.
A relatora comenta as ruas ateigadas de xente e marca os espazos de encontró máis concorridos: a
Ponteveiga, o Campo da Feira e a estación, daquela a rúa máis frecuentada. Cando Xosefa tiña 7 anos
paraban na vila 9 trens de viaxeiros cada día.
E falar de Guitiriz é falar das súas augas: os balnearios, os Sete Muíños. Tamén o afán por andar,
pois ir tomar as augas, levaba consigo andar, así o recetaba o médico Hai un guiño cómplice ás augas
de Pardiñas, porque o cronista foi descubrindo, que Xosefa sentía unha especial predilección por esta
paisaxe: “estas sí!, estas, sí!”, debido a que o festival que alí se celebra é a festa que máis lle gusta de
todo o calendario festivo da comarca.
Esta cantiga das augas, reza polas ben caídas, pois Xosefa tamén coñeceu os danos que pode traer
a auga consigo nun tempo de enchentas… Mesmo fal alusión á cultura do pan tan importante na súa
vida, e polo tanto aos muíños que había que coidar e conservar, e polo tanto escotar.
Hai unha referencia ao mercado. Nunha permanente do 23 de abril de 1927 decidirase a creación
dun mercado semanal, os mércores no Campo da Feira, para a compravenda de productos da Terra,
nos cobertizos que alí había, restos das feiras que se facían antigamente en Guitiriz. Tamén se formaba
un mercado a carón da fonte do balneario, naquela arboreda, e os auguistas podían adquirir os mesmos
productos, xa no seculo XIX, coma imos ver
nestes apuntes históricos.
O balneario tamén ten a súa historia e
tamén a súa lenda sobre a aparición dos mananciais de augas sulfuradas, fluoradas, sódicas radioactivas e frías, aptas para tratamentos
da pel, riles, etc

A feira de Guitiriz viña celebrándose dende antano,
o derradeiro domingo de mes, pero os tratantes de
gando non viñan a mercar reses, e os gandeiros xa
estaban cansos de acudir a ela para non vender.
Houbo moitos intervalos sen feira e outros tantos
intentos de recuperala. Fixeron moita propaganda
pola feira, como a pubricada en“El Ideal Gallego”
(26 de marzo de 1921):

No pleno do 20 de outubro de 1900, lese a
comunicación do Gobernador, do día 16, que
ordena ao concello que en 10 días presente os
titulos de propiedade do terreo onde abrollan
as augas medicinais de Guitiriz.
Nomease unha comisión para facer un
informe ao gobernador. Basean os seus dereitos nas actas do concello do 5 de xullo de
1845 e do 26 de xuño de 1848. O concello non
ten titulo escrito ao seu favor da propiedade do
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terreo deste monte no que radican as augas mineromedicinais, pero é verdade a pertenza por atoparse
en quieta e pacífica posesión do mesmo tantos anos, e polas obras que existen nas súas inmediacións
construidas polo concello. Demostrao o feito de que o concello polos acordos reflectidos nesas actas,
limpaba a canle que conduce as augas á fonte. Que o concello decidise limpar un espazo de 30 varas
arredor da fonte, que colocase un tinglado cuberto sobre columnas, e asentos ben axeitados para que
poidan acougar os auguistas.
Nesta liña reflictense os acordos de ensanchar o camiño 18 cuartas, para pasar e prantar arbores
nas súas beiras para facelo máis fermoso e evitar o calor para non danar aos enfermos. Segundo a acta
do 26 de xuño de 1848, fixeronse novas construccións dacordo co xefe político da provincia. Mesmo hai
escritura do constructor, pedindo indemnización polo aumento do traballo na fonte, ordenando o concello que se lle abonasen 492 reais, pago que se fixo o 1 de xullo do 1848. Todo isto é publico e notorio, e
hai antecedentes obrantes no Goberno Civil.
Ninguen se opuxo a estas obras.
Formabase un mercado no que viñan a vender xente das parroquias aos auguistas os productos da
terra. E ninguén reivindicou o dominio deste monte adxunto á fonte.
O balneario inaugurarase no 1908, pero o hotel empezaría a construírse naqueles anos, pois antes
só había unha fonda que explotaba a sociedade de D. Pedro Gasalla, e cobraba de seis a dez pesetas
diarias, pensión completa. Á morte de D. Pedro Gasalla fixose cargo Víctor Lamas, que no 1914 inaugura o Hotel do Balneario, que sufriría unha serie de modificacións en anos posteriores.
Josefa mostra predilección pola Fonte de Pardiñas
A Fonte de Pardiñas, así como o terreo darredor era propiedade de Antonio Sanmiguel López, “O
Fiandeiro”, veciño emprendedor de Guitiriz, que intentou moitas veces explotar a fonte, pero sempre
houbo unha oposición por parte dos donos do Balneario de San Xoan de Guitiriz. Atopamos no xornal
“La Competencia Gallega” o 1 de Abril de 1912 esta nota:“Se ha solicitado por D. Antonio Sanmiguel
López, vecino de Guitiriz, Ayuntamiento de Trasparga, la declaración de Utilidad Publica, necesaria para
poder utilizar en beneficio de la salud publica las aguas minero-medicinales que emergen en una finca
de su propiedad, sita en el agro de Lobeiro, en el lugar de Pardiñas, parroquia de San Juan de Lagostelle, en el citado Ayuntamiento”.
O 30 de novembro de 1955, ano da inauguración do Balneario de Pardiñas, informase do escrito
do propietario do Balneario, Domingo Cabarcos, para a construcción dunha rampa dende a Carretera
Xeral, a Pardiñas. Solicita atravesar un anaco de monte inculto, inservible, que é comunal, polo tanto
xestionado polo concello que pertence á Gandara do Barreiro. O concello aprobao, argumentando que é
un beneficio para o municipio, debido a que o Balneario é positivo e de interese para todos.
Josefa tamén fala de Os Sete Muíños de Guitiriz, pero daquela en San Salvador aínda moen moitos
máis, dende o coñecido coma Muíño do Cando, ata os que seguen o curso do río Requeixo que atravesa a parroquia, un deles o de Ponte Gafín. Podemos ver coma os xornais publicaban as autorizacións
destes aproveitamentos de augas, por exemplo “La Correspondencia de España”, o día 23 de Outubro
de 1910, di:
“Aguas.- Concedido a D. Ventura y a D. Tomas y a D. Matías Roca, en el Ayuntamiento de Trasparga
el derecho a derivar del río de San Salvador, en el sitio denominado Puente Gafín, hasta 170 litros de
agua por segundo de tiempo, siempre que el caudal del río lo permita, con destino a fuerza motriz para
un molino harinero. O CRONISTA
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A auga é un dos temas preferidos de Antón Ferreiro, arriba o caneiro do Club Fluvial de Begonte, no
medio o río Parga no San Alberte, abaixo un dos
sete muiños de Guitiriz.
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Agora, Manoliño, coas modas

iso ben o entendo eu.

de andar tanto de a cabalo,

Traes o loito na camisa

Agora, que estou aquí,

váiseche poñer torcida;

da besta que che morreu.

na casa da Requecha,

xa a levas amortixada

Sempre andabas de a cabalo,

moi ben me sentaría

de mirar cara á rodilla

traíala moi quentiña.

unha ración de perrecha.

…………………..

Agora ándache a pé,

-Unha ración de perrecha…

Na aldea do capador

faille gorxa de galiña.

A ti non che toca nada.

non entra carro ferrado,

A besta xa ía vella,

Téñoche a auga fervendo,

se entra é o capador

pois que compre unha burra nova,

heiche cocer a caralla…

coa cocha polo rabo.

pero como se deite con ela,

-Bos días, Manoliño,

Sempre andas de a cabalo,

sacódelle a reuma toda.

hai tempo que non vos vía,

non te baixes Manoliño,

Hai que lla buscar pequena,

vides tan desmerecidos,

apártalle o rabo á besta

que lle dá mellor a talla.

que case non vos coñecía,

e usades de matrimonio.

A grande xa non a quere,

ou se che acabou o penso,

Tes as perniñas torcidas

xa non lle responde a navalla.

ou cho quitaron na casa,

e os peíños de corchete.

Non te ofendas, Manoliño,

que ben se lle coñece no lombo,

Non sabes andar,

vouche contar a verdade,

que che baixou a rapaza.

sempre andas no cabalete.

aínda non cha dixen toda,

O CAPAD O R

A rapaza éche ben feita,

que che dixen a metade.

ten a meleniña negra,

Moito capas, Manoliño,

pero a outra que tiveches

andas coa navalla aberta,

tiña a cousa medio pega.

O CAPADOR ANDA A PÉ

Manoliño, Manoliño,

a ver, porque os tes xeitosos,
vas facer unha perda.

a rapaza vaiche vella!,

O capador anda a pé;

Non te cortes, Manoliño,

pero a ti ben te coñece,

o lobo comeulle a besta

din que che é un dolor moi malo,

cando lle botas a perna.

no medio do pastizal.

despois non podes xunguir

Ela ponse moi contenta

Alí fixéronlle a festa.

nin poñer os bois ao carro.

porque che leva por tras

Os lobos tiñan fame,

Esas rodas, Manoliño,

a esporta da ferramenta.

case a comeron enteira,

non chas fai un carpinteiro.

Se che garda a ferramenta,

tan só deixaron o rabo

Se o carro non ten rodas,

Manoliño, vai calado,

e un pedazo de cacheira.

tes que arrastrar o chedeiro,

pra que non tire con todo,

O capador sentiuno moito,

se queres untar o carro,

teste que agarrar ao rabo.

era quen o carretaba,

levántao da cabezalla,

Agárrate ben, Manoliño,

cando a viu toda comida,

teno ben preparadiño

tenta ben, o que che digo:

a pouco máis e choraba.

pra cando che faga falla.

que te vai sacudir

O cariño que lle tiña

O carriño telo novo,

como a peneira do trigo.

olvidouno todo xunto;

non o estreaches pra nada,

Manoliño, Manoliño,

se non llo quitan na casa,

se che é verdade ou é mentira,

traes o bigote afeitado,

ía tocar a defunto.

quen cho di é a cabezalla,

cantos abrazos lle dás

Quedouche a albardiña soa,

e con isto, Manoliño,

á que te trae de a cabalo,

aínda has vir mirar pra ela.

non che digo máis nada.

segundo lle dás abrazos,

Pensando que tes a besta,

tamén dás coas pernas

aínda has de ir poñer a espuela.

os abrazos tamén lle dás.

Tiveches unha perda grande,
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COMENTARIOS DO CRONISTA
Aquí conta a visita do CAPADOR de Sesulfe, “O Reinote”, outro versificador popular, á Casa da Xosefa,
cando ela estaba a ferver a auga…
É unha carga de humor, a través dun dialogo, que, ao principio, ben podía ser soporte dunha regueifa.
Sen descuidar os trazos de erotismo, propios dela, hai que remarcar o canto que fai á complicidade e camaradería entre Manuel e a súa cabalgadura e compañeira nas viaxes propias do seu oficio de capador, ata as
aldeas máis illadas.
O capador percorre as aldeas de toda a Terra Chá na súa cabalgadura, facendose anunciar co chifro,
como adoitan outros oficios ambulantes, coma os afiadores. O seu servizo era moi apreciado nas casas
con gado, aínda que é verdade que había labregos que eles mesmos facían ese traballo: extirpar os orgaos
sexuais de porcos, cabalos, bois, etc., xa para que respondesen mellor ao traballo, ou tamén para acadar
unha carne de mellor calidade. O capador de Sesulfe era un mestre no oficio, e sen dúbida que superaría as
probas ás que se sometían xeracións posteriores para ter o título oficial nas escolas de veterinaria. Dende
comezos do s. XX, asistían capadores coa licencia correspondente. O Reinote era especialista no uso da
ferramenta propia do oficio: navallas, tanazas, coitelas,,, Nesta zona había poucos capadores, e o traballo
tampouco os asfixiaba O CRONISTA
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FEIRA DE PARGA

hai dúas feiras ao mes,
xa che está toda ao corrente.

Aquí, no pueblo de Parga

Hai dúas feiras ao mes

haiche unha feira moi boa,

e tamén hai un supermercado,

ben o saben os tratantes,

levan todo o que fai falta,

que veñen da provincia toda.

que a farmacia estache ao lado.

Veñen os pulpeiros de Lugo,

O ambulatorio é planta baixa,

as cebolas de Betanzos,

pero está moi preparado,

tamén che veñen da Narla,

a xente cábeche toda

sonche tratantes dos ranchos.

tanto ao través coma ao largo.

Uns veñen pra vender

Está nun sitio bonito,

e outros veñen pra comprar,

e ademais moi axeitado,

cada un tira pra si,

o sol xa lle dá de fronte,

son moi malos de tratar.

a fonte téñena ao lado,

Tamén che traen de Vilalba

de cara estache pró río.

zapatillas e sombreiros.

Aquí estanche como queren

Tendeiros veñen ben poucos,

non pasan sede nin frío;

todos son quincalleiros,

de comer van pra Casa Comba,

aquí tamén che vendemos

que queda cerca do Buxío.

queixo, ovos e chourizo,

O practicante que che hai,

o que os compre e os probe,

é un mozo moi presentable,

halle de lamber o bico.

é cariñoso pra todos,

Cando se che acaba a feira,

e ademais moi agradable.

quédache Parga toda apestada,

O médico é un entendido,

cada un que vén á feira

e éche listo e espabilado.

botou a súa mexada,

Eu non sei como se chama,

e o que non mexa, nin come,

do que entende xa cho explica,

nin bebe, nin fala, pasa por alí

e tamén te desengana.

o río, a auga todo che lava.

O Julio, que é o que dá
o número das entradas,
tamén che é moi bo rapaz.

O CENTRO MÉDICO DE PARGA

Tanto o digo por diante,
coma o digo por tras.

Vouvos contar un conto, señores,

Estamos moi contentos deles,

se me queredes escoitar.

que vivan por moitos anos,

En Parga, hai un ambulatorio,

eu tamén me hei recordar

con médico, e con doutora.

aínda que dure cen anos.

Boa falta nos fai.
O médico fai moita falta,
pa que sanen os enfermos.
Se enfermamos, non hai quen nos sane,
e entón logo morremos.
Por toda esta comarca,
acódeche moita xente,
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COMENTARIOS DO CRONISTA
A FEIRA DE PARGA
Non é estraño que Xosefa dedique un relato á feira
de Parga, sempre moi importantes na comarca, pero
daquela moito máis. Foi unha das máis intensas da
provincia. Moi frecuentada e cunha grande afluencia
de tratantes. A nosa autora frecuentaba este acontecemento, duas ao mes, nas que non só había intercambio
comercial, tamén era lugar de paseo e de encontro
cos veciños. Era feira e festa, polo que supoñía unha
xornada de lecer.
O 3 de marzo de 1900, un grupo de veciños solicita
do concello a creación doutra feira mensual en Parga.
O alcalde Lino Martinez Sanchez, veciño dela, remarca

A fonte de Valdovín

a importancia das feiras de Parga coma reclamo dos froitos e riquezas do agro desta zona. Ata daquela era o 2º
domingo de mes, a non ser que o primeiro domingo sexa o día 1, que enton pasaba ao domingo 15. A Presidencia
insta á Comisión de Fomento a facer un proxecto para que despois a Corporación decida.
Sempre houbo unha competitividade entre Guitiriz e Parga, que tamén acada a remates de 1930, o título de vila,
que xa gozaba Guitiriz, daquela era alcalde Bautista Núñez Varela, daquela poboación.
O CENTRO MÉDICO DE PARGA
Parga contou con atención médica dende fai moito tempo, mesmo varios da familia Pardo Montero, ligados dalgún xeito a San Salvador de Parga, o mesmo ca farmacia aberta e atendida por Jesús Pardo García. Os domingos
consultaba Don Pedro en Parga, e facía as medicinas Don Jesús. Don Eladio, fillo de Don Pedro da Penalonga, foi
médico municipal.
Un dos consultorios atendeuno ata a xubilación Francisco Penas Goás, na súa propia casa, ata que o sistema
sanitario concentra en ambulatorios a atención médica. No 1989, no pleno do 6 de abril, decidese solicitar subvención para a adaptación dos servicios existentes no Consultorio de Parga, por 400.000 pts., que foi instalado nunha
antiga escola nun recanto do Campo da Feira.
O 30 de marzo do 2000, o concello recibe a comunicación e información do Sergar sobre a mellora do Centro de
Saúde de Parga, unha das moitas reformas que coñeceu.
Esta composición de Xosefa é unha declaración explicita da súa filosofía da vida, que nace da sinceridade máis
natural, como acredita aquí, e que nos vale para toda a súa producción: “Tanto o digo por diante,/ coma o digo
por tras”. A autenticidade é o sinal de calidade de calquera obra humana, e sobre todo das artes. Pero tamén hai
un compromiso ético: é unha muller de palabra, coma as de antes. A palabra é unha sinatura, que endexamais se
falsea. Non mostra reparos en recitar os seus versos, diante de quen sexa, sabedora de que esta gracia é un don
para compartilo. Ten un concepto da saúde moi coherente, non é só a producida polas medicinas, é froito dos elementos máis importantes da vida: o sol e a auga, as árbores…
O Río Parga tamén ten unha referencia puntual pero é un canto agradecido aos recursos sanitarios máis próximos á poboación. Espalla un trato personalizado ao enfermo, fronte á masificación dos grandes centros. Dentro
da súa creatividade máis espontanea, liga este servizo sanitario, á saude máis plena coa que ela soña neste e
noutros poemas: os cen anos, non acumulados como as follas do calendario, senón un centenario que deita da súa
memoria agradecida. Unha característica da súa filosofía, que hai que loar: porque as persoas que manteñen viva a
memoria, que non esquenceu as súas raíces, son sempre un sinal de recoñecemento do ben que lle fan, principiando pola vida e a terra de seu.
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PANCHITO

O CAN

Ten os botonciños grandes

O Panchito é bonito

que parecen dun abrigo

éche listo e espabilado,

o agulleiro teno cerca.

pra que non che corra tanto

Escoita ben o que che digo,

queríanlle cortar o rabo.

cando vaias coser

Ten un furado redondo

levas a agulla enfiada

e é que lle pegaron un tiro,

se non sabes coser

por alí saíu a bala

non te queren para nada.

un pouco máis, e déixano frío.

Agora os xastres, rapaciñas,

Eu se o matan, morro de pena.

xa non teñen que facer,

Xa estou tremendo co frío.

teñen que cerrar o taller,
xa non teñen tea pa coser.
Estando o taller
e non as van manter.
Ha de casar a fame
coas ganas de comer.
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COMENTARIOS DO CRONISTA
O PANCHITO
Xa sabemos a relación familiar dos cans coas
familias no rural. Panchito ocupa un lugar importante na vida da señora Requecha. A cantora aplica
o seu xeito erótico de crear literatura nesta loa ao
seu can preferido. Volvemos a saborear o seu estilo
arrequecedor de imaxes literarias que a converten
nunha cantora senlleira dentro da nosa fala. Tampouco desmerece nesta copla outro dos recursos
típicos dos seus versos, a lectura sociopolítica do
momento, e aquí insire o cambio que supón a perda
de oficios coma o xastre ou a costureira, que adoitaban montar talleres onde as aprendices se xuntaban
coa mestra e traballaban para os eventuais clientes.
A mesma Josefa tiña un tío, Xosé da Ponte, nos
Vilares, que era un xastre con moita sona na comarca. A autora xa atisba a revolución textil coa confección industrial e mesmo o traballo de costureiras na
súa casa para as primeiras marcas de roupa, aínda
que “Ha de casar a fame coas ganas de comer”.
O CAN é sempre o compañeiro fiel, canta del persoalizandoo coma suxeto dos sentimentos máis nobres
e mesmo apostando por unha fidelidade máis alá da morte. Dende nena sempre lembra a convivencia con
algún can, dende o can de palleiro ata o “Panchito”, mesmo nestes anos, xa limitada nos movementos, o
can é coma unha amizade que lle transmite máis saúde e comunicación co entorno. A súa amiga denuncia
os malos tratos nos animais, unha
lacra que denigra a moitas persoas
que non saben estar. Ela fala de que
houbo tempos nos que os cans sufrían no seu corpo as envexas e iras
das e dos veciños. Unha mágoa!!. O
Panchito sabe o sitio que ocupa, é
moi acolledor, pero defende os seus
dominios, que son os mesmos cos da
súa pregoeira… O can sufriu torturas
e danos, a pesares da súa gallardía
de pastor alemán… Na producción
de Xosefa Cabado, sempre exigua,
agradecemos este xesto co Panchito
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O CURA QUE TEMOS NÓS

OS CURAS QUE HABÍA ANTES

O cura que temos nós,

Os curas que había antes,

coma el non ha de haber,

ningún era santo.

leva cinco ou seis parroquias

Cando ían aos enterros,

porque chas sabe atender.

canto máis roubo, máis canto.

Vénche dunha, vai pra outra,

E tamén che comían moitos ovos.

non se pode descoidar,

Ben che llo dicía o pelo.

anda gañando o seu pan,

Algún era prá criada.

porque non quere estafar.

Tamén hai que merecelo.

Dinche que o queren levar.

Disque compraron dúas camas,

Se queren que fagan outro,

o cura e mais a criada.

ben o saben fabricar.

Unha aínda a teñen nova,

Antes, os outros curas,

e a outra téñena estropeada,

tan só tiñan unha.

onde misan de noite,

Non paraban nada,

o cura e mais a criada.

pedían por toda a parroquia.
Ai!, a paga non chega a nada.
Pois a min tampouco me chega,
moito paso de gastar,
o que nace pra pobre
nunca a rico ha de chegar!.

Xosefa con Alfonso Blanco, a súa filla Maruxa, a neta Antía e o xenro, Antón,
naquela tarde máxica na que se gravaron estas coplas.
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COMENTARIOS DO CRONISTA
O CURA
No s.XIX, a casa vella de Xosefa foi berce dun crego, Silvestre Cabado, que atendeu San Salvador e
Trasparga, en cuia reitoral residiu, sita daquela en Vilanova, preto do Mesón da Cabra, encrucillada de camiños, para poder moverse e ir ás funcións relixiosas da redonda coa súa cabalgadura… Ela aínda lembra os
libros do cura na súa vivenda natal. Desenvolveu este traballo dende 1846, tendo case sempre coadxutor ou
axudante, nos longos anos que foi párroco.
A composición, o cura, está dedicada a Alfonso Blanco, crego de San Salvador dende 1976, que supuxo
un novo xeito de presencia nesta parroquia. Dende o primeiro día, puxose a traballar coa mocidade da comarca, fundando a asociación cultural e xuvenil Xermolos. O concello cedeulles un local no seu edificio, onde
estivera o cuartel da Garda Civil, polo que pasaba horas coa mocidade, organizando actividades sociais,
culturais, etc. Algunhas e algún parroquianos, poñían pegas, a que o cura non estivese decote na reitoral,
coma adoitaban facer os antecesores, agardando escoitar algunha campá da redonda tocar a defunto, para
que o chamasen para o enterro, pois ata daquela adoitaban ir todos os da “tabla”, etc. Por outra banda, non
tardaría en ir dar clases ao centro de Formación Profesional, recén inaugurado.
Xosé García, “O Fernandiño”, o carteiro da parroquia, espallaba o seu criterio sobre este particular, repartindo esta boa nova: “mellor, así, pois deste xeito non estamos obrigados, de boa ou de mala gana, a levarlle
os ovos, un queixo, unhas patatas…, xa se sostén el pola súa conta.”, ou como canta Xosefa, coma unha
novidade: “anda gañando o seu pan,/ porque non quere estafar”. Dou que falar o estilo itinerante deste crego,
que axiña foi comprometendose en actividades sociais e culturais a nivel de Galicia, aínda que sempre retornaba, aínda que fose a noitiña, ás súas parroquias.
Tamén foi o primeiro do concello que tivo que atender varias parroquias, como canta Josefa, nun momento no que xa escaseaban os cregos. A cantora remarca todos estes trazos novedosos na pastoral da zona.
Tamén rexistra esa nube que sempre pendía do futuro deste crego, pois só levaba un ano, e xa querían
cambialo de lugar. mesmo nalgunha ocasión houbo mobilizacións para mudar a vontade dos seus superiores. Non todos estes cambios de destino obedecían a necesidades pastorais, algunha vez descubriuse que
había unha confabulación politicoeclesial, coma mesmo denunciou o deputado Emilio López na Comisión de
Cultura do Parlamento Galego.
Houbo verdadeiras tensións co Bispo Gea Escolano que quería afastalo da comarca, mesmo por incitacións dalgún partido político.
Xosefa segue a ser testemuña do acontecer máis próximo da súa parroquia e da comarca, en xeral
“Os curas que había antes” é un bo exemplo de literatura oral inspirada no humor propio da nosa cultura
popular que saca as cores a un clero que moitas veces envolve a súa conducta nunha dobre moral coa que
o pobo non comulga. É unha composición tecida con chispas de humor que contaxian o sentido que ten
o pobo da vida privada de moitos cregos. Fala tamén de costumes que ela viña observando dende nena,
coma a asistencia do que se chamaba a “tabla”, é dicir os cregos da redonda, aos enterros e funerais, onde
cantaban ao seu xeito, algo que adoitaba chocar co silencio e o dó da familia da ou do defunto, o que tamén
supoñía unha carga económica pois cobraban abondo naquela época de penuria económica para a maioría
da poboación.
Outro costume era a recolleita obrigada de ovos pola Pascua, que despois a criada ou parente do crego
ía vender ás feiras, algo escandaloso en tempos nos que a familia vivía do autoconsumo e todo o necesitaban para o sustento diario. Josefa lembra como as Cregas ás que lle dedica outra copla carrexaban cestas
ateigadas de ovos, mentres as e os fegreses en San Salvador, moit@s deles caseiros, tiñan que facer contas
para chegar a remates de mes. O CRONISTA
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O LUAR
Eu xa fun ao Luar,
de a cabalo dunha burra,
e no medio do camiño
deume unha sacudidura.
Tiroume patas arriba,
manqueime ben nunha perna.
Estívenche pensando un pouco:
-Como hei facer pra collela?
Por fin, collina polo ramal
e púxenme de a cabalo,
apureiche canto puiden
pra chegar a Santiago.
Ao chegar ao Luar,
a burra deu en ornear,
berraba canto podía,
que parecía un autocar.
E metéronme unha multa
e non a podo pagar…
-Xa non quero máis a burra,
deixareilla ao señor cura,
pra facer os recados.
Coma ela non hai ningunha,
a burra foiche moi boa,
traballa na agricultura,
ela ara, ela grada,
por iso lle chaman burra;
cando che vai pró traballo,
leva o reloxo de campana,
dá as horas cando quere,
e para, cando lle dá a gana.
Anda de día e de noite
e nunca se encontra cansada,
e despois non digo máis nada.
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COMENTARIOS DO CRONISTA
O LUAR
Unha mostra do inxenio da versificadora popular, que se serve desta peza pra marcar distancia coa xeneralidade da poboación, que ollan moitos programas da tele coma si fosen aparvados. Ela sintese protagonista, emporiso monta un tinglado coa burra, alborota o galiñeiro… Está a desmitificar un espectáculo de masas
coa súa risa a gargalladas, sen conterse, ata ser sancionada, coma si reventase unha asamblea nunha
facultade nos tempos da ditadura. Utiliza a súa arma: o humor e a retranca… Si noutros textos promociona e
admirase do patrimonio, da natureza, etc..., aquí pon en solfa os medios de masa e sobre todo o seu seguimento acrítico. Escolle a viaxe en burra, en troco ao autobús que as e os leva coma enlatados sen rechistar,
todos ordenados coma un exercito.
É significativa a linguaxe escollida: ornear, fronte a aquiescencia das viaxes programadas polos poderes.
Josefa non só desbotou facer número, un asento máis, anónimo, protagonizou un pase de gracia, que ben
agradecería a emisión do Luar.
Sorprende que non capte nese medio ningún atisbo para que medre a palabra, que nace tan vizosa na
natureza e na vida cotiá da súa aldea. Asemella que identifica o programa co ruido enxordecedor que afoga
tantas veces a creatividade, vítima das publicidades e verborreas politiqueiras.
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TANASIO
Polo agro adiante iba un fato de mozas,
e no medio delas iba o da facha,
ía Tanasio moi falangueiro.
E perdeu un zoco chegando ao piñeiro,
e perdeu un zoco, quedoulle un cartel.
Se tivese pallas ía en busca del.
-Fun en busca del ata aló, ao Barreiro.
Nin o encontrou raxado
nin o encontrou enteiro.
Saíu Marica da Estrada cun candil na man.
-Caramba, Tanasio, como vés de verán!
-Non veño de verán, que veño enfadado.
Has de me dar un zoco, aínda que sexa prestado.
-O zoco dareicho, recear, tamén cho receo,
e se vas descalzo, éche unha do demo.
Subiuse á lareira a petar as mans,
e mirou prós zocos, e non lle eran irmáns.
Un era baixo e o outro murdiguin.
Todos nos dixeron:
-“Eu ver, non os vin”.
Esta historia nova, quen a discorreu…?
-O Cego da Estrada, que agora morreu
Morreu o cego, e quedou o fillo,
e anda descalzo
que parece un pillo.
Andaba na feira, todos o miraban,
rañaba a cabeza e non lle sangraba,
polos establecementos bebía caña,
moita máis bebía se outro lla pagara,
e con isto non digo máis nada.
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TANASIO é unha recreación dun tema popular que podemos escoitar noutras comarcas. Josefa non só
recita a súa propia obra, tamén alterna con outras como as dedicadas a Fermín Galán e García Hernández
na Segunda República. Hérois republicanos aos que o mesmo concello de Guitiriz lles dedicou as rúas principais con pouca decisión, adiviñando que non ía ter moito durar, ata que o 5 de marzo de 1936, o concello de
Guitiriz decide sustituila placa provisoria que dá nome ás rúas, Fermín Galán e García Hernández, por outra
esmaltada e co mesmo texto. Despois do golpe de estado do 36, as dereitas eliminan o nome desta rua.
Os dous foron considerados “os mártires da República”, pola súa sublevación contra a ditadura de Primo
de Rivera no 1926, e despois en Jaca adiantendose á proclamación da República. Tamén lle temos escoitado
a Xosefa algunha estrofa dedicada a outro republicano, o aviador Ramón Franco Bahamonde (1896-1938),
que no 1926 realizou o famoso raid do Plus Ultra, de Palos a Bos Aires, pero ao triunfar o golpe fascista presentouse en Burgos á sombra do seu irmán, o ditador.
Xosefa está a introducirnos nun dos ámbetos máis significativos da literatura oral: os cantares de cego
que ela mesma escoitaba nas feiras da súa crianza e mocidade, unha escola para coñecer a nosa historia
dende a problemática sociocultural.
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O SOL
O sol escóndeche a cara
pra que non lla poidan ver,
ponche a espalda moi escura,
parece que quere chover.
O tempo anda revolto,
non se revolve coa man,
se cambia do inverno para o vrau,
do vrau cambia para o inverno.
Iso a min non che me gusta,
de inverno poño a chaqueta,
e de vrau poño unha blusa.
o tempo enténdocho,
preguntarlle ao home do tempo.

O Río Requeixo en San Salvador
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O SOL é un reflexo da irmandade entre as mulleres e homes labregos cos astros. Para Josefa o Pai Sol
ten rostro e sentimentos coma unha persoa máis. Acredita que o entende, e con isto está a transmitir o xorne da sabedoría labrega dende o neolítico, aprendendo a coñecer os ritmos do sol e a lua, para acertar nas
sementeiras, crecemento e colleitas das plantas. Josefa, coma labrega experimentada, aprendeu no libro da
Natureza a escoller en cada estación os labores máis axeitados, o vestido e as romaxes, tendo en conta os
bioritmos do sol, a lúa...
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DELFÍN E MARGARIDA
Delfín deixou a Margarida

Fixeron unha festa,

levouna prá casa de Molares,

como se fora unha voda.

-quédate aí Margarida,

Por nos fiar de contos

que agora por min non vides.

sentidiño non tivemos,

Se queres saber de min,

separámonos en vida,

aínda me oes cun asubío.

nunca máis nos xuntaremos.

Vivo alí enriba na costa,

Aínda que non son moi novo,

pró outro lado do río.

aínda te hei ir ver ao Requeixo,

A noite que durmín só amorecer

aínda que as rodas vaian vellas,

á mañá aparecín todo engurrado,

por fin, engráxolle o eixo.

igual que dorme o meu can.

Aquí se acabou o conto,

Agora vouche a Oigar

non teño máis que contar

a figona do “Meau”

Tiña a gaita sen palleta,

a ver se me estendo un pouco,

nunca me quixo tocar.

e de paso bótolle a mau.
Xa me dixo un amigo,
ti agora non tes fillos,
come e bebe canto poidas,
que cho levan os sobriños.
Iso xa o teño pensado,
o máis amigo éme Xairo,
xa lle fixen todo o que tiña,
sempre me cortaba o pelo,
xa lle comprei o tractor
e mais unha segadora,
cando llo fun pagar
rañaba a cabeza toda.
Mais xa non se me acordaba,
compreille unha carretilla,
a ver que pago me dá
pró resto da miña vida.
A cisterna xa lla trouxen,
quen ma dera nalgún tempo,
tiña pra regar a Margarita
o día do casamento.
O conto non é de risa,
facía falta regala,
tiña o prado todo seco,
non deu herba nin deu nada.
O día que nos levaron,
xuntouse a familia toda.
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Esta copla é un prodixio de imaxinación que provoca ás e aos lectores, que postos a adiviñar, seguro que
dan cos persoaxes reais que inspiraron esta historia á autora, que vela os nomes reais con seudónimos, e
mesmo a trama real, histórica, cunha roupaxe máis lúdica cun fondo erótico, típico da literatura popular de
Josefa Cabado. Cómpre suliñar como tamén situa a acción a partires dos accidentes xeográficos que definen
a paisaxe: o río, a costa... Os relatos sempre teñen un fondo histórico e social, aquí por exemplo o afán das e
dos labregos de acumular aparellos, mesmo rivalidando cos veciños, a costa das pensións dos e das avoas,
en vez de racionalizar o seu uso e adquisición en plan cooperativo para disfrute e mellor aproveitamento dos
profesionais da aldea.
Pero, a pesares de todo isto, a primeira sensación que transmite ata dun xeito plástico é a soidade: “todo
engurrado, igual que dorme o meu can”, unha vivencia que vai máis alá da morte, porque nin sequera contan
con acougar xuntos no cemiterio, coma adoitan facer as outras parellas.

A presa de Ponte Gafín, no Río Requeixo en San Salvador
que une para sempre as vidas de Delfín e Margarida
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AS MOZAS
Moitas mozas de hoxe en día
xa non queren traballar,
non saben fritir uns ovos,
tampouco saben lavar,
tan só pensan nos mozos
e nun coche pra pasear.
As que son traballadoras,
xa saben facer de todo.
O que se case con elas
tocoulle o premio gordo.
Moitas poñen tetas postizas,
quérenche facer bo ubre,
que lle metan boa leña
e mais que lle fagan bo lume.
Xa che andan todas despidas
pra que as vexan mellor!
Meniños nacen moi poucos
que os derreten coa calor.
Aquí se acaba…
Non teño máis nada que contar.
As trampas andan no mundo,
alguén tenas que levar.
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AS MOZAS, froito da retranca e do humor de Josefa Cabado, acusa unha mentalidade machista propia
de tempos resesos que non podemos aprobar. Eran os tempos do acceso da muller ao traballo, un dereito
universal, e tamén a súa implicación en igualdade de condicións no lecer e en todas as actividades. O que
comenta a recitadora era un lugar común en moita xente daquela época, hoxe, gracias a Deus superada.
Cando recollemos estas coplas, só estamos a reseñar o xeito de pensar dun tempo. Nin Xosefa nin os que
recollemos esta literatura estamos a glorificar ninguns usos e costumes, só a contalos... Este machismo descoñece o traballo doméstico dos homes e reduce a presenza da muller na sociedade á maternidade, mesmo
vilipendiando a sensibilidade sexual propia de mulleres e homes.
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AS CREGAS
Por onda a casa do Che,

Comemos e bebemos,

a da Alicia e a cartería,

e volvemos cantar,

por alí vén habitando

aínda o Che nos ha vir visitar.

Encarnación e María.

Aínda che está bo,

Era o cinco de maio,

aínda che está ben,

unha misa que elas tiñan,

o pobre do Che

pero queríanse enterar

escapouse no tren

da hora que lles poñían.

aló pra Bilbao,

-Moi bos días, señor cura,

cun cestiño ao lombo,

a que hora é hoxe a misa?

e a cachaba na man.

-Veño moi apurado;

Coa cestiña ao lombo,

María meteume prisa.

parecía un troiteiro.

A misa é ás doce e media,

De moito o demo che non coma!

apure e non veña tarde,

Leva a caña armada,

o tempo logo se vai

pra pescar Ramona,

e a cera toda lle arde.

leva a caña armada,

-Voume amañar un pouco,

e leva dous grilos

e xa viremos decontado;

cerca do furado,

aínda que veña un pouco tarde

medio escondidos.

hei de rezar un bo rosario!

-Escoiten, señores,

-Hei rezar un bo rosario,

este contiño novo.

e a misa será cantada.

E fóronse todos

Se non cantamos a misa,

e deixáronme solo.

imos perder a fama.

Ata se foron as abellas

María do Cura

que tiña no trobo.

e mais Encarnación

Fóronse as abellas,

cantaban na misa,

e deixaron o mel,

mais non daban no son.

vou vender a cera,

Querían cantar ben

á nai de Miguel.

e non cantaban nada,

É muller moi boa

quedaron ronquiñas

amiga de facer favores,

pra toda a semana…

cantas velas deixou postas,

-Xa nos dixo o tío

no seu candeleiro, señores!

que despois de vellas,
comede e bebede,
e quentade as canelas.
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Neste relato percibense outros rexistros da palabra, o eixe creativo de Xosefa. Aquí é a palabra que só xoga a
saber, a enterarse, a pedir información e detalles, pero esquence a frescura e autenticidade da creación. Esta palabra de Xosefa é a de circunstancias, ás veces deturpada e manipulada, coma o canto distorsionado que tiñan as
Cregas… Aquí non abrolla a palabra coma verdadeira constructora das relacións sociais, nin siquera nun espazo
e tempo que tiña que ser a expresión da Palabra con maiúsculas, a de Xesús de Nazaré, Os intereses e a rutina
traicionan e adulteran a que tiña que ser a fonte da comunidade.
É o único poema no que Xosefa cita os nomes das Casas, principiando pola de “As Cregas”, preto da de Alicia,
a Cartería e a do Che. Catro que concentran en sí o que foi a historia de San Salvador e da comarca, en varios
sentidos. A cartería nese momento estaba na casa de Xosé García e Sara Sanmiguel, pero antes estivo na Casa
Grande da Casanova.
A Casa da Alicia, foi antes propiedade da familia Grandío, que en varias décadas do século XX, tensionou a
vida municipal, coma oposición ás e aos veciños da familia Pardo Montero. Actas do concello, denuncias no xulzgado, panfletos e proclamas políticas…, reflicten as liortas dialécticas entre estas duas familias de San Salvador.
Os Grandío tiveran a súa época en Cuba de donde retornaron, mentres cos Pardo foron sucedendose na zona
mesmo emparentados con outras familias fidalgas da comarca, coma as do Pazo da Pontella da veciña Santa
Cruz.
A Casa do Ché representa a traxectoria de moitas e moitos veciños da parroquia que remataron na emigración,
e máis en concreto en Euskadi. O Che incide na soidade dura da emigración, ata quedou sen a compañía das
abellas…, coma unha metáfora que explica coma foi privado do máis doce da vida... “E fóronse todos, /e deixaronme solo./Ata se foron as abellas /que tiña no trobo”.
Falaba sempre repetindo o monosílabo: “che”: “o demo che non coma!”, polo que lle deron este alcume, a él e
á casa.
A casa é moi importante para unha familia, e non estamos a falar do edificio, senón da sucesión de xeracións
que manteñen as raíces de seu. Cada casa é un mundo, e tamén as que sinala Xosefa teñen moita historia.
As Cregas, María e Encarnación, viviron co tío crego, Domingo Paderne. Quizais en ningunha parroquia rural, o
crego fixo tanta peregrinación coma en San Salvador. Nun pequeno triangulo erguense tres casas que serviron de
despacho parroquial durante a vida da nosa cantora. Antes de Domingo Paderne, o cura vivía nunha das casas da
familia Pardo, na que tamén convivían familias de caseiros dos señores. Foi párroco de San Salvador entre 1914
e 1954, construiu a Casa, chamada das Cregas… E xa no 1958, asinouse a doazón pola banda da Familia Pardo
Montero dos terreos para facer unha nova reitoral, a actual, grazas ao esforzó de Don Santos Sancristobal… Un
crego cun estilo pastoral moi vivo e activo. Foi unha mágoa que estivese tan poucos anos aquí.
No século XVII-XVIII algún dos párrocos de San Salvador residían en Trasparga, en concreto nunha rectoral
que había, na aldea de Vilanova, preto da casa do Concello, sita no Mesón da Cabra e a carón da carretera que
vai a Lugo ou A Coruña, nunha encrucillada que ía medrando como eixe de comunicacións.
Noutra orde de cousas, o relato de “As Cregas” vai aderezado dalgunha carga erótica, baixo a música e a roupaxe dos grilos, saltaríns e xoguetóns, sen esquecer a xerga popular, común a este e outras comarcas, que fala
do sexo con imaxes e xiros collidos da vida cotiá: “leva a caña armada,/ pa pescar Ramona,/ leva a caña armada,/
e leva dous grilos cerca do

furado,/ medios escondidos”, ou este outro: “¡cantas velas deixou postas,/ no seu

candeleiro, señores!”.
Pero as familias que marcaban o devir eran os Pardo Montero e os Grandío dende a oposición. Eugenio Pardo
era avogado e notario. O seu pai, Ramón, tamén era avogado e notario, e estivo á fronte do concello, os seus
fillos, Eugenio, herdou a Casanova, e José, xuiz, vivía nos Mesóns da Cabra, onde alugaron o local para Casa
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do Concello, quen casara con Dolores Grueiro, da Casa de Aboares, de Labrada, berce de moitos curas… Os Mesóns foron antes unha Parada de Postas, igual co Portazgo de Guitiriz, propiedade da Penalonga…, onde pernoctou Isabel II.
Nestas paradas cambiaban as mulas e os carruaxes.
A carretera xeral fíxose nos tempos de Isabel II….
Antes de facer a Casanova xa vivían en San Salvador (en Samesode), escribans importantes, eran coma notarios, facíanse doado coa propiedade no reparto do comunal, quedándose con boas parcelas, entre 1910-1920.
O 18 de outubro de 1023, en sesión extraordinaria do concello, informase da morte do Segredario Eugenio
Pardo Sanmartín, o día anterior. Ao enterro asistiron 40 curas.
Domingo Paderne o crego tío de “As Cregas” tivo nestes anos desencontros coa familia Pardo Montero. Ao
comezo vivía nas dependencias anexas á Casa Grande, nun andar reservado para o crego, pero ante as desavenencias cada volta máis insuperables, decidíu facer unha casa para el e a parentela.
Xa no 1958, Santos Sancristóbal ergueu unha reitoral coa axuda das e dos veciños pero para a parroquia… O
distanciamento entre os Pardo Montero e o crego Paderne levou a que cada un fixera festas distintas. Os Pardo celebraban a Ascensión, e pola contra as cregas, o San Benito, o 27 de setembro… Cando se achegaban as
festas, os paisanos enchían unha cuadra dos que chamaban os “señoritos” de cabritos, años, etc. E durante 3
días, un matachín non daba abasto con tanto sacrificio de animais…O teito estaba ateigado de perdices e coellos
que traguían os cazadores. O mesmo Eugenio nas festas, pechaba as oficinas, e arrincaba con outros cazadores
ao monte sen baixar a escopeta… Ás festas viña o Gobernador, o Presidente da Deputación, frades, deputados,
cregos, etc. Eugenio tiña 2 fillos: Jesús, farmacéutico de Parga, e Pedro, médico na Penalonga.
Os Rabilos e os Pardo pleitearon 8 anos por unhas fincas. O Rabilo dicía que tiña un dereito sobre elas e que
había que indemnízalo. Fixeronlle tirar 2 veces a casa a Jesús Grandío, e outras andrómenas, coma podemos ver
nesta denuncia cimentada na lexislación vixente, que o concello non aplicaba co mesmo rigor aos outros veciñ@s,
coma podemos ver neste apercibimento: “Vista la comunicación de esa alcaldía manifestando que Jesús Grandio
Laje, vecino de ese término, se hallaba construyendo un edificio en el lugar de Villaverde, parroquia de S. Salvador
de Parga, sin haber pedido autorización y empleando para ello andamios que no tienen las condiciones que exige
la R. O. de 6 de noviembre de 1902, por la cual esa alcaldía ordenó suspender las obras hasta tanto los andamios
se coloquen en las condiciones de seguridad que determina la R. O. citaba, y que además se satisfaga por el dueño de la obra, toda vez no existe contratista, la multa que por éste Gobierno se le imponga…
Y se ha acordado confirmar la providencia de esa alcaldía ordenando la suspensión de la obra hasta que los
andamios se coloquen en las condiciones que determina la citada R. O., e imponer al dueño de la misma Jesús
Grandio Laje la multa de 50 pts. que deberá hacer efectiva en el papel correspondiente de pagar al Estado en el
termino de diez días y que por esa alcaldía se me remita la mitad de aquel para unir á los antecedentes. Lo que
comunico á V. para su conocimiento y el del interesado a quien se le comunicara en la forma legal. Dios que a V,
guarde a Lugo agosto 6 de 1.904. Doy mi conformidad. Alcalde de Trasparga”.		
Jesús Grandío, tiña unha muller mulata que coñeceu na súa estadía en Cuba e era compadre de Eugenio.
Cando este gañou o pleito, replicoulle o Rabilo: “fue por los conventos, y los de las sayas, lo viran todo. Yo ya lo
tenía ganado”.
O Directorio militar de Primo de Rivera promulga o decreto polo que os cidadáns poden reclamar e queixarse
nas sesións do concello, facendo uso da palabra, unha oportunidade para que Grandío defenda ás súas propostas, e facendo uso deste dereito, presenta unha moción verbal ou reclamación sobre o funcionamento e locais
da Secretaría do Concello, despois da morte de Eugenio, uns meses que continuan a rutina de tantos anos, con
prexuicio para as e os veciños. Advirte de que non funciona a segredaría (rexistro, arquivo...), na Casa consistorial.
Tamén pide que se expoñan as contas do concello para poder ser examinadas polos veciños.
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CÓMPRE FALAR EN ALTO CON NÓS MESMOS
_____ MERO _____
Todos falamos con nós mesmos. Uns fano ou facémolo en alto e remoen as palabras que definen o
que pensan. Outros fano ou facémolo en voz baixa, ensumidos naqueles aconteceres que en forma de
cavilacións, sobresáltanos. E outros moitos, escriben e escribimos, para consolidar fisicamente aquilo
todo que pensamos pode servir para algo máis que para expoñer. Mesmo serve para considerar, corrixir
e volver ler para engadirlle algo. Escribir é unha forma de falar con nós mesmos e reconsiderar o que
pensamos. De perpetuar algo que levamos dentro. E isto que aquí relato, sobre a escrita, tamén é algo
que pensamos moitos de nós. E, polo visto, despois de tantas auscultacións sobre a nosa literatura oral,
tamén así se confirma e deduce partindo da poesía popular e tradicional que tanto brillo deu á nosa
cultura, aquela que doutro xeito non habería forma de conservar porque xa non se transmite de boca en
boca e porque semella non ser funcional. Cómpre falar en alto con nós mesmos, cómpre escribir e dicir,
...cómpre deixar constancia e memoria, como fai a Señora Josefa Cabado, con palabras sinxelas de
todo aquilo que lle acontece e que se leva dentro e, por suposto, que convén expoñer. Palabras que ela
garda e que outros lle escribiron desde a súa voz, para deixar constancia duradeira.
A señora Josefa, escribe o que pensa dicíndollo a quen lle escoita. Emprega argumentos moi sinxelos pero clarificadores. Emprega a liberdade de expresión, a da voz e da palabra, esa que é gratuíta e
xenerosa, áxil e inxeniosa, pero sobre todo é útil para corresponder co xuízo persoal diante das novas
formulacións e lembranzas que lle van seducindo para aportar a súa opinión sobre o acontecido.
Cóntanos dos anos vividos, ...case nada 92. Pero versifica nas rimas máis sinxelas e doadas, lixeiras para se facer entender, ...escribe seguindo fórmulas ancestrais que non calan, nunca calaron, por
culpa do formato. Fórmulas moi válidas para que calquera se poña a debuxar, a escribir poesía no aire,
para consumo propio ou para consumo de todos. Na literatura popular abondan as coplas, como fórmula máis recorrida. Estrofas de catro versos, xeralmente octosílabos, que riman os pares. Si se enlazan
entre elas, pois tratan un mesmo tema, dan pé a romances moi feitos, dos que temos moitos exemplos,
algúns moi vellos e que seguen a dar memoria dentro dos tantos silencios. E as tríadas, con tres versos
nos que o primeiro e o terceiro, rima. Ou sinxelos pareados, sempre moi agudos e rimando os dous versos entre eles. Son as máis sinxelas formas de meterse en poesía. E así fixo a Señora Josefa, falando
de mil cousas, ...das que a ela lle preocupan. Tanto ten o caso do Casón, aquela ignominia e inmoralidade, como fala dos lugares que ela coñece e dos que dá a súa visión descritiva, das persoas que
nelas reparou e que teñen o seu “aquel” tan preciso. Cóntanos contos e relatos, cóntanos de cousas
cotiás, do can, do galo, dos tempos, dos espazos, dos encontros nas festas, das cousas de antes, do
sol, do ceo, das estrelas, das feiras, dos médicos, das mozas e mozos, das profesións que xa –desgraciadamente- van perdidas, ...busca tamén na memoria e recupera en nova versión estrofas vellas desta
nosa Cultura Popular, que vai perdida nas historias de fume, a carón do lume, nas noites de inverno.
Cántanos melodías sen partitura pero deseñadas nas cordas das entrañas. Son o sublime canto verificado nun fato de relatos que, ao xeito de poesía tradicional, debullan a realidade do noso ser. Un atado
de pequenas cousas que deixan constancia de nós e dos nosos. As miñas felicitacións para a Señora
Josefa Cabado, por nos ilustrar dese xeito competente e tan noso, por nos lembrar esas pasaxes tan
bonitas e por empregar o noso estilo máis puro de comunicación, despois da fala, o máis expresivo, que
é o de dar sentimento veraz na melodía da súa voz, na harmonía do seu canto.
10,04,2012. Baldomero Iglesias Dobarrio. Mero.
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UNHA MOSTRA DE LITERATURA POPULAR DE AUTOR
_____ MINI _____
Tés, lector, nas túas mans, unha mostra de literatura popular de autor, neste caso de autora. Restos
dun mundo vello que se nos vai. Que nolo fan ir á forza. Un mundo que se acaba sen resistencia, sen
dar un laio, ó calado.
Toda a literatura oral ten autor, descoñecido pero autor individual. Antano estes poemiñas serían
ditos nas múltiples ocasións que a vida labrega propiciaba, uns serían desbotados, outros, os de máis
chispa ou os mellor feitos serían repetidos, pedidos, apuntados e aprendidos de memoria e pouco a
pouco o nome da autora iríase esquecendo e hoxe aquí e mañá acolá algún outro que se dese maña
corrixiría un verso, ametería outro e así, co tempo lento da vida pasaría a ser literatura oral. Gañaría a
honra de ser feito propiedade do pobo, non polo nome da autora, si polo seu propio valor.
A fala do noso País ten a grande avantaxe de ser un idioma vello, feito e refeito; posuído por moita
da súa xente como única fala posible para interpretar o mundo. Ata hai pouco tempo era un idioma con
poucos lectores e con pouca xente versada nas artes de escribilo e traballalo. Era o idioma de andar
pola casa, e como tal, o seu uso era case exclusivamente oral para a maioría da poboación, que pouco
a pouco ía perdendo o vocabulario propio e substituíndo vocablos por outros do idioma dominante, o
español, o do poder social e político. Por iso este libriño ten valor. Lonxe de ser valioso pola súa poesía
si o é desde o punto de vista sociolóxico e sociolingüístico.
Nel podemos ver o microcosmos do rural da comarca de Guitiriz, a visión das xentes humildes
do noso rural. Está inzado de construcións lingüísticas propias do galego común e por ende do culto.
Tamén está cheo de castelanismos e de erros poéticos. Pulirllos sería faltarlle á verdade. Sería quitarlle
a sinxeleza e a posibilidade de ser un documento para estudo nun futuro próximo, cando todo isto desapareza definitivamente: o carro, o capador o galo da casa... É un mundo que non resistiu o embate de
tantas ñoñerías televisivas e de tanto culto ignorante que deambulou e deambula polo noso País.
Posúe as claves que marcan a resistencia titánica que tivo e ten unha fala rexeitada oficialmente
á que fai moitas décadas se lle notificou a sentencia de morte e que se aferra á vida e se nega a desaparecer. A fala exclusiva do pobo. Aquí nin as clases medias nin a burguesía quixeron saber nada desa
resistencia dese amor ó propio, desa negativa a desaparecer. Estes foron os que apertaron a gorxa do
galego usando o desprezo e a burla como armas asasinas da lingua romance máis vella da Península.
Cousa que segue a suceder contando que o tempo lles dará a vitoria.
Pode haber quen pense que o contido deste libriño atenta contra do prestixio do Galego como
lingua normativizada, que é un castrapo que non se debera imprimir. Sospeito que esas opinións poden ser froito da inseguridade de moitos a respecto do galego. Na miña humilde opinión estes textos
reforzan o idioma e ós que somos de orixe e de militancia rural o que fan é darnos o orgullo de sermos
membros dunha sociedade que na súa falta de escola normal facía poesía na escaseza de recursos e
daba alimento ás xentes esquecidas de Deus e dos homes.
Por favor, léeo con amor pois con amor e pureza foi escrito.
Mini, en Brates, nunha primavera de herba de 2.012
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CANTIGAS E ROMANCES APANHADOS DE
DOLORES LÓPEZ DA CASA DO REQUECHO
DO CANDO – SÃO SALVADOR DE PARGA
CANTIGAS

I

DE CANTARES DE ROMARIA

Sempre me andas perguntando
De que romaria venho.
Venho de Nossa Senhora
Do convento de Monfero.
II

DE REGUEIFA

Boa noite, meus senhores,
Vamos pois a começar:
Digam, se são bem sabidos,
Quantos peixes hai no mar.
III

DE AMOR

As águas do Rio Parga
Fogem que desaparecem.
Nem as águas estão quedas
Nem o meu amor te esquece.

Se vás o rio a lavar,
Mariquinha, eu vou contigo
Vou ver como corre a água
Não vou por outro motivo.
IV

DE RETORNADAS

Era uma velha que tinha um gato
E debaixo da cama o tinha.
O gato maiava e a velha dizia:
Mal haja o teu maiar
Que não me deixa dormir
E tampouco descansar.
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Era uma velha que tinha um cão
E debaixo da cama o tinha.
O cão ladrava,
O gato maiava
E a velha dizia:
Mal haja o teu ladrar
E o teu maiar
Que não me deixam dormir
E tampouco descansar.
Era uma velha que tinha um galo
E debaixo da cama o tinha.
O galo cantava,
O cão ladrava,
O gato maiava
E a velha dizia:
Mal haja o teu ladrar,
o teu maiar,
E o teu cantar
Que não me deixam dormir
E tampouco descansar.
Era uma velha que tinha um porco
E debaixo da cama o tinha.
O porco ronhava,
O galo cantava,
O cão ladrava,
O gato maiava,
E a velha dizia:
Mal haja o teu ronhar,
O teu cantar,
O teu ladrar
E o teu maiar,
Que não me deixam dormir
E tampouco descansar.
Era uma velha que tinha um burro
E debaixo da cama o tinha.
O burro orneava,
O porco ronhava,
O galo cantava,
O cão ladrava,
O gato maiava
E a velha dizia:
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Mal haja o teu ornear,
O teu ronhar,
O teu cantar,
O teu ladrar
E o teu maiar,
Que não me deixam dormir
E tampouco descansar.
Era uma velha que tinha uma vaca
E debaixo da cama a tinha,
A vaca bradava,
O burro orneava,
O porco ronhava,
O galo cantava,
O cão ladrava,
O gato maiava,
E a velha dizia:
Mal haja teu bradar,
O teu ronhar,
O teu ornear,
O teu cantar,
O teu ladrar
E o teu maiar,
Que não me deixam dormir
E tampouco descansar.
E a velha matou a vaca,
Matou o burro,
Matou o porco,
Matou o galo,
Matou o cão,
Matou o gato,
E depois dizia:
Acabou-se o teu bradar,
O teu ornear,
O teu ronhar,
O teu cantar,
O teu ladrar,
O teu maiar,
Que agora bem podo dormir
E também podo descansar.
V DE RETORNADAS
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- Tou-porro-tou, pra onde vas, velha?
- Tou-porro-tou, vou buscar o velho.
- Tou-porro-tou, para que é o velho?
- Tou-porro-tou, pra apanhar o milho.
- Tou-porro-tou, para que é o milho?
- Tou-porro-tou, pra lho dar às pitas.
- Tou-porro-tou, pra que são as pitas?
- Tou-porro-tou, pra que ponham ovos.
- Tou-porro-tou, pra que são os ovos?
- Tou-porro-tou, pra que os coma o cura.
- Tou-porro-tou, pra que é o cura?
- Tou-porro-tou, pra comer os ovos.

VI

ROMANCES

ROMANCE DE SILVANA
Estava Dona Silvana
Passando grande agonia.
Acordou seu pai na cama,
Com os choros que traguia.
- Que é o que tens, Dona Silvana?
Que é o que tens, minha filha?
-Das doce irmãs que somos
Todas andam com família,
E eu, que sou a mais linda
Sem me casar quedaria?
- Mas no meu reino não hai
Homem que te merecia
E corri sete reinados
E tampouco os havia,
Apenas o Conde da França
Que digno de ti seria.
- Mande-o chamar, meu pai
Que penso me agradaria.
- Pero o Conde da França, filha,
É casado e com família.
- Mande matar sua mulher
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E assim livre quedaria.
- Mandou-o El Rei chamar
E que junto del iria,
- Mande-me Senhor, meu Rei,
Que é o que o Senhor queria?
- Que mates a tua esposa,
Casarás co´a minha filha,
E traias a sua cabeça
Nesta bem funda bacia.
-A minha mulher não mato,
Que ela não o merecia.
- Hás de mata-la, Conde,
Ou perderás a tua vida.
Foi-se o Conde pra sua casa
Nem falava, nem comia,
Ao vê-lo tão triste a Condessa
Estas palavras dizia:
- Conta, meu marido, conta,
Qual é a tua agonia?
- Vamos antes para a mesa,
Que eu aí te contaria.
Foram juntos para a mesa,
Nem um nem outro comia.
- Conta, meu marido, conta,
Qual é a tua agonia?
-Vamos antes para a cama,
Que eu aí te contaria.
Foram juntos para a cama,
Nem um nem outro dormia.
- Conta, meu marido, conta,
Qual é a tua agonia?
- El Rei manda que eu te mate
Pra casar co´a sua filha.
E levar a tua cabeça
Nesta bem funda bacia.
-Não me mates, meu marido,
Não fagas tal vilania,
Deixa-me ir onde meu pai
Que ele me sustentaria.
- Mais El-Rei quer que te mate
Pra me casar com sua filha.
- Deixa-me estar numa torre
Assim eu de fame morreria.
- Mais El-Rei quer que te mate
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Pra me casar com sua filha.
- Manda chamar um barbeiro
Pra que faga uma sangria.
- Mais El-Rei quer que te mate
Pra me casar com sua filha.
- Mata a nossa cadelinha
E manda-lha na bacia.
- Mais El-Rei é-che mui listo
E logo descobriria-a.
Deixa-me chamar meus filhos,
Filhinhos da minha vida
- Anda acá, filho mais velho,
O filho que eu mais queria.
Amanhã, por esta hora,
Hás quedar sem tua mainha.
- Anda acá, filho mais novo,
Filho da minha alegria,
Que amanhã, por esta hora,
Terei a morte cumprida.
Dão as tristes badaladas
Por traição que se fazia
Polo malvado do Rei
Que bem pior merecia,
Por descasar bem casados
Cumpriu sua vilania.
ROMANCE DO PIOLHO E MAIS A PULGA
O piolho e mais a pulga
Trataram de se casar,
Mas não tinham bolo
Nem onde o procurar.
Saiu a formiga
Da sua formigueira,
Mandam me recado,
Que eu serei panadeira.
- Que bem, vida minha,
Pãozinho já temos;
Faltam nos manteis.
Onde os acharemos?
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Saiu a aranha
Da sua aranheira,
Mandam me recado,
Eu serei tecedeira.
- Que bem, vida minha,
Que os manteis já temos,
Falta nos a carne,
Onde a acharemos?
Saiu alí o lobo
Que é mui carniceiro,
Mandam me recado,
Eu trarei carneiro.
- Que bem, vida minha,
Que a carnhinha temos,
Falta nos o vinho
Onde o acharemos?
Saiu o mosquito
Saltão e ligeiro,
Mandam me recado,
Eu serei arrieiro.
- Que bem, vida minha,
Que vinho já temos
Falta nos a gaita
Onde a acharemos?
Saiu a chicharra
Da sua chicharreira
Mandam me recado,
Eu serei gaiteira
- Que bem, vida minha,
Que gaita já temos
Falta nos dançantes
Onde os acharemos?
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Saiu o sapo
Que é mui arrogante,
Mandam me recado
Eu serei dançante.
- Que bem, vida minha,
Que dançante temos,
Faltam nos padrinhos,
Onde os acharemos?
Saiu a rã
Da sua água fria,
Mandam me recado,
Eu serei madrinha.
- Que bem, vida minha,
Madrinha já temos,
Falta nos padrinho,
Onde o acharemos?
Saiu o rato
De detrás do moinho,
Mandam me recado,
Eu serei padrinho.
Acabou-se a voda
Com grande ruído,
Veu o gato e zás!
Pilhou o padrinho.

VII DE DESPEITO
Por muito que digas, digas,
Minha cunhadinha nova,
Por muito que digas, digas,
Tua mãe é minha sogra.
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POEMAS DEDICADOS AO CANDO
(Do meu livro Onde o vento leva um sonho de carpazas)

Nota.- A numeração pertence à ordem do livro

I
E a terra dorme.
Das alturas do Cando
olha-se galopar a noite
leiro a leiro,
monte a monte.
Terras despidas de Parga!
Terras sem homens!

II
As vacas pascem sonhando
na cidade assulagada.
Entre as nuvens outoniças
às vezes o azul recacha.
Nem os fieitos se movem
nem abalam as carpaças.
Tão só monte e soidade
na imensidade da Branha.
E cai a chuva delgada.
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III
Caminhos longos, imensos
até as casas dos Vilares
e a sombra do Forrolongo
viajando sempre diante.
Longínqua penas das águias
onde vai descendo a tarde.

V

Neva. E não se farta.
Como uma sombra o lobo
cruza para a Trás-Parga.
De alguém, polo caminho,
ressoam as pisadas.
Ao longe, azul-violeta,
ergue a Pena da Casa
o seu corpo gigante.
A lua alancanha.
No Cando deitam fumo
os lousados das casas.

VI

Na terra aterecida
assobia o vento. E nas janelas
golpeia a chuva gris teimosamente.
Ao carão do rojo lume, a velha
conta antigas histórias
de lúmias e estadeias.
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Despido e esquelético o carvalho
abala os ramos com especial veemência.
A tarde detém-se num instante,
pouco a pouco negreja
afundindo nas sombras
misteriosas e mestas
ao Requeijo que vai rugindo pecho
pola úmida devesa.

VII

Corvos. Terras duras como as penas.
Imensidade do ceio.
Os cães medindo o tempo e a distância
ouveando ao ar...
... e ao medo.
E este silêncio sempre.
Este imenso silêncio!

VIII

É essa a fonte que não tem nome
na mesminha barga
do mais escuro e fundo do monte,
pingando água
na relva e nas pegadas.
Assobia o vento aligeirando o sol
e abana as folhas dos abedugos
com um rumor que arrepia
e faz virar os olhos ao profundo.
Segue a fonte deitando água
pola rigueirinha do mofo,
mas já não se sente nada.
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XII
Se na tarde do verão
pudesse cantar a cantiga
que por séculos pregoas,
calado rio de Parga!
Se nesta tarde pudesse
tecer um verso com água
eterno e novo mil vezes,
bem seguro que calara.
Não haveria poemas
para tão densa palavra.
Rio Parga, noite e dia,
noite e dia, rio Parga.
Rio Parga do silêncio
até se beijar c´o Ladra.
Moinheira de mil rumores,
não queres que ninguém saiba
dos teus amores segredos
por esta terra tão larga,
tão só o monte que te escuita
trás um sonho de carpaças,
anda a rosnar polo baixo
o segredo das tuas ânsias.
Rio amante do silêncio
com tanta canção na alma.

O río Parga que canta nestes versos
José André Lôpez Gonçâlez,
ao seu paso polo San Alberte
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APUNTES SOBRE A HISTORIA DE SAN SALVADOR DE PARGA
_____ ALFONSO BLANCO TORRADO _____
Aínda que a nosa cantora non entra en datos históricos, a paisaxe e paisanaxe que nos transmite ten unha
intrahistoria que cómpre coñecer. San Salvador, sobre todo nos séculos XIX e XX, foi un dos centros neurálxicos
da vida socio política das terras de Parga e Guitiriz, sobre todo na vida municipal de comezos do XX polarizada
entre os Pardo Montero, na Casanova, e Xesús Grandío, o Rabilo, na tensión propia deste tempo entre conservadores e liberais…
San Salvador ten a súa historia e prehistoria coma proban os nomes de lugares, a toponimia, así,
- A Mámoa, referencia ás construcións neolíticas,
- O Castro, que advirte un poboado fortificado celta, pero tamén os hai posteriores que perduraron ata a Idade Media construídos a finais da Idade do Bronce e na Idade do Ferro. O Castro érguese ao pé de Vilaverde.
- Vilaverde, ben puido ser unha vila romana, o núcleo dunha propiedade agrícola. O cualificativo verde pode
deberse a que aquí mesmo había unha canteira de pedra de cor verde: “o verde Santiago”.
- O nome de Vigo corresponde a unha aldea no mundo romano…
- Xa na cristianización xurde A Ermida, ao pé do santuario de Báscuas, que sen dúbida é a orixe deste termo.
Palabras que son sinais da presenza humana dende moi
antigo, pero sería máis preto de nós, cando descubrimos donos e
traballadores das terras, dende señoríos eclesiásticos, ata escribáns e fidalgos, pero sobre todo labregas e labregos, que foron
ampliando os seus dominios. Houbo escribáns na Casa de Samesode, e tamén na Casanova…, era un oficio que se prestaba
para incrementar a propiedade, pois andaban decote entre papeis
e testamentos. En outubro de 1809, aparece un escriban veciño
de Samesode de San Salvador, Bernardo Fandiño, traballando na
Penalonga de Mariz
A Casanova pode facer referencia a unha mansión anterior que
podía ser a de Samesode, que aínda hoxe conserva o pombal, o
sinal dunha casa con recursos económicos.
As primeiras comunidades cristianas
As primeiras comunidades cristianas puxeron coma primeiros protectores
ou patronos das parroquias ao Salvador e a Santa María, despois a mártires,
apóstolos, etc. Curiosamente na mesma parroquia hai outra igrexa dedicada
a Santa María, a de Bascuas á que Josefa dedica unha copla. Estes patronos
tamén poden ser un indicativo de pequenos mosteiros familiares, o de San
Salvador de monxas, e o de Santa María de integrantes masculinos, como
adoitaron noutras comarcas de Galiza.
Dende a Idade Media as fegresías pertencían a xurisdiccións e coutos, así
a freguesía de San Salvador pertencía a varios señoríos, o das ordes relixiosas de Santo Domingos de Lugo e de San Francisco de Viveiro, e ao señorío
do Conde Amarante e Don Juan López (Mondoñedo). San Salvador tiña que
pagar diezmos e primicias a estes señoríos.
Xosé Barreira

Onde está o actual templo parroquial construído no 1914 e seguintes,
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sendo párroco José Barreira que morreu nun andacio de gripe que asolou esta comarca no 1918, sendo cura
de Parga, houbo antes un templo románico con dereitos de enterramento das familias: Pardo-Montero e García
de Parga Vaamonde.
Na segunda metade dos 70 foron retirados os retábulos laterais e o maior, que foi substituído polo donado
por José Melchor Pardo-Montero e Parga e Francisca González y Reimúndez de Santa María de Fistéus (Curtis), en honor á Virxe dos Milagres.
O actual concello de Guitiriz dende comezos do XVII e ata 1834 pertencía na súa maioría a unha das sete
provincias do Reino de Galiza, Lugo, mentres Labrada e Buriz eran da de Betanzos a través do Mosteiro de
Monfero. Os señores ían medrando as súas xurisdicións por herencia, doazóns, compra… Eles mesmos as
administraban con autoridade, mesmo nomeando os membros da xustiza, os funcionarios e escribáns.
No Antigo Réxime, a fegresía, evolución do castro e da vila, seguía sendo a unidade de convivencia e administración. O seu alcalde exercía autoridade.
A finais do XVIII, Galiza estaba dividida en cotos e xurisdiccións, que veñen sendo o mesmo, administradas e
gobernadas dun mesmo xeito, o coto é só unha parroquia e a xurisdicción son varias,. S. Salvador é unha xurisdicción. As Terras de Parga repartíanse durante o Antigo Réxime entre as xurisdicións de Parga (San Salvador),
Parga (San Bréixome), Pobra de Parga, Illán e Vilares de Parga, así como os coutos redondos de Lagostelle,
Pígara, Mariz e Negradas. A xurisdicción de San Salvador era dobre en extensión ca da Poboa de Parga, pois
incluía as parroquias de Castro, daquela do concello de Trasparga, agora de Begonte, e as de Roca, Trasparga
e o mesmo San Salvador, uns 33 quilómetros cadrados.
E curiosamente a Casa dos Párraga, señores da fortaleza da Poboa, chamábase antigamente Casa de San
Salvador.
A Constitución das Cortes de Cádiz (1812) suprime as xurisdicións e señoríos e establece os novos concellos
por Real Decreto ( 23-VII- 1835) unindo parroquias que seguen sendo a unidade básica administrativa e relixiosa. O que hoxe é Guitiriz sufriu varias mutacións administrativas. A comezos do XIX constituiríanse os concellos
de Parga e de Lagostelle. En 1835 seguen a ser dous, pero o de Lagostelle xa se identifica coma Guitiriz.
Co proceso revolucionario de 1840 quedan fusionados e denominados como Trasparga. Hai que agardar ata
o ano 1945 para que se produza o novo cambio de nome polo de Guitiriz, onde xa estaba a capital municipal.
Actualmente ten dezaoito parroquias e forma parte da comarca da Terra Chá.
Pazo da Casanova
A familia do Pazo da Casanova tivo unha relevancia especial no concello de Trasparga, e recollemos a información sobre este enclave, investigada e documentada por Francisco Penas Pardo, seleccionada do libro de
Antonio Benito Yebra de Ares, PAZOS Y SEÑORIOS DE LA PROVINCIA DE LUGO (tomo 2º, pax. 70-71)
Non sabemos a data de fundación desta Casa, pero no s.XVIII xa hai testemuñas desta linaxe e do coto de
San Salvador, os Prado e Carpio, un deles chegou a ser Mestre das Ordes Militares. Seguimos a xenealoxía
investigada por Francisco Penas Pardo, que sitúa os comezos no século XVII, mesmo aludindo á toponimia: “Terreo do Pazo” e “Cortiña da Torre do Pazo”. Diego Pardo-Montero e González e dona Froilana López de Parga
y Fernández reforman o pazo no 1780. Diego era fillo de Antonio Pardo-Montero e das Seixas e de Feliciana
González, e neto de fidalgos e escribáns.
O seu fillo José Melchor Pardo-Montero e Parga, nacido en 1799, casou con Francisca González e Reimúndez de Santa María de Fistéus (Curtis). O herdeiro é Ramón Pardo-Montero y González, avogado e comendador ordinario da Real Orde de Isabel, a Católica, título concedido por Isabel II, no 1865.
Ramón casouse con Antonia de Sanmartín Varela de la Trinidad, do Pazo da Pontella de Santa Cruz, tataraneta do capitán xeneral de Navarra, Antonio Varela de Sanmartín. Tiveron oito fillos, sendo herdeiro Eugenio
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Pardo Sanmartín, secretario do concello de Trasparga, sito nos Mesóns que casou con María do Pilar García
Parga, filla de Pedro García Montenegro e Sanjurjo e de Dolores de Parga e Gonzalez, señores da Casa de
Altide. Outro fillo foi José Pardo Sanmartín que tamén foi suplente de xuíz no Mesón da Cabra.
Entre os fillos de Eugenio remarcar pola súa proxección social, os dous varóns: Don Pedro, médico, casado
con Matilde González Varela, dona do pazo de Penalonga de Mariz e Don Jesús, primeiro farmacéutico en Parga e xuiz municipal de Trasparga, quen casou con dona Concepción Rosón e Neira, da casa grande de Lousende (Friol).
Jesús Pardo García e Concepción González-Rosón e Losada, tiveron tres fillos: Eugenio, Fe e Carmen
Pardo González-Rosón. Herdou a Casanova Eugenio, que finou mozo e solteiro, o que converteu a Carmen en
herdeira do pazo e propiedades.
Doña Carmen Pardo González-Rosón, a tomadora do vínculo, contrae nupcias
co militar e médico don Francisco Penas Goás, cabaleiro da Orden de San Hermenixildo; fillo de José Penas Magdalena, médico titular de Rábade, fillo predilecto,
e tamén de Outeiro de Rei, coñecido pola súa bonhomía coma “O médico dos
pobres”. A familia Penas Goás estivo dedicada dende antigo á medicina e á farmacia. O avó materno Daniel Goás Pardo-Montenegro foi farmacéutico en Vilalba e
descendente do señor de Villamartín e Rioaveso, cabaleiro da Orde de Carlos III e
rexedor perpetuo da Cidade de Mondoñedo. Dona Carmen e don Francisco tiveron
tres fillos: Francisco José, Eugenio Jesús e Antonio Teolindo Penas Pardo.
A vida municipal dende San Salvador: os XUICES

Jesús Pardo,
xuiz municipal

Dende que os xulgados, polo 1873, substitúen ao rexistro relixioso: fe de bautismo, non só se instalan na
vivenda dos Pardo Montero, senón que en moitos momentos son membros desta familia os xuíces, ata noutros
espazos coma o Mesón da Cabra, que leva o nome de Mesón por ser parada de carruaxes e “da cabra”, polo
dito popular de ir pagar a cabra o que perdía o xuízo.
Lembramos sen ser exactos, a Ramón Pardo Montero en xullo de 1883 que exerce de xuiz en San Salvador,
e en 1885 no Mesón da Cabra. No 1900 Ramón Pardo ten coma suplente ao seu parente do Pazo da Pontella
Jesús Sanmartín Crespo.
No 1912 é xuíz o seu fillo Jesús Pardo García, que recibe o título dende Vilalba para o período 1912-15. Destituído na Republica (1931, ano no que é suplente José Pardo Sanmartín), e volve dende 1938-1945.
Xa no 1945 entra coma xuíz comarcal Marcial Lopez Lopez e coma suplente Eugenio Pardo Gonzalez
Cando morre Marcial López (24-III-1959), deixan o comarcal, e volve a ser xuíz de paz: Eugenio Pardo González, ata a súa morte por accidente.
Xa noutra quenda sería xuiz Francisco Penas Goás, marido de Carmen Pardo González.
O 10 de Novembro de 1924, trasladouse o xulgado municipal, que estaba en San Salvador para Guitiriz,
instalándoo provisionalmente nunha casa particular,
Os alcaldes de barrio
Na vida cotiá é importante o Alcalde de Barrio que elixe o concello: Así atopamos na revista quincenal de
Materia Económica un caso curioso que se publicou o 15 de setembro de 1909 que di así:
Prestación personal ilegal.- Hechos discutidos.- Resultando probado que José Rivera Rodríguez, Alcalde de
Barrio de San Salvador de Parga, denunció en el Juzgado Municipal de Trasparga a su convecino Isidoro San
Miguel Fernández, por el hecho de haberse a conducir un pliego cerrado al juez municipal, que para éste había
recibido de una pareja de la Guardia Civil del puesto de Guitiriz, siendo también hecho probado que Rivera, al
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hacer el requerimiento a San Miguel, invocó su carácter de Alcalde de barrio y que es conocido en la parroquia por tal Autoridad.
Resultando que el Tribunal municipal condenó a San Miguel a la multa de cinco pesetas, represión y costas,
como autor de la falta de desobediencia a la Autoridad, y el Juez de instrucción confirmó este fallo…”.
Ata a ditadura de Primo de Rivera (1923) os alcaldes e concellais eran elexidos pola Lei Municipal de 1877
(promulgada despois da restauración dos Borbons con Alfonso XII e a constitución de 1876). Renovabase cada
dous anos unha parte dos concelleiros, que tomaban posesión o 1 de xaneiro do ano seguinte, polo que se
celebraba un pleno o 1º de ano para a toma de posesión dos novos concelleiros elixidos mes e medio antes, e
a elección posterior do novo alcalde por maioría; ou simplemente para elaborar a lista de concellais e maiores
contribuíntes cando non había tal renovación.
Emporiso escollemos unha acta do primeiro de xaneiro de 1900 que reflicte a vida municipal de San Salvador, e facemos repaso aos plenos seguintes para descubrir como transcorría a vida nun concello coma o de
Trasparga, incidindo en asuntos como a feira de Parga, por ser un dos temas cantados por Josefa Cabado.
O 1 de xaneiro do 1900 hai un pleno extraordinario, presidido por Lino Martínez Sanchez, de Parga, alcalde. Un concello integrado por 17 concellais Ramón Lopez Fernández de Parga, Cayetano Sanchez Fernández
dos Vilares, Antonio Miragaya Roca de Lagostelle, José Diaz Veiga de Pedrafita, Juan Gonzalez Vazquez de
Sta. Leocadia, Pedro Martinez Diaz de Sta. Cruz, Vitorio Lopez Corral de Roca, Angel Pardo Sanchez do Vilar,
Francisco Tomé Lopez de Trasparga, Angel Martinez Perez de Becín, José Vazquez Perez de Pigara, Juan Lage
Roca de Sambreixo, Lorenzo Villares Carballeira de Labrada, Pedro Acción Brañas de Trasparga, Lorenzo Prieto Villares do Buriz, Angel Roca Rivera de San Salvador. Actuando de secretario Eugenio Pardo
Fan o padrón de veciños, coas follas cubertas, xa espalladas en decembro aos cabezas de familia, antecedente dos DNI.
Coñecen a lista dos 68 maiores contribuíntes con casa aberta no distrito, os que pagan maiores cotas de
contribución. Listas que se poñen ao publico, por si hai reclamacións. O 13 de xaneiro non hai pleno, porque
non teñen asuntos que tratar.
O 20, analizan as contas de 1989-1892. O 27, cumpren cunha tarefa que é común nos plenos: ler os Boletíns
da provincia, que tamén distribúen polas parroquias. O 3 de febreiro, o concelleiro Francisco Tomé denuncia o
mal estado dos camiños e acordan estimular o celo dos capataces de camiños para amañalos con prestación
persoal dos veciños. Os capataces elíxeos o concello.
O 3 de marzo preparan os presupostos do 1900, para poñelos reglamentariamente ao publico durante 15
días.
O 17 de marzo, marcase a nova feira de Parga, o 28 de cada mes, para que non cadre con ningunha da
redonda. A feira a carón da vía medrou dun xeito notable, dende fai 3/4 anos, coa chegada en tren de persoas e
mercadorías dende Betanzos, Lugo, A Coruña… Tamén a favorecía a proximidade da Carretera Madrid-A Coruña. Nestes plenos remarcase a importancia do novo espazo da feira nas inmediacións da estación do tren, polo
que supoñía para o transporte...
O 7 de abril len os boletíns e fixan o presuposto cunha cantidade mensual de 2165,12 pts.
O 21 de abril, nomean 3 pais de familia para integrar a Xunta Local de primeiro ensino, e 1 concellal. Tres
ternas polos tres distritos: no de San Salvador: José Fernández de Parga, Ramón Fernández López de San
Salvador e José María López García de Becín.
O 7 de xullo, segundo a lei municipal acordouse a distribución dos contribuíntes en 7 seccións:
1.- Lagostelle (San Xoán e Sta. Mariña) e Becín que elixen 3 vocais asociados para a Xunta Municipal.
2.- Os Vilares e San Salvador elixen outros 3.
3.- Buriz e Labrada 2 asociados
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4.- Trasparga, Santa Cruz e San Estevo... 3 asociados...
5.- Pígara e Roca..., 2 asociados
6.- Pedrafita, Sambreixo e Santa Leocadia..., 2 asociados.
7.-Mariz, O Vilar e As Negradas..., 2 asociados
O 4 de agosto, lense os artigos da lei municipal, para o sorteo de vocais asociados para a Xunta Municipal,
por cada sección, a través de papeletas:
1º sección: Manuel González e José Ares de San Xoán, e Vicente Rodríguez de Corvite.
2ª sección: Tomás Castro Trinidad e Diego López Grandío de Vilares, e Nicolás Tomé Castro de San Salvador.
3ª sección Jorge Morado de Labrada e José Carballeira Rosende do Buriz.
4ª sección: Angel Sangiao de Trasparga, Manuel Miragaya Tomé de Sta. Cruz e Francisco Novo Vázquez de
San Estevo.
5ª sección: Andrés Fraga Pardo e José Vazquez Corredoira de Pígara.
6ª sección: Antonio Fernández Gómez de Sambreixo e Pedro Teijido de Sta. Leocadia.
7ª sección: Juan Santamariña López de Mariz e Andrés Varela Pardo do Vilar
Son 17 asociados correspondentes ao numero de concellais dos que se compoñía a corporación.
O 8 de setembro forman a representación de repartimentos de contribución da riqueza rustica, que recae nos
veciños de San Salvador: José Pardo Sanmartín e Pedro Sánchez Miraz.
Tamén cubren os cupos de consumo para facer os repartimentos no 1901: sal, alcoholes, augardente e licores.
No pleno do 20 de outubro, lese a comunicación do Gobernador que ordena ao concello que en 10 días presente os títulos de propiedade do terreo onde abrollan as augas medicinais de Guitiriz.
1901: O primeiro do ano hai pleno, no que se fai a lista de maiores contribuíntes. Informan aos alcaldes de
barrio das listas de recrutamento.
O 3 de marzo, o tema de moitos plenos: o alistamento dos quintos. Fixar o día da talla, e o sorteo de 109
mozos para o 1901.
O 11 de marzo, informase, un por un, do recoñecemento medico dos soldados: prorrogas, prófugos, enfermos, excluídos por talla... Horas e horas sobre as quintas, e nada sobre os problemas dos veciños
Prepáranse eleccións a Cortes, segundo a lei de 1900. Sortéanse os locais: sala de sesións da casa consistorial de Trasparga, escolas de Parga, Buriz e de nenos de Guitiriz.
Tratase de asuntos da Xunta de Sanidade do 1901.
O 22 de xuño, coñécense os gastos da confección do caderno do padrón do 1900: 458 pts., o padrón de
follas e células.
O 26 de outubro, os peritos presentan os repartimentos das contribucións territoriais rústica e urbana, que se
expoñen ao publico, coma é reglamentario.
Informase da convocatoria de eleccións municipais para a renovación bianual 1901-03. Cesan os concellais
correspondentes.
Informase de busca e captura de reclutas, que se ausentaron do pais, indo para Cuba, etc., para non ter que
ir ao exército.
Facenda sanciona ao industrial Silvestre Fernández por expedicions de reses no tren a Parga sen declarar
1909
O 16 de xaneiro, o concello ingresa 919,68 pts., por un terreo, da Sociedade Gasalla e Cia, concesionarios
das augas minerais dende o 1906, como indemnización por posesión de terreos nas Gándaras do Barreiro
O 25 de xaneiro, Facenda solicita os repartementos deste ano.
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O 14 de febreiro analizase o Plan de Camiños veciñais
O 2 de maio prepáranse as eleccións municipais, pola renovación bianual. Ao distrito de Trasparga correspóndenlle 5 concellais, 4 ao de Parga, 4 aos de Buriz e 5 ao de Guitiriz.
O 12 de xuño, unha vez que non houbo reclamacións sobre as eleccións de concellais, danse as credenciais,
e o 1 de xullo, toman posesión e votan nunha furna, un por un, e faise o escrutinio: O alcalde Lino Martínez: 17
votos e 1 en branco.
O 3 de xullo promulgan os prezos de venda dos froitos, e faise publico este señalamento: ferrado de trigo,
medida de Parga....4,25 pts., o de centeo..3,2, o de maiz 3,00 pts., o de fabas 4,5 pts., o par de capóns cebados
8 pts., a libra de touciño 1,25, a libra de manteiga 1,50, e unha galiña 3 ptas.
Na organización do concello fanse publicas 7 comisións: Facenda, Fomento de camiños, Montes, Gobernación, feiras, Beneficencia e sanidade, Institucións e empadroamento... Noméanse ós alcaldes de barrio
O 17 de xullo, Francisco Freire Villar denuncia o estado lamentable dos peches das fincas de propiedade que
teñen en concesión os veciños, polo que os gandeiros introdúcense nelas e causan danos de consideración nos
sembrados. Propón que se esixan responsabilidades se non as pechan.
O 12 de decembro, elección de concellais. Reconto de existencias de tabaco, algo ordenado cando hai unha
suba que aplicar. Seguen preguntando polo domicilio de mozos, que emigraron moi novos para non entrar en
quintas.
O Noroeste de 15 de abril de 1910 comunica que morre o mestre da Escola Publica de San Salvador en
Trasparga, Emilio López Anllo
30 de xaneiro de 1911, o concello elixe os carteiros, xente con competencia, en San Salvador estaba na Casanova. Xa nomeados mándanlle de Lugo a credencial, e teñen que facer un inventario no intercambio, de todo
o que hai na carteiría.
A sección de Montes da Inspección de Facenda de Lugo informa da ocupación de terreo nas Gandaras do
Barreiro en San Xoán de Lagostelle, coma aproveitamento non clasificado, , a petición de Pedro Gasalla, para
construír edificio do Balneario e outras obras, en 20/25 has., para explotación de augas sulfurosas, dando permiso para construír o 19 de novembro de 1904.
Jesús Grandío pediu a anulación do repartimento de utilidades do 1911, por non ser debidamente expostos
aos cidadáns do xeito tradicional, O alcalde respóndelle que se fixo segundo a normativa vixente.
Neste momento algúns dos mellores lugares de San Salvador son o de Andrés Paza Tomé, fillo de María
Tomé, e con boas posesións tamén en Santa Cruz. E tamén o de Manuel Otero López.
Ditadura de Primo de Rivera
O 3 de Outubro de 1923 constitúese un novo concello no Salón de sesións da casa consistorial de Trasparga, baixo a autoridade do Comandante do posto da Garda Civil, coa presenza dos concellais que cesan nese
momento e os vocais asociados da Xunta Municipal. Lese o decreto que sustentaba aquel cese do “antigo concello” e a súa sustitución polos vocais asociados da Xunta Municipal.
O comandante declara constituído o concello, e entrega as papeletas para elixir entre os novos concellais
que vai lendo en alta voz, ao alcalde, Ángel Miragaya Sánchez. Alcalde e ediles elixidos por 17 votos e dáselles
posesión.
Distribúen as seccións do distrito por parroquias, que elixen os vocais asociados da Xunta Municipal, que
corresponden:
1ª sección: Francisco Díaz Paz de Becín, e Francisco Bello Lapido e Pedro Roca Cibreiro de San Xoán.
2ª sección: Ángel Losada Arias de Mariz e Domingo Barral Martínez de Santa Mariña
3ª sección: Agustín Prado García de San Estevo, Cayetano Prieto Rivas de Santa Cruz
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4ª sección: Cayetano Pena Ramos de Sambreixo e Balbino Díaz Sanchez de Pedrafita.
5ª sección: Ángel Miragaya Feijó de San Salvador, e Nicolas Iglesias Cancelo e Miguel Pardiñas Ramos dos
Vilares.
6ª sección: Pedro Comba Gayoso de Pigara, Francisco Campo Carreira de Roca e José Lapido Cancelo de
Trasparga.
7 º sección: Francisco López Pardo de Labrada, Jesús Morado Carballeira e José María Fraga Villares de
Buriz.
Xosefa pouco viviu o tempo no que se administraba o concello dende a Casanova de San Salvador, pois
Eugenio Pardo, Secretario do Concello de Trasparga, morre o 13 de outubro de 1923, nos comezos da Ditadura
de Miguel Primo de Rivera...
Eugénio fora xuíz, deputado na Deputación, Secretario do concello… O tesoureiro era Secundino do Colorado, de Guitiriz. Primo de Rivera fai unha inspección dos concellos. En Trasparga había un desfalco... Ante isto,
prepararon as contas a presa ante a visita do Inspector, un capitán do exercito que preguntaba onde se meteran
as partidas recibidas, e advírtelles. “Voy volver y si las cuentas no cuadran, si no hay justificantes de las obras.
Usted, Don Eugenio, es el responsable”…
Don Eugenio dille ao tesoureiro:
“que entre os dous teñen que cubrilo o desfalco. Aos 3 días morre Don Eugenio. A véspera estivo facendo
contas con Cidre do Vilariño, coma se nada.
O recadador Secundino López Pardo (Secundino do Colorado) puxo fin a su vida o día 30 de Abril de 1924,
aparecendo na ponte da Insua en Guitiriz, arroiado polo tren. Deixando nunha nota escrita que lle querían culpar de tales irregularidades, e que era totalmente inocente.
Na sesión do día 3 de Maio de 1924, dise: “Por el Sr. Alcalde se hizo presente a la Comisión que en la
mañana de 30 de Abril último había puesto fin a sus días D. Secundino López Pardo, recaudador y depositario
que era del Ayuntamiento creyéndose en el deber de poner en conocimiento de la misma para las resoluciones
que se crean convenientes, significando que como Depositario no tenia existencia ninguna en su poder según
consta en el libro de actas de arqueo y en los diarios de borrador de Ingresos y Gastos y por lo que afecta á la
recaudación que en cuanto no se sepa la cantidad que falta por cobrar de los recibos del repartimiento general
de 1923-24 no se puede precisar el alcance que contra el finado Recaudador pueda existir, si bien verificó ingresos por dicho concepto el indicado ejercicio por diecinueve mil novecientas sesenta y nueve pesetas veinticinco
céntimos”.
Xesús Grandío un veciño concienciado
Xesús Grandío, polo dereito que lle corresponde, non facía máis ca urxir un
local apropiado para instalar a Secretaria e o Xulgado municipal, nos que instalar os arquivos, “despois da situación anormal de moitos anos, nos que actuou
Eugenio Pardo, sito en San Salvador, sen que concorra o xuíz municipal, Jesús
Pardo García”.
As inquedanzas do veciño de San Salvador Xesús Grandío chegaban máis
lonxe co concello, así no 1909, no Teatro Circulo de Lugo, José Grandío indicou
a base sobre a que crear a Asociación de Expropiadores de Gando no nome da
Asociación de Labregos de Vilalba…, para combater aos intermediarios compradores de gando (Noroeste 23 de marzo de 1909).
Xa no 1911 fora elixido polo xulgado de Vilalba, fiscal suplente de Trasparga
entre persoas relevantes do concello: “Partido Judicial de Villalba.- Trasparga:
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Por incompatibilidad del fiscal propietario D. Jesús Sanmartín y del suplente D. Manuel Miragaya, fueron
nombrados para el cuatrienio de 1911 a 1914 D. Ángel Calvo Fernández y D. Jesús Grandío Lage respectivamente. (Diario de Galicia, 13 de Xullo de 1911), e ficando na importancia dos veciños de San Salvador nestas
datas, referimos outra nota do mesmo xornal, na que aparecen membros da familia da Casanova: “Aspiran a
jueces municipales y suplentes del Ayuntamiento de Trasparga los siguientes señores: D. Secundino Varela
Martínez, D. Jesús Sanmartín Crespo, D. José Pardo Sanmartín, D. Jesús Pardo García y D. Candido Arias
Verdes” (Diario de Galicia, 15 de Setembro de 1911).
Son os tempos nos que o Directorio militar de Madrid facilita aos cidadáns poder reclamar e queixarse nas
sesións do concello, facendo uso da palabra. Unha facultade que ninguén utilizou tanto no concello de Trasparga coma Xesús Grandío, coñecido coma o Rabilo de San Salvador, que pide contas do tempo no que a Secretaría estaba na Casanova, e urxe novos proxectos con mellores servizos do concello, e mesmo deseña novos
plans para a vila de Guitiriz. Primeiro coma cidadán e despois no curto espazo no que foi concelleiro (19291930). Ningún veciño utilizou con tanto rigor e intelixencia este dereito.
No 1924 trasladase a capitalidade do concello a Guitiriz dende os Mesóns, pero ata o 1929 non se merca o
edifico actual da Casa Consistorial, obra de Jesús Prieto e José Amenedo, sendo edil o Señor Grandío
Daquela a escola correspondente a San Salvador, estaba en Trasparga, no 1929 as veciñas e veciños urxen
o seu traslado, e que o concello abra un concurso público de propietarios para adquirir terreos para construír un
edificio para as dúas escolas unitarias: nenas e nenos, que non esté en Trasparga, senón no seu espazo natural: San Salvador, ó que a corporación accede. O concelleiro. Jesús Grandío, como xa falamos, faise eco deste
clamor veciñal.
Tamén protesta porque non se informa sobre horario das sesións municipais, nin se colocan nos adros, como
é costume, os boletíns da provincia para ser examinados, ou levalos aos alcaldes de barrio para lelos despois
da misa. E así poidan reclamar o que lles compre, no plazo fixado.
0 17 de novembro, Jesús Grandío, fai unha moción ou reclamación-protesta, referíndose a Secretaría, onde
despachaba o segredario cando concurría, so separadas por un tabique do salón de sesións. Poder abrila porque non colle o publico asistente as sesións no salón de plenos.
Nesta sesión Jesús Pardo García, xuíz municipal convida a nomear os alcaldes de barrio e ós capataces de
camiños de cada unha das parroquias do distrito.
Jesús Sanmartín reclama que se expoña ao publico a lista de veciños que teñen dereito ás medicinas que
paga o concello, e que se notifique aos interesados, cal é o farmacéutico que as entrega aos pobres. Deciden
confeccionar unha lista dos que teñen dereito ao medico municipal. Os farmacéuticos son Jesús Pardo García
en Parga e Manuel Covas en Guitiriz.
Jesús Grandío fai unha reclamación para que se remitan ao gobernador as actas
do concello e da Xunta Municipal de asociados, para que se publiquen no Boletín.
Designan coma oficial interino a José Pardo Sanmartín.
Nada mellor para pulsar a implicación de Jesús Grandío que ler esta acta:
En el salón de sesiones de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Trasparga,
sita en Guitiriz, a quince de enero de mil novecientos veintiséis.(……………)
Cuentas y documentos del archivo municipal
Seguidamente se dio lectura por mí, Secretario, de orden del señor Presidente de
un escrito presentado en tal Alcaldía y dirigido al Pleno que copiado literalmente dice
Eugenio Pardo
Sanmartín

80

así:

AS NOSAS					
RAÍCES
											

XOSEFA CABADO

“Don Jesús Grandío Lage, …digo:- Que con fecha 28 de febrero último presenté al Pleno de este
Ayuntamiento un escrito que copiado a la letra dice así: “al Pleno del Ayuntamiento de Trasparga.- Don Jesús
Grandío Lage, mayor de edad, casado, propietario y vecino de San Salvador de Parga, ante el mismo como
mejor proceda, parezco y digo: - 1º) Que, como es bien público y notorio, la administración económica de este
Ayuntamiento durante el anterior régimen aún se halla envuelta en el más profundo misterio…, no obstante,
aparece que sus cuentas se hayan por rendir desde el año 1895-96 hasta 1921 y de haber desaparecido de su
archivo municipal lo más importante de la documentación que pudiera reflejar y el estado de aquellas como lo
prueba la memoria que a instancia del que habla y acuerdo de la Comisión Permanente ha hecho el Sr. Secretario D. Lucas Micó… 2º) Que debido a tal anormalidad no es aventurado presumir deba existir malversación
de fondos municipales, esto es, distracción indebida de caudales, pues no se ve por ninguna parte la completa
legal inversión de los presupuestos correspondientes a sus respectivos años en los que hay partidas que el
pueblo observa no fueron invertidas, tanto que este desastre, ya los manifiestos electorales que profusamente
fueron repartidos al mismo en el año 1905 y 1909 hubieron de ponerlo de relieve… 3º) Que bien quisiera reducir personalismos y molestias a nadie, pero la necesidad de aclarar ciertos extremos me obliga, aunque muy
someramente, cuando menos a indicar como, donde y en que forma se hallaban instaladas y funcionaban las
oficinas de los distintos servicios del Ayuntamiento y Juzgado Municipal y sus derivaciones consiguientes- En
efecto, Don Eugenio Pardo Sanmartín, Secretario del Ayuntamiento, tuvo hasta su fallecimiento instalado en su
casa domicilio, sita en la parroquia de San Salvador de Parga, la Secretaría del Ayuntamiento, la del Juzgado
Municipal, el Registro Civil, con sus correspondientes archivos y la cartería de la parroquia a nombre primeramente de un criado doméstico suyo llamado Melchor Pereira Novo y , finalmente, de su colono a medias José
Iglesias, los cuales éstos no actuaban como tales, puesto que la correspondencia se recibía y repartía por dicho
señor secretario y sus familiares, mientras que la casa consistorial se hallaba radicando en los Mesones de La
Cabra de la propiedad de su hermano José Pardo Sanmartín, y el Juzgado Municipal, primeramente en la casa
domicilio de su hijo, Juez Municipal, D. Jesús Pardo, sita en San Esteban de Parga y, últimamente, también en
la casa domicilio de su amigo y correligionario del ex-alcalde D. José Vicente Rodríguez, sita en igual punto,
cuyos locales se hallaban cerrados casi siempre excepto alguno que otro día en que se iba a actuar, causando
todo ello la consiguiente perturbación en la buena administración de justicia, con perjuicio grande para el público, sin que las distintas reclamaciones y denuncias que los perjudicados hicieron fuesen suficientes para poner
coto a tan inexplicable anormalidad, entre ellas la dirigida con fecha 10 de agosto del año 1911 por el vecino
Jesús Roca Paz, a la Inspección de los Tribunales de Justicia, cuyo centro hubo de remitirlo a la Audiencia Territorial de La Coruña, lo que con previa instrucción de expediente, ordenó que dicho juzgado fuese instalado en la
referida casa Consistorial, sin que a pesar de esto se haya cumplido tan importante resolución.- Y cuyo estado
de cosas así colocadas a semejanza del estilo feudal, no tendrán explicación en los tiempos presentes si el
tinglado político de arriba no los favoreciese, manteniéndolo en su jefatura de jefe político de la denominación
conservadora local que vino dirigiendo así como es público y notorio la cosa pública sin oposición en las Corporaciones del Ayuntamiento por serle completamente adictas que, durante un lapso de tiempo de mas de 30
años actuaron contados hasta 1923, y por esto no es dudoso adquirir que todo cuanto resulta en ese periodo de
tiempo en la administración municipal, que aquel en primer lugar hay que deducir en principios de buena lógica
que fue el responsable… De lo referido resulta que, en cuanto con el Ayuntamiento se relaciona ha infringido el
expresado secretario por su inobservancia lo preceptuado…, en especial de los párrafos 4º,5º,6º y 7º del Art. 40,
41, 42 y 53 del propio cuerpo legal y R.O. de 31 de Mayo de 1877 al disponer que “las Secretarias y Archivos
municipales radican siempre en el pueblo cabecera del distrito municipal, sin que puedan trasladarse a ningún
otro del mismo termino aunque el alcalde o el síndico o ambos a la vez residan fuera del referido pueblo cabeza
del distrito o termino municipal” – Y a la vez, el desempeñar también los cargos de contador, y archivero muni-
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cipal, infringió así mismo por su inobservancia, de lo
que preceptúan relativo a lo mismo Art. 34,35 y 42 ya
citados del reglamento del 1905 y los 41 y 42 del de 1916;
y los 126 y 127 de la ley municipal del 2 de octubre de
1877…, con la desaparición de documentos su desorganización y deterioro del archivo municipal….- 4º Por otra
parte teniendo en cuenta que al fallecimiento del precitado
secretario Sr. Pardo Sanmartín, se encontraba la secretaria del Ayuntamiento en su casa domicilio de San Salvador
As dependencias do Concello estaban
nesta casa dos Mesóns

de Parga, según queda indicado, es de suponer que en la
misma debía de haberse la documentación principal de la
Administración de nuestro Municipio, la cual en este caso

debieran sus herederos haberla entregado seguidamente al Ayuntamiento bajo el correspondiente inventario y
formalidades legales, y al no haberlo así verificado pueden estos, a mi juicio, ser responsables directamente, civil y criminalmente de cuanto por consecuencia de ello resulte.- 5º En virtud de lo reclamado en los precedentes
hechos procede que el Pleno acuerde- a) La formación de cuentas que no hayan sido rendidas por los cuentadantes desde el año 1893-94 a 1922-23 inclusive de este Ayuntamiento según preceptúan las disposiciones
transitorias del Reglamento de Hacienda municipal del 23 de agosto de 1924…, para lo cual debe ser nombrado
un comisionario.- Y toda vez falta del archivo municipal la principal documentación con que pudiera probarse
el estado de las mismas habrá que proceder a su reconstrucción interesado a tal objeto del señor Gobernador
Civil…, de los años en que la misma consten si fueron remitidas por dichos cuentadantes, o en otro caso solicitar que, a tal fin, sean devueltos a este Municipio con aportación de los demás datos que sean precisos- c) Que,
por el secretario, se proceda inmediatamente la formación del inventario de toda la documentación del archivo
municipal….- d) Que se instruya expediente sobre la desaparición de documentos de dicho archivo y de la que,
al fallecimiento del secretario Don Eugenio Pardo Sanmartín pudiese existir en la secretaría del Ayuntamiento
instalada en la casa… según dispone el artículo 2º del R.O. del 29 de octubre de 1923 = Trasparga 28 de febrero de 1025 = José Grandío 2º) Habiéndose ya hecho el inventario de la documentación de este Ayuntamiento que apareció en el archivo
del mismo hasta la muerte del difunto secretario Don Eugenio Pardo Sanmartín con el cual a la vista, así como
la memoria que ha hecho hace meses de aquella el secretario Don Lucas Micó puede determinarse cumplidamente la principal documentación que falta de dicho archivo… 3º) En cuanto a la reconstrucción y rendimiento
de las cuentas indicadas en el escrito transcrito en el número primero solo resta objetar que éstas, no obstante
la documentación desaparecida relacionada…, como existen los duplicados de los presupuestos de gastos e
ingresos de sus respectivos años en la sección de contabilidad del Gobierno Civil de la provincia, siguiendo el
examen de las mismas, se llegará fácilmente a la determinación del resultado que acusen… 4º) Además, entre
otros particulares a que dichas cuentas se refieren; son de tener muy en cuenta el 6 por 100 considerado en los
repartimientos de consumos, sal y alcoholes de este Ayuntamiento y sus sustitutivos desde los años 1895-96
hasta 1923, ambos inclusive, para suplir partidas llegadas de los mismos, los cuales aunque con insignificantes,
como podrán comprobarse, ya con los expedientes instruidos sobre las mismas, ya por las resoluciones que la
Administración de Propiedades o Delegación de Hacienda de la Provincia haya dictado sobre el particular con
cargo a dicha partida de 6 por 100 no fueron casi en su totalidad invertidas.- Por los expuesto, suplico al Pleno
que teniendo por reproducido el escrito en el número 1º) se sirva acordar como en el mismo se interesa y cuanto
más procede en orden a lo que el presente dejo duplicado.- Trasparga, 8 de enero de 1926 Enterado el Pleno
del escrito transcrito, el señor Presidente puso a disposición lo que en el mismo se propone, y todos conformes
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con lo solicitado por el señor Grandío, se acordó por
unanimidad como en el mismo se interesa, autorizarse a la Comisión Permanente para la instrucción de
los expedientes oportunos y declararse urgente este
acuerdo…”.
No pleno do 30 de xaneiro de 1930, a Corporación
estudia o arranxo de pontes en mal estado, coma as
de Ponte Gafín e Porto Salgueiro en San Salvador.
Ademais do clamor continuado de poder contar
cunha escola no mesmo San Salvador, outra das
inquedanzas son as comunicacións, así no 1947, o
15 de marzo, urxen a construción da Ponte Gafín pola
súa transcendencia unindo as parroquias de Os Vilares, San Salvador e outras, cun presuposto de 4.500
pts.

Santos Sancristóbal, director do Museo
de Arte Sacra de Mondoñedo,
crego de San Salvador (1955-58) e mestre,
promotor da reitoral de San Salvador
e de reformas nas igrexas

No 1953 plantexan a carretera de Guitiriz a Pígara por Lagostelle, Trasparga, Sta. Cruz, San Salvador ata a
Carretera de Vilalba- Baamonde.
Na sesión extraordinaria de 24 de setembro de 1958, dáse a coñecer o proxecto de instalación dunha liña
eléctrica de Barras entre Parga e Momán, para poder electrificar as parroquias de Santa Cruz, San Salvador,
Trasparga, Buriz, Labrada e Os Vilares… por un presuposto de 2.353.847,73 pts. A aportación do concello e dos
veciños é de 1.530.001,10 pts.
No 1974, tratan o acceso do Salgueiro a Bascuas (300.000 pts), o acceso do Seixo ao Cando (344.000)
Xa no 1989 o acondicionamento do Cando-Sombrero (cun pres. 5.389.224 pts.).
No 1993 o acondicionamneto Chousa Grande- Cando (15 millóns), e o acondicionamento Bascuas- A Hermida, e no 1997 os accesos á Mamoa e Teixidos (5 millóns).
Dende o golpe de estado non se pode falar de eleccións porque non hai liberdades nin sufraxio universal, as
chamadas eleccións municipais na ditadura están reducidas aos tercios.

ANTON FERREIRO, autor das pinturas que ilustran este caderno
Non é a primeira vez que Xermolos, coñecedor da arte de Antón, decide
compartila coa poboación, xa lle fixemos algunha exposición na Casa das
Palabras e abrímoslle as páxinas da Revista Xermolos. Estamos ante un
creador que domina os segredos de cada cor, e sabe proxectalos nas paisaxes da súa vida, neste caso en San Salvador de Parga e a súa contorna
onde convive. Esta maxia do pincel non sería posible, se as súas paisaxes
non pasasen antes por esa sensibilidade do creador que capta a variedade
cromática nos recantos máis agochados da súa contorna. Antón dá forma
e arrinca a luz das criaturas máis sinxelas, sublimando cos seus trazos un
mundo que para outros pasa desapercibido ou desaliñado.
A luz é a forza do pintor, e Antón plasma nas cores a súa intensidade en
cada momento, a que intúe nos distintos verdes, vermellos. ocres... Asemella que está familiarizado co astro sol, e é capaz de medir e transmitir coa
gama das cores o seu camiño de cada día, dende que nace ata o solpor.
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