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eu agora matei o lume
como parecía que viña o sol
quitei unha acha
o lume mórreche il
ó non lle meter leña.
—Emilio Araúxo, Aquí

A todas as veciñas e veciños de Regoela, donas da súa
historia. Para que sigan mantendo viva a chama da memoria,
lembrándonos quen somos.

Que é «Regoela:
memoria dun século?»

San Martiño do Porto: memoria dun século

«Regoela: memoria dun século» é un obradoiro de historia
oral e saúde comunitaria con perspectiva de xénero. Está
organizado polo Concello de Cabanas e subvencionado pola
Xunta de Galicia a través da liña de promoción da igualdade.
Foi desenvolvido no lugar de Xicos, parroquia de Regoela,
entre outubro e novembro de 2020, dando continuidade ás
edicións de Soaserra en 2018, e San Martiño do Porto en 2019.
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A través de seis sesións, deseñadas e guiadas por Rexenerando
S. Coop., sete veciñas e veciños foron tecendo en colectivo os
relatos de cen anos de historia na parroquia. Cen anos poden
semellar moito tempo para as fronteiras da memoria, pero
non é tanto nun territorio coma Regoela curioso polas súas
orixes, consciente da súa historia, e activo na transmisión dos
recordos.
Entre os obxectivos deste proxecto está precisamente a
recollida dese patrimonio inmaterial que son as lembranzas,
compartidas xeración tras xeración. Historias que fan de
Regoela un lugar conectado co mundo, e ao tempo un lugar
singular. Este obradoiro busca tamén coidar da saúde dos e
das veciñas, ofrecendo un espazo no que exercitar a memoria

e compartir tempo con outras persoas, nun momento no
que os contextos de encontro son ben menos ca antes. Por
último, entre as finalidades deste espazo está a posta en valor
das vidas e saberes das mulleres, principais destinatarias
da actividade, contribuíndo ao seu apoderamento e a
visibilización das súas achegas á historia da parroquia.
As persoas que nos acompañaron nesta pequena viaxe
polo tempo foron:

As persoas participantes nunha das sesións do obradoiro.
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Mª Cruz Meizoso López, A Lousada
María Ardao Fernández, Os Xicos
Ramón Carbón Anca, Os Xicos
Teresa Carbón Anca, Os Xicos
Felicita Barcia Soto, Horta
Ángeles Permui Barcia, Horta
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Antonio Salgado, colaborador especial.
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Aínda que non puido achegarse presencialmente ás sesións,
contamos para este obradoiro co valioso testemuño de
Antonio Salgado (Someiro), grazas á inestimable colaboración
da súa nora Chelo Morado e da súa filla Margarita Salgado.
É preciso sinalar que esta actividade se desenvolveu no
contexto da pandemia da COVID-19, o que obrigou ao grupo
a adaptarse unha e outra vez ás restricións e cambios nas
normativas.
Merece un recoñecemento especial a flexibilidade, paciencia,
humor, coidado e respecto que os veciños e veciñas
participantes amosaron ao longo de toda a actividade. Do
mesmo xeito, é preciso agradecer a María Ardao e Ramón
Carbón o mimo e a xenerosidade coa que abriron as portas da
súa casa para que o obradoiro se puidese celebrar nun lugar
amable e con todas as garantías sanitarias.
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Imaxes do desenvolvemento do
obradoiro.

12

Que vas atopar nesta
publicación?
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Esta pequena publicación recolle parte do acontecido no
obradoiro «Regoela: memoria dun século». Alberga historias e
anécdotas dos últimos cen anos -ou máis en ocasións-, relatos
que nos permiten coñecer mellor o lugar, as persoas, a vida
ou os acontecementos e entender mellor a idisioncrasia desta
parroquia. Trátase de historias invisibles, que non adoitan
saír nos libros de texto pero que nos achegan á realidade das
persoas labregas e obreiras, a maior parte da sociedade, a
maior parte das nosas familias.
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Esta publicación non pretende ser unha recollida exhaustiva
de toda a información do lugar: non están, nin moito menos,
todos os episodios importantes dun século; e os datos non
están contrastados historicamente. Son o resultado humilde
de seis tardes de encontro entre algúns veciños e veciñas, e
iso si, de moito traballo previo que xa estaba feito moito antes
de dar comezo este obradoiro. O contido destas páxinas non
sería posible sen o labor de entidades como a Asociación de
Mulleres Cabanas Rural, que recompilaron con primor fotos
antigas e historias ao longo dos seus anos de traxectoria, e da
propia veciñanza de Regoela, axente moi activo na salvagarda
da súa memoria.

«Regoela: memoria dun século» pretende ser un fito máis
nesta longa e frutífera cadea do recordo. Para que as que o
lean, de alí ou de fóra, maiores ou novas, sexan conscientes
do valor da súa historia, e se active nelas a curiosidade por
xeraren máis e mellores espazos de diálogo coas persoas
maiores.

Imaxe das fiadeiras da
Asociación de Mulleres
Cabanas Rural.
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Exposición fotográfica organizada pola
Asociación de Mulleres Cabanas Rural.
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O lugar
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Regoela (ou «Regüela», como aínda prefiren chamarlle moitos
veciños e veciñas) é unha das parroquias do Concello de
Cabanas. Os seus lugares son Barica, O Monte, O Pazo, San
Marcos, O Someiro (ou «Sumeiro»), Horta, A Lousada, e Os
Xicos. Dos últimos tres son a maior parte das persoas que
participaron deste obradoiro, polo que moitas das historias
transcorren nelas.
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A orixe dos lugares e dos topónimos é algo que preocupa
a estes veciños e veciñas, que foron transmitindo entre
xeracións lendas e informacións con moito rigor científico.
Ramón compártenos algunhas delas: «o nome orixinal deste
lugar era Couce da Serra. Isto era todo un sistema feudal, estas
terras eran de señores. Aínda quedan casas vellas con escudos.
A xente do lugar non tiña nada, todo era desa Casa, pagábanse
as rendas dos foros». Certamente, estudos historiográficos
coma o de Dolores González López, sinalan que no 1551 se
fai foro do Couto de Regoela a Alonso de Parga e Leonor
Freire de Andrade, aínda que a primeira noticia escrita
sobre Regoela é do 936, onde aparecen os topónimos de
«Regoela vetula» e «castrum de Regoela». Ramón completa
o relato contándonos que xeracións anteriores ao seu bisavó
comezaron a adquirir terras, aínda quedan mostras deste

sistema foral na aldea coma «un balado xunto a casa de
Olimpia que dividía os foros». A «memoria dun século» fica
curta para acoller historias tan antigas e valiosas.

Debuxo de Cruz coas casas máis vellas da Lousada.
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«Sabes de onde vén o nome dos Xicos?», pregunta Teresa,
«disque aquí ao principio vivía unha señora soa, que andaba
atrás das galiñas e chamaba por elas, ‘xicas, xiicas’!». Verídico
ou non, o certo é que as casas orixinarias eran poucas. Os e as
veciñas asistentes nomean a casa de María Torrente como a
orixe do lugar, cara ao ano 1700, igual ca de Ramón e Teresa,
tamén anterga. A casa de Felicitas foi feita arredor do 1800,
como se pode ver nun gravado na pedra, e a de Dorinda era
tamén das máis antigas. A casa do Tío José era das máis vellas
do lugar de Horta. «Se estivesen vivos algúns veciños coma
Juan de Lucas podían escribir un libro sobre iso!», sinalan a
coro, «eles si que sabían!». No seu afán por deixar rexistrada a
orixe dos lugares, Ramón e Cruz debuxan varios planos a man
alzada onde recollen as casas máis vellas de tres deles.
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Debuxo de Ramón coas casas orixinarias
do lugar de Horta e Couce da Serra.
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Aínda non sendo as orixinarias, nos lugares de Regoela
permanecen casas moi antigas, como a de Olimpia e Antón
de Barcia, que «foran polas vigas ao fondal da Fraga no ano
42 e aínda as manteñen», ou a de Néstor, que é a casa orixinal.
Tamén son antigas as casas máis vellas do Someiro; aínda se
conversa na casa de Mª Luz do Someiro un documento do
1680 no que se pide permiso para amañar a casa, «que está
moi vella e ten o tellado de palla», sinala.
Non fai falta remontarse ao 1700 para lembrar que Regoela
era un territorio moi incomunicado, con camiños de difícil
acceso que se foron mellorando ben entrado o século XX. «Ao
Tío Jesús da Lousada, que estaba operado da próstata, houbo
que levalo á estrada nunha escada», compártenos Teresa,

«e a meu avó trouxérono enriba dun somier cando estivera
enfermo». «Moito teño caído eu polo camiño de Horta a
Carboeiro!», lembra Felicita entre risas. Recordan á perfección
o repicón das Covachas, a costa do Tirón ou a do Pereiro.

Outra das dificultades para moverse por este lugar tiña que
ver coas enchentes dos ríos e regachos. «Ten morto xente e
ter problemas para ir á igrexa por ir o río de fóra», contan. Ás
veces estas dificultadas tiñan tamén a súa parte positiva, como
cando os da casa de Cruz ían a Xicos polo San Vicente, que
ían cunha copa de máis, e como ía o río de fóra non podían
pasar e quedaban alí a durmir».
«Xa o dixo un bispo que veu aquí», recórdanos Salgado,
«Regüela ten moito rego, xa o di a palabra. Este sitio
distínguese dos demais polos ríos». O lugar que máis sufría
esta característica era o de Xicos, co Belelle por un lado, os
regachos das Lousada e as Covachas, e a serra polo outro.
Conta Ramón que «os regachos da Ribeira e o da Lousada
ían por fóra moito e moitas veces, unhas dez ou doce por
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Os camiños fóronse mellorando co traballo da veciñanza.
Os primeiros en remodelárense foron o que saía da casa de
Olimpia até San Marcos, e de aí á Lavandeira. «Aos do Tío José
de Horta colléuselles moita terra delas para facer o camiño
novo», lembra Cruz, «foi moi xeneroso, sempre dicía ‘a terra
chega’, se fose outro…». Lembran entre risas a anécdota dun
rapaz que fora axudarlle a un dos Chitas, e «afeito como estaba
ás corredoiras das aldeas, chegou á estrada e dixo: ‘pero aquí a
carretera está de loito’, porque era negra do asfalto».
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O muíño dos Xicos, fotografado por Ramón.

ano». Tanto subía a auga que as troitas quedaban nos prados,
nos angoeiros e nas rodeiras dos carros polos camiños, ben
fáciles de apañar cando a enchente baixaba. «Dábase a herba
ben verde sen botarlle nada», engade Salgado, «todo Xicos
e por aí collían a herba para as vacas na ribeira do Belelle».
Cruz lembra como «todo era unha charca de ras, e nas veigas
dábase o algodón en primavera, branquiño. Todo iso existiu
até que se plantaron eucaliptos, despois xa non». Teresa
completa o relato recordando que tiñan que «saltar de pedra
en pedra para atravesar os lugares».

Na súa casa eran socios no muíño novo, no Pazo e na Revolta.
«Nas Neves había un que moía no verán, cando no resto non
había auga. Moía noite e día, había que ir para alí que non se
daba feito. Había outro en Sande que era de pagar, pagábase
ao dono cuns cuartillos de gran, en proporción polo que se
levaba a moer».
Ríos, e montes. «As terras de Regüela eran boas, daban trigo»,
conta Salgado, «na Capela a terra era outra, arenisca, pedra de
grao, aquí é terra de lousa, moito mellor». Din as participantes
ao obradoiro que «as terras son diferentes en cada sitio, e os
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Terra de ríos, e tamén de muíños. Dá conta Salgado da
existencia de numerosos muíños na zona: «no Sumeiro
tiñamos tres muíños, eran de parceiros, socios. Cada un tiña
tantas horas, moía, logo collíalla aquel… Nas ribeiras no
Belelle había un muíño, e logo estaba o muíño dos Xicos, no
regacho que baixa; o da Lousada, o do Pazo, e o da Revolta.
E o muíño novo. Daba para facer sendeiro dos muíños, están
todos moi xuntos!», afirma.
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vellos sabían ben como era cada unha e para que servía. A
terra da serra non é a da fraga».
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Juana, Petelos, Josefa de Carbón, Carmen e Maruja de Carbón
no Rego da Moa, visitando o canón do Eume.

As persoas
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Máis alá dos lugares, as verdadeiras protagonistas da historia
de Regoela son as persoas. Para Felicita, Geluca, María,
Teresa, Ramón, Cruz e Salgado todos os veciños e veciñas son
importantes; atesouran con afecto lembranzas do día que os
fan especiais e os manteñen vivos na memoria do lugar.

23

Cando preguntamos por algúns deses nomes que marcaron a
historia da parroquia falan por exemplo do Señor Pedro, un
«home que viña de Miño andaba a pedir. Estivera en Cuba e
contaba moitas historias. Eu sempre esperaba con ansia a que
viñese pola casa, sempre me traía un paquete de rosquitos»,
lembra Cruz con cariño. Teresa tamén recorda ao Señor
Pedro, así como as visitas a outros veciños e parentes que
tamén lle daban larpeiradas: «cando eu era cativa, ía co leite
e deixáballe na casa da Tía María de Carbón, en Lavandeira.
Ela sabía que eu ía, e antes de chegar, saía ‘Á do gordo’ mercar
biscoitos para min. Cando chegaba, xa oía as zocas pola
estrada arriba, volvendo co doce. Moi ben o pasaba eu alí!».
Co mesmo afecto recordan a Antonio de Vilar, o practicante.
«Poñía inxeccións, cortaba o pelo, facía zocas... Facía de todo,
e sabía moito de remedios naturais!», afirman. «Era unha
persoa especial, facíache os favores que podía e sabía pero
non aceptaba que ti lle fixeras a el», conta Cruz. Ademais de

practicante, Antonio era unha persoa arteira e curiosa, «facía
de todo», lembran, «debuxaba, tiña unha letra espectacular,
facía paxes e amañaba o que fixese falta». Recordan que
inventou o sistema das «zocas encanadas»: antes de que
chegasen os zocos, unía a cana das botas de goma nas zocas,
de xeito que non entrase auga nin frío.

Felicita engade que «Antonio moitas inxeccións ten posto,
despois veu xa o Tío Pepe, ou López, tío de Cruz, que me
puxo a da varíola a min e aos meus nenos. Un día díxome,
‘Felicita, non volvo, porque despois a cativa veme por aí e non
me quere’». Felicita tamén recorda a Don Paco, o médico da
Mercé, bo amigo da súa avoa porque foran xuntos á escola.
«Era coma da casa. El era o médico dos pobres, non cobraba
nada, quitaba moas... o que fixera falta. Un día foi un rico que
nunca lle pagaba e oínlle dicir ‘pois hoxe teño que cobrar, que
me debe 1500 pesetas’. Eran moi pobres».
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Tía Francisca cos
seus fillos varóns.
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Tamén pola relación coa saúde e o corpo lembran a outras
veciñas, como Tía Francisca de Vilar, a parteira. O seu
home tivo 17 fillos, e «ela casou con 15 anos e á tarde da voda
aínda foi saltar á corda». «Ía á fraga, e levaba un neno da
man e outro na barriga». Conta María que «era unha muller
caladiña e cariñosa, delicada, moi tranquila. Partixeou moito,
e viviu moitos anos». Lembran que ademais de acompañar no
parto atendía despois ás paridas, e aínda a recordan fervendo
auga e aceite de oliva para lle por enemas ás que sufrían de
constipación.
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Foto do xarope Saíz de Carlos, que aínda conservaban na casa de María e Ramón.

Aínda sen ser expertas en saúde, hai outras veciñas que
aparecen na lembranza ao falar destes temas, como Maruja
de Someiro, a muller de Salgado, a quen Felicita sempre
recordará por terlle salvado ao seu fillo. «O meu neno estaba
moi malo, iamos a canto médico había e non lle acertaban

co que tiña, dicíannos que ía morrer. Un día estaba Maruja
na casa, que viña poñerlle inxeccións a miña cuñada,
preguntoume que tal ía o neno, e cando lle dixen que estaba
acabando os seus días, porque todo era pel e ósos, díxome
que probara a darlle o xarope Saíz de Carlos. Foi Geluco á
farmacia, e ás dúas culleradas o neno xa non obrou e comezou
a mamar. Ao outro día estaba ben, e até hoxe!».

Outros veciños son recordados polo seu coñecemento, como
Juan de Lucas, «que sabía historias para parar un tren.
Dos petróglifos, dos castros... Era profesor de matemáticas
e lía canto había», contan. Na súa casa valoraban moito a
educación, así que tanto el coma súa irmá foron quitar o
Bacharelato a Pontedeume en bicicleta e estudaron para
mestres. O propio Antonio Salgado, colaborador especial
desta publicación, é recordado polos seus veciños pola súa
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Primeiro taxi de Salgado do Someiro na casa de María e Ramón.
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sabedoría. Conta Ramón que «el veu da Capela. O seu pai
era quen facía alí as escrituras, polo que tiña moitas vivencias
daquela zona. Logo el casou con Maruja, que era unha muller
moi intelixente, intelectual, e colleu todo o de Maruja».
«Todo, menos a tranquilidade», sinalan outras veciñas cun
sorriso. «Foi taxista, ebanista... Na súa casa todos foron
emprendedores».
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Antonia de Ardá é lembrada pola súa boa man na cociña.
Era rosquilleira, cociñaba moi ben, e encargábase de preparar
o xantar polo patrón. Callos, carne asada, e unha sopa moi
contundente eran algunhas das súas especialidades. Mañosas
nos fogóns, ou nos cantares, como era o caso de Carmen
de Valerio ou Estrella, da casa do Cristo. «Elas eran as que
facían as coplas cando había cencerradas», lembran entre
risas. A boa memoria de Cruz tráenos un destes episodios:
«cando Román andaba con Mucha foron facerlle unha
cencerrada, porque el era viúvo e ía casar con ela. Acórdome
que era xa noite pecha. A xente estaba toda por alí, e tirábanlle
caldeiros de auga desde a casa para que marchasen… Eu era
cativa, pero aínda me acordo das coplas que fixera Estrella:
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Fixeches un vestido de Charleston
E foches para septiembre feita un samarón
Pero el en septiembre non che fixo caso
Que xa tiña outra xa de medio trato
Andabas rabiosa, andabas doente
Andábalo buscando polo medio da xente.
E o que che comeu non ten que falar
Como o comeu xa o foi ghomitar

Cala Muchiña non o tomes a peito
Ben sabes que Román para ti non foi feito.
Felicita engade que Estrella sabía tamén de «meiguerías.
Tiña un cuarto con cirios, santos, tiña de todo alí acendido.
Botáballe o mal de ollo aos mozos que andaba coas súas fillas
e a ela non lle gustaban, eu que sei o que alí facía!».

Estando yo en la Habana
después del caballo bien mantido
por las sabanas
con el cigarro encendido.
Ou outra, dedicada á súa muller:
Adíos casita del valle
adiós pino merendero
adiós casita del valle
hasta que lo quiera el cielo.
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Outra persoa ben enxeñosa para as historias e as coplas foi
Ramón o paraugueiro ou Ramón «Chico» - alcume que
viña dado pola súa estatura. «Era de Ares, enfadárase coa
familia e andaba por aí», conta Ramón, «era paraugueiro e
poñíalle remaches ás potas». Quedaba por longas temporadas
na casa do Tío José, parente de Geluco, home de Felicita,
onde lle daban comida e bebida a cambio de axudárenlle nos
labores da casa e os terreos. «Durmía nunha pallada no baño
das vacas, e de noite as vacas ían pacer e espertábano, e el
enfadábase», lembran entre risas. O seu humor e enxeño son
aínda recordados, grazas a que Geluco anotou moitas das súas
composicións, que chegan ao obradoiro a través de Felicita e a
súa filla Geluca:
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Benigno do Pazo é outro veciño moi lembrado, parte dunha
das casas con máis facenda de Regoela. «Chamábanlle ‘Po’,
porque sempre dicía ‘po carallo!’ e quedoulle», recorda Felicita
entre risas. Para Ramón «foi un dos primeiros visionarios da
industria leiteira e gandeira. Chegado un momento, dixo ‘aquí
fan falta capataces agrícolas’ e levounos a varios a estudar á
Coruña».
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Ramón en Bastiagueiro, como alumno da Escola de Capacitación Agraria da Deputación
da Coruña.

Procesión
en San Marcos
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Lembran á perfección que persoas eran moi relixiosas,
coma Filomena Permui ou de Someiro, «que era moi
boa e cumpría coas crenzas e os mandatos. Sabía moito de
remedios, tiña plantas para todo, para as queimaduras, as
feridas...». Segundo Ramón, era unha das menciñeiras do
lugar, e case todo o mundo recorría a ela cando tiña algún
mal. Ou Jesús Vilar, que rezaba cada mañá ao pé dos defuntos
no cemiterio vello, e botaba o rosario cada noite. «Seus
fillos escapaban para a casa de Cruz para non ter que rezar»,
lembran. A diferenza de Soaserra, en Regoela non houbo
protestantes, pero si ateos. Había familias que non bautizaran
ás súas fillas antes da Guerra, coma no caso da de Harmonía e
Bilna, e que despois do 39 o tiveron que facer forzosamente.
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Estes son só algúns dos nomes que primeiro veñen ao
recordo, pero as persoas participantes deste obradoiro
lembran a toda a veciñanza con afecto. «Eu sempre tiven moi
bos veciños», conta Felicita, «axudábannos en todo, co toxo,
no terreo...». Todos lembran como se xuntaba a parroquia
enteira para mallar, e para outras tarefas máis pequenas como
apañar as patacas, segar a herba ou poñer o maínzo, entre os
lugares máis próximos: «os de Xicos iamos cos da Lousada,
os de Someiro con Horta, o lugar de Barcia co Pazo, e así nos
axudabamos entre todos».
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A malla en Regoela.

Segundo afirman, a vida era moito máis comunitaria que
agora, sempre recorda María que «había outra unión». Conta
Ramón que «había casas, como a de Cruz, nas que se reunía
moita xente, porque eran casas de trato, nas que se levaban
ben con todo o mundo. Acostumábase a ir a elas a escoitar a

radio e facer comentarios da Guerra, dos escapados, do que
fose. Os homes xogaban ao dominó, o tute ou a brisca, había
barullada, competicións...».
Escoitar a radio e ver a televisión en compañía é unha das
lembranzas máis comúns en todas as aldeas, no momento no
que estes aparellos foron facendo a súa aparición polo noso
territorio. «Aquí a primeira tele tivérona na casa de Eive»,
contan, «aínda tiñan paciencia, con todo o lugar sentado nas
placas da cociña para ver Ritintín, Bonanza, o Fugitivo...».
Se se vía o fútbol mesmo había lea, «porque Vicente era
do Barcelona, e María del Carmen de Delfina do Madrid»,
recordan entre risas. Esta televisión chegou arredor do ano 63,
e para vela xuntábanse cada noite uns vinte veciños e veciñas.
No Someiro, ían todos á casa da avoa de Geluca a ver ao
mesmo, «poñían bancos por alí darredor, e ale!».

O camión do leite
con convidados e
convidadas á voda
de Carmen López
Ardao do Someiro.
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Antes diso foi a radio: «na casa do Tío José ía a xente escoitar
a radio até as 2 da mañá», contan. Cruz garda aínda a primeira
radio que mercaron en Fene e a súa factura, por un importe
de 2500 pesetas, «que para daquela xa eran cartos!».
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A vida

Todos os relatos dos e das participantes falan da escaseza e
os esforzos da «vida de antes», da súa infancia. Unha vida de
moitos traballos e poucos luxos, xa na nenez.
Ramiro, o pai de Cruz, comezou na escola con catro anos, e
aos cinco xa ía levar pinas a Fene antes de ir á clase. Deixaba
as zocas e ía descalzo, porque con elas postas non podía
correr», conta. «Eu odiaba ir andando cos zocos porque
petaban», engade Geluca, «outros xa tiñan gomeros!».

San Martiño do Porto: memoria dun século

O camiño á escola é unha das lembranzas infantís frecuentes,
como para Geluca, que a pesar de ser máis nova recorda ir
a San Marcos uns dous quilómetros a pé. «Parabamos nun
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Ramiro da Lousada na escola, en
Sillobre.

regato a lavar as botas para non levalas á casa cheas de lama»,
conta. «Fomos moi escravas», completa Teresa, «ías a todo a
pé. Na vila tiñan máis vantaxes, tiñan todo ao pé da porta».

Había que traballar a terra xa desde cativos, «mandábannos
apañar as patacas do porco, que eran as pequenas, as que
quedaban. Que pouco nos gustaba!». María lembra o moito
que había que andar para ir á escola, e que lle daban «leite
en po, e pola tarde manteiga que viña en latas grandes e non
se tragaba». «Nunca nos faltou de nada, pero era todo moi
diferente», engade Geluca. O chocolate ou os rosquitos son
lembrados coma un luxo.

San Martiño do Porto: memoria dun século

Cesáreo Otero de cativo coa vaca.
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A escaseza destes tempos tamén se deixaba sentir na cidade.
Teresa lembra que cando estaba na casa dos tíos en Ferrol
«iamos por carbón e pinas á carbonería, e pediámoslles que
nos fendesen as pinas ao medio para que duraran para dúas
veces». «Moita xente non tiña diñeiro nin para o médico, que
o había que pagar», contan. «Cando era así ían a Santiago a
‘operarse por pobre’, que lle chamaban, a un sanatorio. Meu
pai ten levado a Xubia en cabalo á xente para o médico»,
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Asís e a súa muller,
coas súas crianzas
e outros nenos e
nenas do lugar no
remolque.

recorda María. Para Salgado, «aqueles anos foi a miseria, entre
o 39 e o 44 era unha merda todo, vivíase moi mal».

En Soaserra e Regüela vivían das terras e da Fraga. Sinala
Salgado que a diferenza entre estas dúas parroquias é que
«en Regüela levaban carros de leña a Fene, e na Capela e en
Soaserra facían carbón, porque lles quedaba máis preto a
Fraga». Cando lle preguntamos polos oficios que había nesta
parroquia, fala dos carpinteiros, coma José María de Horta,
ou os ferreiros, coma os tíos da sua muller, Manolo e Rafael,
un home moi intelixente que despois se dedicou a montar
os primeiros motores de turbina que chegaron á Bazán. El
mesmo foi carpinteiro, e compártenos os seus inicios no
oficio: «eu aprendín para carpinteiro no 44, nas Pontes.
Cando acabamos de facer a casa, fun para a de Toñito, un
compañeiro de meu tío, co que estivera de ebanista. Meu pai
levoume e el dixo ‘déixao aquí uns meses de proba, e se vale
queda. Está aquí con nós coma se fose da casa’. E así foi, que
non cobraba pero comía con eles, e durmía co fillo máis novo
que tiñan. Ao ano e pico marchei, e logo volvín gañando
dous pesos, para traballar con el en instalacións de bancos e
cafeterías.
Coa madeira tamén traballaban os zoqueiros, habilidosos
artesáns que calzaron a moitas xeracións. Segundo conta
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Con todo, algúns afirman non ter mal recordo daqueles
anos, como nos relata Felicita: «eu non notei que se pasara
mal na casa. Matabamos dous porcos ao ano, había carne,
chicharróns... Había arcas cheas, terreos e folganza, diñeiro
non».

36

San Martiño do Porto: memoria dun século

Zoqueiros en Regoela.
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Ramón «había unha época na que viñan e se poñían de
acordo con varias casas, zoqueaban para todo o lugar. Viña
José o Sopas, outro que era de Vilar de Mouros... botaban
uns días nunha casa e logo ían para outra. Preparábaselles
un burro onde poñían a zoca, e unha especie de trípode para
facer a forma co machado. Ían traballando a madeira con
diversos utensilios, para darlle forma ao pé en función de se
eran para os cativos, mulleres, homes… Había varios tipos, a
‘zoca mona’ era redondeada por diante».
Veciños coma Geluco, o home de Felicita, andaron co leite.
Conta ela que no lugar de Horta, para onde casou, era unha
casa de moitos homes, e o máis das cousas tivo que facelas
elas soa: criar os fillos, levalos á escola, sachar, apañar a herba
e lavar moreas de roupa. «Foron anos duros, menos mal que
tiña un home traballador que se non nunca poderiamos facer
o que fixemos», conclúe. As diferenzas de xénero tamén se

vían na infancia: a eles animábanos máis a ir á escola ca a elas,
coma no caso de Teresa. «A Ramón dicíanlle que fose, eu se a
perdía non pasaba nada», recorda.

A vida nesta parroquia foi mudando cos tempos, como
se pode ver no completo relato que fai Ramón, e que
reproducimos íntegro: «os primeiros recordos son na
escola e nas labores da terra, tiñas que ir chamar unha vaca,
apañar unha pataca. Pouco a pouco ías entrando en todas
as faenas, nas sementeiras do trigo, o centeo, o maínzo...
Todo iso sostiña as familias. Nunca deixamos de atender a
terra, pero houbo moitos cambios, porque dun sistema de
autoconsumo e sostemento pasamos a outro máis produtivo
co leite. Deixáronse algúns hábitos como as sementeiras de
centeo, e centrouse a cousa na actividade gandeira. Despois
de ir estudar para capataz agrícola, eu fun a Astano a esmagar
ferro, como tantos outros veciños de por aquí, e comezou
unha nova vida. Gañabas 400 pesetas á semana, 1000 a fin de
mes, e iso foi unha evolución para moita xente, puidéronse
sanear as vivendas, porque as familias estaban achuchadas. As
mulleres seguían atendendo o pouco que había, e os homes
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Algunhas persoas optaron por probar sorte fóra da súa
terra, na emigración. Este foi o caso de Salgado, que foi
para Venezuela, e outros coma Paco do Monte ou a familia
Fernández Vila, do lugar de Barcia. Pero, segundo conta
Salgado, «en Regüela non houbo moita emigración. Os máis
dos que marcharon eran escapados, que despois foron levando
outros irmáns. Un dos de Menor de Soaserra, que estivera
tamén no monte, case se pode dicir que foi o arquitecto da
Universidade de Caracas. Había xente moi preparada».
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ían gañar o xornal. A xente antes fiaba que era unha cucada,
pero iso deixou de facerse. Non se melloraron os produtos,
antes estaban mellor elaborados, pero foise por camiños máis
fáciles. A xeración máis nova foise adaptando, perdendo todo
iso… Está por ver se foi progreso ou retroceso».
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Juan de Horta, Juan
da Tenda e Silvino
co burro de Micaela.

Salgado comparte a mesma visión, coincide en que foi
«Astano e mailo tempo o que o cambiaron todo, antes vivíase
das vacas e agora ninguén as ten». Para María, a vida era moi
diferente: «hoxe danche todo. Antes non era así; miña nai
sempre dicía ‘os cartos son compañeiros’, para que non os
gastaramos».
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Mª Cruz da Lousada nunha moto.
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Os saberes
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Diñeiro non había e moita escola tampouco, pero intelixencia
e sabedoría non faltaban en Regoela nin en ningún outro
lugar do rural. Na conversa con estes veciños e veciñas
emerxen moitos saberes relativos ao traballo na terra, a
construción das casas, a preparación dos alimentos, a limpeza
ou a curación ben relevantes para o noso presente e futuro.

41

A terra labrábase moito, e coñecíase ben. Ramón e Salgado
relatan o proceso do laboreo no monte e a sementeira: «a
serra era monte, cavabas a roza e sementabas o toxo. Ao
medraren, arrancábanse cunha picaña, cavábase, quitábase
a leña. Ían traballar veciños de cada casa, había que voltear a
terra. En agosto facíase a queima, que servía de abono da terra
para logo facer a sementeira de inverno. Era un abono natural,
estaba todo moi ben pensado. Ao principio poñíase máis
centeo, porque o tempo era máis frío e o trigo non saia ben, e
logo xa de trigo só».
Logo viña a sega. «Cando se facía a sega do trigo e centeo,
empezaba a brotar o toxo de novo, e ese monte xa se deixaba
para toxo e pasto», pechando o círculo de novo. Todos os
veciños e veciñas colaboraban na sega, segando e facendo
os monllos, «e os máis vellos da parroquia, Pepe de Delfina,
José de Vila, Román Fernández... facían os medotes, que lle
quedaban moi ben», recordan.

O toxo era un ben prezado; a súa leña daba moita calor e
empregábase para cocer, e vendíase para o porto. «A que se
arrancaba despois de doce anos era a que viña para Fene,
era unha leña bárbara», lembra Salgado. O novo, máis mol,
moíase para as vacas, primeiro el só e máis adiante mesturado
con palla. Todos e todas lembran ben a pisa do toxo: «no
lugar de Horta pisabamos entre os veciños todas as noites.
Botabamos medio baño del. Quedaba finiño!», recorda
Felicita. Andando o tempo chegaron as máquinas para picar
o toxo, como a que había na da Tía Dominga ou na de José
María da Lousada.
Máis alá do toxo e os cereais, eran moitos os produtos que
se sementaban e apañaban nas terras de Regoela. Segundo
contan, nos anos 40 e 50 o clima era moi duro «e as cousas
aquí non se daban. Pero todo o mundo tiña un cacho de terra
na Fraga, porque alí había de todo, limóns, laranxas, castañas,
mazás... E tamén un anaco en Irís para ir ás cereixas». «A
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Constante de Carbón dos Xicos segando a herba.
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xente sabía aproveitar o terreo ao máximo», explican, «ao
norte poñían unha fileira de loureiros para abrigar, e abrían o
terreo ao sur para que producise máis. As cinzas das lareiras
usábanas para certos morteiros. Abonos químicos non había,
só iso e o das vacas».
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Jesús do Pazo e Rúa cortando madeira cun tronzón.
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Saberes da terra, e tamén da ribeira, xa que moitos veciños
aproveitaban os ríos e regachos de Regoela para se abastecer
de troitas. Os mellores nesta tarefa eran Juan Bouza e López,
que «pescaban canto querían, traían os cestos cheos», conta
Cruz, «tiñan encargas para casas, bares, de todo. Outros
ían a elas e nada, eles tiñan moita maña». A quen lle tocaba
limpalas era ás mulleres, que ás veces lles pedían que non
trouxesen máis porque «eran escorregadizas e acabábalas
agrimando». O cuñado de Juan era tamén experto na materia;
un día fórao buscar Fraga (Manuel Fraga Iribarne, o ex
presidente da Xunta de Galicia) para ir ás troitas. «Fraga caeu

ao río. O cuñado de Juan volveu á taberna, onde estaban os
compañeiros bebendo uns chatos, e díxolles ‘vós saberedes
moito, pero os collóns a Fraga aínda nunca llos vistes’»,
recorda Ramón entre risas.

Outros dos alimentos básicos destas terras foron as castañas,
«moita fame mataron!», contan. Íase por elas á Fraga unhas
tres veces por tempada; Cruz lemba o seu pai cargando cun
saco cheo desde o fondal, e estiralas na sala. Comíanas asadas,
cocidas con leite ou gharulas, a castaña seca pelada que se lle
botaba ao caldo.
Non todo era escaseza. Polas festas abundaban as bolas de
ovo e as «bizcochadas», e cando se mataba facíanse filloas de
sangue, doces e salgadas, con cebola e azucre, ou con rixóns.
No entroido ademais dos feixós había orellas, chulas, follas de
limón, flores ou bólas de Berlín (coma orellas, pero sen estirar).
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As troitas ademais de saber pescalas había que saber
preparalas. Os coñecementos vinculados co mundo da
cociña abundan tamén nas terras de Regoela, aínda que as
súas veciñas afirman que «aquí todo era traballar nas leiras,
aprendiamos como podiamos e faciamos todas o mesmo:
caldo, tortilla...». Nos tempos de escaseza inventaban bos
pratos apañando co que tiñan, coma o célebre guiso de
picaracha falsa de Vicente, que facía con graxa pero sen carne,
ou as patacas viúvas que recorda María. Outra destas receitas
eran as papas pegas, que se facían engadindo fariña de maínzo
á auga do caldo que sobraba, a tortilla de pan que acorda
Cruz, con pan esmigado, ovo, anís e azucre por riba, ou os
ovos con fariña para facer feixóns gordos.
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Comellada nunha festa de comuñón.
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María lembra un prato que agora apenas se prepara: a
chanfaina. Facíase cun recho (estómago) de cabrito ou
cordeiro, que se enchía de raxo, chourizo, fariña de maínzo e
sangue. Súa nai, Milagros, era toda unha especialista: «cosíao,
botábao nunha pota, e ao forno. Unha vez foi un señor
aprender con ela e levou unha máquina para picar a carne, e
ela díxolle que diso nada, que había que facelo a man. Foi a un
concurso a Igrexafeita e gañou, por onde pasaba arrecendía»,
recorda con afecto. Outras boas cociñeiras eran Agustina e
Mucha do Pazo.
Administrar os recursos tamén requiría a súa atención; había
que gardar trigo para o patrón e para as enfermidades. «Se
tiñas unha persoa na casa que podía morrer ese ano, tíñalo
que ter en conta e gardar cereal, porque se había enterro había
que darlle de comer a moita xente», lembran. «En Taboada os
enterros eran como a comida dun patrón, había moita tropa, e
dábaselle de comer aos curas tamén».

Outros dos saberes domésticos estaban relacionados coa
limpeza. Íase lavar ao río os domingos, «nas pedras, canto se
sufría!», lembra Felicita, «o da Lousada era máis fácil para
lavar porque había lavadoiro de cemento e muíño». No verán
secaban todos os regachos menos este da Lousada. A roupa
poñíase a clareo, «e quedaba máis branca ca agora! Levábala
ao campón, deixábala con xabrón e logo regabas e volvías
lavar». «O peor era lavar os buzos dos homes, que viñan de
Astano», recorda Cruz, «había que metelos en auga fervendo».
Tamén nestes quefaceres había que usar o enxeño. Conta
Felicita que Fina, súa cuñada, «tiña ideas xeniais. Fixouse en
como lavaban as lavadoras e imitouno; collía un balde dos
grandes, metía a roupa con auga e dáballe voltas cun garabullo
por non fregar».
Sandar requiría tamén da sabedoría ancestral sobre as
propiedades das plantas, que en Regoela se mantén até hoxe.
Empregaban labaza, árnica, folla de ortiga, herba luísa, romeu,
zarzaparrilla, e moitas máis, que apañaban na fraga e nos
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Josefa dos Xicos
na súa cociña.

46

prados. As queiroas eran para os «sabañóns», o xantán para as
úlceras, o zume do bidueiro para o ril, o eucalipto para bafos,
a grama para o bocio e o sistema diurético, e a barbuxa (ou
pelo do maínzo) para o ril tamén. Había xente famosa polos
seus remedios coma o «Ghataghata», «pero en xeral a xente
era moi intelixente e usaba moitos deles».
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Antonia da Lousada,
no Hospital dos Pobres tras ser operada de bocio.
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Ramón lembra a nai de Geluco, un amigo seu, que estivo a
punto de perder unha perna. «El dicíalle que fose ao médico
pero ela dixo que aquilo se curaba. Foi á horta, colleu varias
follas de xantán, pasounas pola brasa, púxolle aceite nos
extremos e quedoulle pegada á perna. Pasado un tempo, a
perna estaba curada». Antonio de Lousada curaba todo con
barro, por exemplo cando tiña unha queimadura.
Moitos destes saberes perdéronse, malia seren na actualidade
igual de necesarios. É o caso dalgúns coñecementos
construtivos, como nos conta Ramón: «antes as casas eran
de pedra, con paredóns criminais. A pedra estaba asentada

Familia dos Xicos na eira de mallar, diante do cabazo.
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en barro, que funcionaba de illante. Os lousados facíanse con
lousas gordas que protexían do frío, e as xanelas de madeira
masillábanse para que non entrase o aire. As cortes estaban
debaixo do cuarto porque os animais quentaban a estancia;
nelas producíanse gases que daban calor e conservaban a
madeira, que era seleccionada, de carballo ou castiñeiro».
Algunhas vigas facíanse aproveitando a curva natural do
tronco, como a da casa de Cruz.
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A festa
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Choqueiros en Regoela.
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Ademais de traballar e aprender, en Regoela festexaron moito.
Conta Salgado que «cando a Guerra non había festas. Bueno,
eu xa fun á festa antes do 36, pero despois até que acabou non
houbo. Aí si, logo volveron porque a xente tiña moita gana
de festa». O San Vicente o 22 de xaneiro, o San Marcos o 25
de abril, o Rosario, a das Neves, a véspera das Neves, o San
Bartolomeu,... «Chegou a haber trece días de festas na zona da
Capela», engade Salgado. Moitas celebracións, e moita xente
da redonda para acudir a elas.

As festas eran momentos de bo comer. Nas vodas, as mulleres
levaban biscoitos adornados e os homes botellas. Non
tiñan tempo para cociñar así que chamaban a algunha das
cociñeiras expertas da redonda, coma Severina, Antonia
ou Maruja de San Boulo, a quen lle pagaban co que podían,
diñeiro non. Lembran tamén a Luísa a Cativa, que «era baixa e
tiña que subirse a un banco para lavar as potas».
«O pan moíase máis fino ca polo resto do ano», afirman. Ao
xantar do día da festa estaban convidados parentes e amigos;
Cruz lembra que seu tío invitaba mesmo a compañeiros cos
que estivera no exército. «Había un pobre que andaba a pedir,
un home do pelo branco, e tamén o convidabamos sempre.
O día da festa comía fóra porque lle daba reparo entrar con
nós», recorda. Engade Felicita que ao lugar de Horta «ía pedir
o Chiquito, que tamén quedaba a xantar».
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Cabezudos en Sillobre.
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Merenda nas Neves, con Maruja de Horta, Dorinda, Juan
Bouza, o Rubio e Eusebio, entre outros.
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Cruz e outros veciños de Regoela, de merenda nas Neves.

Eusebio, Lola, Fina e Juan de Horta, entre outros.
No toldo das festas de Jesús Barcia.

As festas facíanse por calquera motivo, non era necesario
que fose o patrón. «Facían unha comisión de festas entre
os veciños, pedían diñeiro, e montábana», recorda Cruz.
Ramón comparte unha ocasión na que el formou parte da
comisión e armaron unha festa na Lousada: «foi así como de
casualidade, non había santo a quen facerlla. O día propio da
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Nelas había boas viandas, música e un toldo, unha estrutura
cuberta baixo a cal había mostrador, mesas e cadeiras, a modo
de pequeno bar. O Cristo foi propietario dun dos toldos máis
famosos, «a xente xa preguntaba se ía o Cristo a tal festa»,
lembra Ramón. «Bailaba que era unha marabilla!», engade
María, «sempre se dicía, ‘a ver se sae o Cristo e nos vén buscar
para bailar».
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O Rubio dos Xicos e
Juan de Horta, nun
photocall que había
nas festas.
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Orquestra Bellas
López, a primeira
das que viñan pola
zona que incorporou unha muller
cantante.

festa pola mañá non tiñamos un duro, pero fomos pedindo
Suso, Evaristo e eu e xa nos chegaban os cartos. Pagámoslles
aos músicos, e máis un chintófano que daba corrente, unha
especie de motor de mallar cunha dínamo acoplada».

Cubala, Melina, Cholo, Juan de Horta e Fina,
no baile na Buíña.

O baile na Lavandeira era tamén frecuente. Pola Santa Olaia,
o San Vicente outras celebracións traíase unha orquestra: viña
a Atlantic de Pontedeume, a Saratoga, a Lamas Lapiña ou os
Satélites, entre outras. Cruz recorda como «estaba toda a xente
vella sentada derredor da pista mirando con quen bailabas».
Tamén en San Marcos facían baile, nun local que foi bar e
tenda, rexentado por Maruja e Evaristo das Neves.
Pasaron os anos, pero a veciñas coma Felicita aínda lle
acordan á perfección as cancións daquelas orquestras. Pepe
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Os emprazamentos foron tamén diversos. Cruz lembra unha
festa nos Caparetes, no campo de fútbol, «acórdome ben
porque foi a primeira vez que vin unha tómbola». Outra foi
xunta a casa de Estrella, outra na Lousada, outra xunto a
igrexa de Regoela e nas ribeiras.
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Blanco e Carmen Morell, Manolo Escobar, e moitos máis
forman parte dun imaxinario do que Felicita dá boa conta:
«eran cancións con historia, agora xa non as hai así». «Eu
chámome Mari Cruz pola canción, Ai Mari Cruz, maravilla
de mujer…», confesa Cruz entre risas. Nesta zona non
lembra tocar a pandeireta, nin cancións tradicionais, máis
alá de «Ondiñas veñen» ou outros temas populares. O que si
acordan son moitas cancións de xogos de infancia, como el
patio de mi casa, a la rueda rueda, ou la señora Lola entrando
en el baile. «A min de nena encantábame ir á Feira do 21 con
miña nai porque había xente maior cantando coplas de cego.
Eu quería as historias que vendían, e miña nai sempre me
compraba unha, que alegría levaba!», comparte Felicita.
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Na taberna de Casa Benigna.

As feiras eran, precisamente, outro espazo de encontro e
celebración, aínda que tamén de traballo e negocio. A Feira
do 21 celebrábase no areal de Cabanas, e nela «había animais,
postos de teas, e de todo». De Regoela, baixaban a pé cos
animais, e volvían no bus, dentro ou na baca, ou ben a pé,
comendo un corrosco de pan dos que vendían alí. Algúns
dos coches que levaban a xente ás feiras e ás excursións eran
o Gabeiras das Pontes, ou o de Lorenzo do Pedrón. Igual cá
feira, levaban as vacas ao touro desde Regoela a San Bollo, en
Pontedeume, ou ao ferreiro a amañar os pés, á Fonte Nova e a
San Marcos.
Algúns dos labores comunitarios do campo eran tamén unha
festa, como a malla. «Xuntábanse todos os veciños e íase de
casa en casa, e dábanche unha copiña de guinda», lembra
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Feira do 25 en San Marcos.
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Felicita. Ramón engade que «nalgunhas mallábase todo o día
porque tiñan máis terreo, e daban tamén o xantar, como na de
Benigno».
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Ramón e Permui en Casa Benigna.
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Certamente, o día a día estaba ateigado de momentos para a
diversión e a risa. Seguramente fose así en todos os lugares,
pero en Regoela teñen estas memorias das ghebachadas
especialmente vivas. Ramón, López, Juan, o Jurito, Ramiro
ou Chicho de Ribeira eran algúns dos máis trastes do lugar,
como nos lembran as veciñas do obradoiro. Pican entre risas
a Ramón para que conte algunha das anécdotas: «a xente
xuntábase toda nas casas, iso xa o contamos. Os rapaces
cativos comezaban a ir vindo por aí, cos máis veteranos. E

durante a partida falábase de aparicións, lobos, fantasmas...
e os cativos comezaban a ir collendo algunha grima. Para
volver, todo o que había eran camiños malos, e na volta
sempre levaban algún leñeirazo, atopaban un «morto», un
«garda civil» con mosquetón... Collían tanto medo que
botaban a correr e os nachos non aparecían na casa até o
outro día», lembra entre gargalladas. «Outra vez puxeron
unha corda entre os loureiros da Lousada, e nela caldeiros de
auga», engade Cruz, «e aos que ían pasando blum, caldeirazo
na cabeza!».
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Juan de Horta facendo trasnadas.
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Teresa e Cruz lembran ir polo leite e volver de noite. «Teresa
non era medosa pero eu si, e cada día levabamos o seu susto!
Un día un home colgado nun carballo, outro día estirado nun
camiño, outro unha caveira alumeando... Era sempre meu
Tío Pepe». Normalmente eran os homes os que argallaban
máis estas bromas, aínda que ás veces as mulleres tamén se
enrolaban, como conta Cruz da súa madriña, Antonia: «un
día ordenaron varios para irlle poñer medo á igrexa aos que
volvían da escola de noite, e convenceron a miña madriña.
Subiuse ao campanario para tocar a campá, pero os outros
non escaparon, veña pedra que dios te crió, e á madriña foille
moita hora. Miña nai díxolle que lle estivera ben, porque a
poñía mala que se fixesen esas cousas».
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A igrexa ten acollido moitas das ghebachadas de mocidade
nesta parroquia. Por Ramos, os rapaces levaban loureiros
xigantes, «unha vez trouxeron un de vinte metros polo pé
arrastras», lembran no grupo. Doutra volta, «cando morrera
Socorro, había que ir á igrexa buscar o caldarufo co isopo
e maila cruz. Foi un grupecho coa chave; tiñan que pasar o
bidueiral, subir os penedos cos castiñeiros, e chegar á igrexa,
que era bastante sinistra. Eu e máis outros adiantámonos
a eles; eu subín pola parede arriba, coa navalla levantei o
pecho da porta do campanario, metinme dentro e púxenme
a esperar. Cando chegaron, viñan os nachos con focos e
todo, alumearon o altar, viron un ‘santo’ alí de pé, miráronlle
as botas, e seguiron ao seu. Pero cando deron volta o santo
faloulles, e comezaron a correr e levar todo por diante, tiraron
os bancos e todo… Cando deron saído marcharon sen nada, e
non se soubo deles por un bo anaco».

Noutra ocasión, morrera unha das mulleres da casa das
Domingas, no lugar de Barcia. «Era unha vella que morrera
soa. O velorio fora na súa casa, e a defunta estaba na cama. O
piso era de madeira e metéronse abaixo, na corte. Cunha acha
de toxo batían nas táboas desde abaixo, e comezouse a mover
o colchón e a morta, como se arrotara», lembra Ramón. «Elas
andaban en meiguerías, viña Bernaldino a sacarlles o meigallo,
así que houbo xente que pensou que era o meigallo que se lle
movía no estómago, e escaparon ben deles», completa Ramón.

Igrexa de Regoela,
fotografada por Ramón.
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Brincas pesadas tamén as había. Lembran doutra vez que
López, o tío de Cruz, tirou o carro de herba da casa de
Benigno «Po» polo beco abaixo, que o tiña trancado na porta.
«Ao día seguinte, foi Po pola taberna e díxolle ‘oia López,
venga usted acá. Fas o favor de ir ao beco e subir o carro para
arriba’. E López contestou ‘antes fágoche un novo!’, e non foi».
«Non había quen lles berrara, eran moi ghebachos», conclúen
todos e todas entre risas.
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Os acontecementos

Un século de historia está ateigado de acontecementos que
marcan a vida unha parroquia. Grandes e pequenos, alegres e
amargos, de cada familia e de toda a comunidade. Quixemos
salientar tres deles, especialmente vivos na memoria deste lugar.
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O primeiro deles é a Guerra Civil e a represión da posguerra.
Regoela é unha parroquia na que estas vivencias están moi
presentes, se foron contando xeración tras xeración e non son
un tabú. Esta presenza, compartida con Soaserra, pode ter que
ver co alto número de escapados que houbo nestes lugares,
moitos deles mozos novos que se botaron ao monte por non ir á
guerra.

61

Varios dos pais das participantes do obradoiro si tiveron que
ir, como «voluntarios» forzosos. Tal foi o caso do pai de Cruz,
Felicita e María. Falaban daqueles anos con horror, relatando
a miseria e a fame que pasaron durante a contenda: «o Tío
Juan e meu pai contaban que pasaran tanta fame que comeran
herba», lembra Cruz, e engade María, «e teñen collido zapatos
dos mortos para ter algo que calzar». Cando rematou a Guerra
atopáronse o Tío Juan e os seus dous irmáns no tren, e estes
non o recoñeceron do delgado e desmellorado que estaba.
Na casa de Cruz «a Guerra foi nos dous bandos. Eran catro
irmáns, o pequeno era cativo, pero meu pai xa tiña 18 e tivo

que ir. Era mariñeiro e estivo dous anos recrutado polo bando
nacional no barco Libertad. Os outros dous irmáns estaban no
outro bando, porque un estaba facendo a mili, e o outro era
militar».

Falando das secuelas psicolóxicas, as tres afirman que os seus
proxenitores «volveron moi impactados pero ben da cabeza.
Falaban moito diso, moito, e algúns tiñan moitas fotos deses
anos», contan, «a pena é que cando tiñas idade de quedar con
esas historias non che interesaba, canto poderiamos contar
hoxe se non!».
Para Salgado «a Guerra foi mala para todos, sobre todo
polas represalias». E é que máis que a propia guerra, o que se
sentiu en Regoela foi a feroz represión sobre moitos dos seus
veciños e veciñas, que se estendeu por moitos anos despois
do 39. Moitos dos mozos do lugar, uns corenta entre Soaserra
e Regoela, fuxiron a agocharse no monte nos primeiros
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Panadeiros do barco
Libertad, de cuxa
tripulación formou
parte Ramiro da
Lousada.
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momentos da contenda. «Eran todos de esquerdas, foron ao
monte porque non querían ir á guerra. Moitos por ideoloxía
ou polas circunstancias, para evitar represalias dos falanxistas
ou veciñais. Houbo xente que directamente se aproveitou
da situación e por bandidaxe. Outros marcharon a Francia e
América», conta Ramón.
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Panadeiros do barco Libertad, de cuxa tripulación formou
parte Ramiro da Lousada.

Segundo o testemuño de Salgado, que pola súa idade lembra
ben aqueles anos, «así era a vida neses tempos da guerra,
aquí e en todas partes. En Regüela a xente levou máis paus
que na Capela, porque alí tiñamos ao cura, Don Baldomero,
que dixo que os seus fregreses eran todos bos. Había un cura
novo en Cabalar que xa tiña unha lista de dezaoito persoas
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Ramiro da Lousada no barco cos seus compañeiros.
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para mandar matar, porque non ían á misa. Ensinoulla a Don
Baldomero, que os coñecía a todos, e el rompeulle a lista.
‘Eu teño moitos máis ca ti e non me sobra ningún ’, díxolle.
Tiña amizades na Coruña cos Molina, que eran alcaldes, e
cando a época de resistir no monte ía chegando ao seu fin
presentoulles a varios escapados. A Jesús do Sumeiro tamén o
ía presentar, el e mailo tenente da Garda Civil, que lle dixeron
‘vostede estea na casa tranquilo, que se hai algo malo xa o
avisamos’. E viñérono avisar de que se fose porque tiña unha
denuncia por matar un home en Campolongo. Non fora
verdade, claro, pero tivo que arrancar».
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Pola contra, «o cura de Regoela destacaba por malo. Baltasar
e Jesús foran sacristáns até xa ben maiores, que seu pai era
moi católico. Ao empezar a guerra foron xunta del para que
lles dera un papel de boa conduta, e non llelo deu. Foi o peor
inimigo que tiveron, non quixo saber nada. Escaparon os
dous tíos da miña muller, Baltasar e Jesús. Primeiro escapou
Baltasar, que cando empezou a guerra estaba metido na
creación de un sindicato agrario en Lavandeira e a todos os
que estaban implicados niso matábanos. El era moi político,
gustáballe a política, facíao interesadamente para o pobo.
Falaba para o pobo, pola esquerda. Dera mitins cando as
eleccións», completa.
Prosegue con este relato, que reproducimos na súa
integridade polo seu valor histórico: «como el xa se dou conta
inmediatamente dos problemas que se aveciñaban aquel
mesmo día dispuxo de queimar todos os libros que había
na casa, que para aquel tempo eran abondos, menos os de
relixión. E así fixeron. Botáronos nunha pila e queimáronos

«Nos Xicos foi onde máis escapados houbo, e tamén na casa de
Eive. Foron da casa de Vilar tres, Manolo, Higinio e Antonio.
Logo Amador Barcia e Evaristo de Eive, dous de Josefa, dous
no Sumeiro...», recontan no obradoiro. Un relato moitas
veces repetido é o dun grupo de cativos aos que detiveran,
entre os que estaban os irmáns de Josefa dos Xicos, o irmán
de Olimpia, os tíos de Marujita, os tíos de Geluco, e Amador.
«O irmán de Josefa dos Xicos dicíalle aos gardas ‘préndame e
mátame a min, e deixe a meu irmán’, porque o outro era máis
novo e tiña uns 15 anos. Pero nada». O máis vello deles era
moi forte, e nos Caparetes doulle unha patada ao garda, «que
nunca máis ben quedou». Segundo contan, «Amador e outro,
escaparon. O outro tiña unha navalla no peto, doulla a Amador
e cortaron as cordas. Era lixeiro, saltou o río, pero Amador
non dou e quedou agochado. Coñecía ben a zona así que
quedou baixo as raíces dun amieiro e non o viron, salvouse.
Foi até Belelle e pediu auxilio, até Ardá, á casa de Antonia da
Mourela, onde estivo escondido moito tempo», reconstrúen
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na eira». Baltasar correu a peor sorte: «matárono antes dun
ano. El xa deixara dito na casa que a el o ían matar rápido,
pero que non o ían coller ás mans. O caso é que unha noite
que baixaran un rabaño de rapaces da comarca a gardarse
a unha cabana dos da tía Francisca dos Xicos, apareceron
os milicianos de Cabanas e colléronos. El tentou escapar,
saltoulles por riba e matárono polas costas. Nesa mesma
redada colleron a dous irmás de Josefa dos Xicos, e mentres os
da casa rabeaban polo destino dos fillos, tiveron que axudar
a enterrar a Baltasar de noite. E a miña muller, que tiña nove
anos, atopou o sangue na parede do cemiterio cando ía para a
escola e colleu moito medo».
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entre Felicita, Cruz e Ramón. É por esta fuxida que as cinzas
de Amador foron espalladas na zona dos Caparetes. Amador
Barcia foi un escapado con moita sona, «estivo pola zona entre
unhas casas e outras», sinalan Ramón e Teresa.
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Aqueles mozos que fuxiron ao monte pensando que
marchaban por uns meses botaron anos agochados. Segundo
conta Salgado, «Jesús chegou a ter radio de galena, sabían
facer eles iso, para escoitar as noticias. Tiñan as cabanas nos
montes, unha arriba do Sumeiro, que era un monte moi
pecho, e tiñan alí auga para bañárense. Durmían polas casas,
baixaban de noite. Jesús viviu tamén unha tempada na casa
dos de Mota en Sillobre. de feito, cando morreu o pai tivérono
que ir buscar para despedirse del. En canto se foi Jesús,
morreu o home. En Neda tamén tiña outra casa na que tiñan
moito trato. Era un home moi culto, lía moito, e coñecíano en
moitos sitios», completa este veciño.
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Seguindo co relato de Jesús do Someiro, que é o que Salgado
recorda mellor por ser tío da súa muller, lembra que «escapou
máis tarde, cando o chamaron para ir á guerra. Tocáballe o
frente de Asturias, onde morrían todos. Cando ía para aló, co
fusil e todo, baixouse e volveu para a casa. Andou unha pila
de anos por aí. Un día prendérono os gardas, era a véspera
das Neves e levábano pola serra arriba. E como daquela había
moita xente traballando polos montes asubiando e berrando,
el foilles poñendo medo aos gardas, dicíndolle que os ruídos
que oían eran os seus compañeiros que ían rescatalo. Nada
diso era certo. Máis adiante atopáronse cun de Irís que ía
con sidra para as Neves, pararon bebela, e Jesús coas mans
amarradas tras do cu saltou polas penas abaixo e volveu para

Jesús non dou marchado na evasión do Santa Teresa, no 46,
segundo Salgado porque os compañeiros marcharon sen
avisalo, aínda que na súa casa xa lle pagaran a viaxe. Outros
veciños de Regoela si o conseguiron, como Evaristo Eive,
Amador Barcia, Antonio Vilar e Eugenio Vilar. Ramón conta
unha historia curiosa dunha partida, que podería ser esta
mesma ou outra das que se deron neses anos: «puxéronse
varios de acordo, entre os que estaba Higinio, e chegaron a
Xixón andando polo monte. Botaron un tempo en Xixón, que
tiñan contactos, coñeceron un pescador e contratáronlle para
que os pasara. O día que ían embarcar no peirao estaba un
garda. Ao ver que se ían o garda tiña que denuncialos, así que
falaron con el e dixéronlle: ‘se te deixamos vasnos denunciar,
e non te podemos matar que non vai coa nosa forma de ser.
Así que para que non pase nada non queda máis remedio
ca levarte con nós. Fixeron amizade polo camiño e o garda
nunca volveu para aquí», conta.
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o monte. Tiros por todas partes, pero non lle deron». Jesús
seguiu no monte «por aquí e acolá, pero xa cara o final había
unha cuadrilla de gardas vellos que tiñan can, e a eses non se
lles escapaba nada. Jesús deuse conta. Ademais, había outra
cuadrilla de escapados do lado de Viveiro, e viu que se non
o mataban uns, íano matar os outros. Foise a Francia a pé,
e chegou a Pamplona polos San Fermíns. Alí tiña un home
contratado para que o pasara polos Pirineos, pero o home
jodeulle os cartos e nada. Buscou outro, que o ía levando
de noite. El agardaba escondido polo día, e á noite o outro
leváballe comida e seguían. Disque non había auga, e pasou
moita sede, moita. Bebía en chapurreiras, e chegou enfermo a
Francia de beber onde non debía».
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Un exilio que se estendeu por moito tempo. Segunda conta
Felicita, «Don Honorio, avogado, foi quen defendeu aos do
lugar de Horta, e os escapados sen delito de sangue puideron
volver».
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Este clima de represión causou fondas feridas entre veciños e
familiares, coma na casa de Josefa de Xicos, «que lle mataran
dous irmáns por ser de esquerdas, un era un cativo. Tiña
outro que era das dereitas, e foi unha vez á casa coa súa
escopeta e o pai botouno, ‘non te quero ver aquí’, díxolle».
Outros parentes sufriron o desterro, coma no caso do pai de
María da Lousada, o Tío Jesús, «que o mandaron a León. Tiña
asma e volveu curado polo aire, iso si».
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As mulleres tiveron un papel activo e complicado nestes anos
da posguerra, moitas veces agochando a escapados, coma
no caso «da muller do Parará de Pontedeume, que estaba
escondido na corte das vacas e ela facíalle sinais cando había
perigo». Outras padeceron directamente a represión, coma
María da Lousada, Olimpia Barcia, Maruja Permui, Dorinda
Bouza ou María do Pazo, «a quen veu buscalas a Garda Civil
porque tiñan familia escapada. Déronlle unha somanta…
Pegáronlles en firme. Olimpia quedou presa», contan entre
Teresa e Felicita. Certamente, Olimpia Barcia foi presa política
do Réxime no 1941 e durante varios meses, por ser irmán dun
escapado, Amador.
Os rexistros da garda civil eran moi habituais nas casas dos
escapados, onde ameazaban, pegaban, multaban e levaban
arrestadas ás familias para intentar recabar información,
especialmente como represalia a calquera acción dos

escapados. «No Someiro», conta Antonio, «déronlle unha
paliza ao pai de Maruja que o deixou a piques de morrer. A
súa nai e a súa tía Carmen leváronas detidas ao cagharrón
(calabozo) de Neda, de onde saíron rápido grazas á
intervención do seu cuñado».
Na casa de Cruz ninguén foi ao cuartel, e ela explica así os
motivos: «a miña avoa estaba cega, Evangelina non era ben,
e a bisavoa estaba algo mal da cabeza… Un día viñeron
os gardas e Evangelina dou en berrar. A bisavoa saíu núa
á xanela, coas tetas ao aire, a berrarlles. Os gardas dixeron
‘vámonos, que aquí sólo hay tontos y locos’, e non volveron».

Falando de pedir e roubar, contan que Vicente, o tío dos de
Horta, tamén estaba escapado, e segundo Felicita «un dos que
estaban con el na cabana díxolle que tiña que ir abaixo a pedir
diñeiro. Foi á dun veciño, e díxolle que o sentía moito pero
que lle tiña que pedir cartos, e díxolle o veciño ‘é escusado que
mo digas que ti nunca fuches de roubar. Douche os cartos que
ben sei que te matan se non. O Tío José, irmán do escapado,
soubo o que pasara e foi a esa casa a devolverlle os cartos».
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Vivir na posguerra foi un calvario que os e as participantes do
obradoiro aínda lembran ben. O Tío Vicente, avó de Teresa e
Ramón, «chegou un día á casa e xa se vía que algo pasara. A
nosa nai tivo que saír cunha cesta de cousas de comer para o
monte. Pegáranlle, e había que darlles», contan. «Houbo xente
que aproveitou aqueles tempos por bandidaxe, aproveitábanse
de quen tiña algo e collíanlle fariña do muíño, cartos se os
tiña, ou o que fose», remata Ramón.
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Cruz lembra que «chegaban á casa e tiñas que darlles a cea,
tanto aos escapados coma aos gardas. Os gardas viñan e
requisaban o que tiñas; ían as mulleres á praza, e collíanlle
o que levaran. Non deixaban vivir», conclúe. Non todas as
lembranzas son tan duras, Felicita recorda con picardía cando
levaba ás vacas a pastar de nena, «e pasaban os gardas e
dicían, ‘viches pasar algúen?’, e eu contestaba ‘non, non pasou
ninguén’. E logo viñan os escapados e o mesmo, ‘viches pasar
a alguén?’, ‘non, ninguén’. Na casas avisáranme de que dixera a
todo que non, e eu así o facía».
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Máis alá das anécdotas, as pegadas da Guerra déixanse sentir
nas casas, nos corpos, nos nomes. Contan que a casa do Tío
Jesús tiña marcados os canóns das escopetas na porta que
tiñan antes. Os de Vilar e Amador chegaran ao acordo de
pórlle aos fillos de nome Libertad, Progreso e Justicia, e así
o fixeron -a primeira foi a filla de Amador, o segundo o de
Higinio, e o terceiro Justo, fillo de Antonio. Felicita engade
unha historia máis das secuelas da contenda: «eran xa os
anos 60, que o meu cativo era pequeno. Estabamos un día na
cociña, era a hora de cear e eu xa bañara o pequeno. O meu
home fora arrancar un cepo grande de toxo e botara a leña
ao lume, e ao pouco explotou a cociña de ferro. Fun correndo
mirar fóra por se caera a chaminea e nada, pero a cociña
fendera en catro cachos. E que fora? Que o cepo tiña dinamita
dos tiros de cando os escapados, que quedara aí dentro
todos eses anos. Collérano do monte subindo ás Covachas, á
esquerda. Que medo pasamos…».
Por fortuna, en Regoela tamén houbo acontecementos alegres
que marcaron a historia da parroquia, coma o Real Club

Primeira aliñación do RDC Regüela.

A primeira aliñación do equipo foi: na portería, Evaristo
Vilar (Lousada); como defensas, Juan Bouza (Horta), Manuel
Pereira (O Pazo), Manuel O Rubio (Os Xicos); medios, José
Pereira (O Pazo), Vicente Vilar (San Marcos); dianteiros,
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Deportivo Regüela, o equipo de fútbol da parroquia fundado
no 1953. Polo seu interese e calidade, extraemos boa parte da
información contida na exposición sobre a historia do Club
elaborada pola asociación de Mulleres Rurais. Ramiro, o pai
de Cruz, foi un dos artífices da creación deste Club, no que
realizou diversas funcións, entre a de presidente. Xogou até
case os 50 anos. Outros membros da directiva foron Saturnino
Vilar (Lousada), Juan Meizoso (Xicos), Vicente Vilar (San
Marcos) ou José López (Lousada).
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Eusebio Carbón (San Marcos), Ramiro Meizoso (Lousada),
Luís de Antón (San Marcos), Lorenzo Paz (Cerdeiras), Manuel
López (Lousada), Manuel Vilar (Lousada), Ángel Bouza
(Horta), Chucho López (Lousada) e Manuel Vilar (O Pazo).
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O primeiro balón do RCD Regüela tróuxoo da Guerra Jesús
do Coto, e Ramiro mercoullo. Os seguintes viñan do Racing
de Ferrol, mercados da segunda man -eran moi pesados!
Algúns xogaban descalzos e outros en zapatillas, ou con botas
vellas. Os pés acababan ensanguentados, cravados coas puntas
das botas, os toxos ou as herbas duras. Os xogadores vestíanse
na carpintería de San Marcos, e desprazábanse nas camionetas
de Alfonso de Fene e Telleira de Ares. As «duchas» eran o
regato da Espiñeira.

73

As familias de Eive dos Xicos e Vilar da Lousada cederon
os terreos dos Caparetes para a construción do campo de
fútbol. Os xogadores comezaron a facer o seu propio campo,
e tardaron un ano en rematalo (53 - 54). No 1954 celebran
a inauguración cun partido contra os das Neves. Para esta
ocasión, a encargada de facer o saque de honra foi Mucha do
Pazo, madriña da agrupación. No 55 deseñan o equipamento
do equipo, que é confeccionado por Serafina de San Marcos e
as súas alumnas. Crean tamén o escudo do Club, bordado por
Mucha do Pazo. Chegaron a ter mesmo un xogador do River
Plate (un equipo de Primeira de Arxentina) que pasaba os
veráns aquí.
As mulleres xuntaban os cartos o día da celebración do
partido. Aínda lembran as cancións da afección:

Outros acontecementos falan do poder da unión entre a
veciñanza, a súa capacidade e forza de traballo. É o caso da
construción do local social, da que Salgado fai un fermoso
relato: «fomos os veciños quen fixemos a escola. Montamos
unha comisión e andamos pedindo polas parroquias para
facer a escola, e o bar, o local social. Iamos comprando
terreos, amañando cos veciños, e pagando. Se non nos
chegaban os cartos volviamos pedir; máis ou menos todo o
mundo colaborou. Compramos cinco ou seis fincas, carallo!
Desmontamos e fomos facendo, primeiro o casino, e pola
parte darriba a escola, todo o fixemos nós. Traballamos os
sábados e os domingos, xa tiñamos alí a cisterna para a auga.
Iamos seis ou sete, sempre os mesmos: Fernando de Horta,
Masito, e outros. Cando se fundía chamabamos a todo o
mundo, faciamos unha churrascada e avisabamos ao resto.
Non se fixo en dous días, tardamos anos. Se estivese ben
deletreado, mérito tivo, aquilo. Porque non foi fácil. Houbo
que comprar eses terreos e algúns non os querían vender…
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Azul y blanco trailará
Son los colores de la sociedad
Opa Regüela
Opa Regüela
Regüela ganará.
Tenemos un portero
Que es muy valiente
Que para la pelota
Muy fácilmente
Opa Regüela
Opa Regüela
Regüela ganará.
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Homenaxe aos xogadores do RDC Regüela e a súa madriña,
Maruja do Pazo.
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É que antes os cativos ían a Manxarín, pero logo non valía o
sitio, armábase un cristo porque os mestres non querían estar
alí… E por iso foi que fixemos a escola».
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Cruz engade que «o terreo comprárono os veciños de Soaserra
e Regoela, e o traballo fíxose por eles tamén, pero ao final
houbo que doar o local ao Concello, porque se non Educación
non cedía a escola. Deron a cambio a concesión do baixo para
un local social por cincuenta anos». A escola inaugurouse
arredor do ano 80, e funcionou como tal ao longo duns trinta
anos.
A construción do local social foi un dos moitos logros
colectivos desta parroquia. Veñan outros cen anos máis de
vida, comunidade e soños nas súas terras.
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Ramón, Fina, Julita, Juan e Maruja en San Pedro de Eume.
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