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PRÓLOGO

Amigo Lector:

Este libriño que tes nas túas man~ fálan os dunha fermosa Fes ta
Esco lar, o CERTA1\;IE D O S PEREIRIN OS, que durante quinc e anos,
entre 1916 e 1931, se celeb rab a ó remate do curso escolar nas escolas de
Rubín, Lamas, Pardemarín , Olives e Curantes, do Concello da Estrada
(pontevedra), ba ixo as directrices das Sociedades de Instrucció n creadas
alén mar polos emigrantes desas parroquias e coordinadas polo Sindicato
Agrícola de Pardemarín.

Non tenta ser un estudio en profundida de Ó xeito das pescudas
científicas dos profesores, Vicente Peña Saavedra ou Antón Costa Rico)
non. Este traballo representa un recordo agradecido para tantos emigran
tes anónimos que entregaron, con verdadeira paixón patriótica, unha par
te dos seus minguados aforros, aca dados m oitas d as ve ces b aixo
degradantes humillacións, mergullad os sem pre en bágoas de ausencia,
cando non, pouco agrade cidos por mor de irracio nais incomprensións
dos mesmos veciños des ta beira do mar.

Pensa o autor, que se Fernando Blanco de Lema, da vila de Cee; ou
G arcía-Barbón Sola, de Verín; ou os irmáns García 1 aveira, de Betanzos; e
tantos e tantos outros filántropos galegos tefien unha estatua, unha rúa,
unha escola co seu nome, os moitos emigrantes nosos que non acadaro n
fortuna; que moitos deles, despois de entregar donativos para a súa parro
quia) berce espiritual, tiveron que ser repatriados por enfermidade ou pobreza,
ben merecen ter, cando menos, unha liña nunha páxina dun libro que recorde
a súa entrega ilusionada a unha terra, que pola súa orfandade cultural, polo
seu caciquismo opresor, non foi quen de sustentalos.

Estes certames escolares, es tas festas familia-escol a, coas súas
limitacións da época, coas súas orientació ns non exentas de pe quenos
fallos, representaron un importantísimo papel no desenvolvernento edu
cacional de Galicia. Eran, en primeiro lugar, a culminación da inestimable



axuda que as Sociedades de Instrucción de América lle prestaron ó pobo
galego coa construcción de escalas nas parro quias e a entrega de mate
rial para as aulas. E n segundo lugar, pa ra alentar no eido da educación
os picariños, para implicar na tarefa educativa os pais, para xuntar nun
sentimento de superación vo ntades ve ciñais e xeracionais. Estes certames,
como día sinalado e espe rado no devir da parroquia, remataban nunha
leda vivencia colectiva entre emigrados, pais e picari ños,

Pero aquelas xo rnadas escolares non teñen por que ser felices
lembranzas dos na sos avós . Esas festas escolares teñen aínda, nos tempos
actu áis, unha boa e necesaria razón de se celebrar. As reuníóns das APAS
dos na sos colexios redúcense, moitas das veces, a unhas conversas nece
sarias, pero moi pro toc olarias. Precisan, para unha verdadeira integración
no espíri to de comunídade escolar dun día de esparexemento, de festa
supra familia r na qu e pais, nen a s, mestres e autorida des convivan de
verdade satisfeitos e alegres como aqueles asisten tes á carb alleira dos
PEREIRIÑ O S.
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CERTAME ESCOLAR DOS PEREIRIÑOS

o CERTAME E SCOLAR D O S PEREIRlÑOS e a súa correspon
dente festa constitúe un singular evento lúdic o-cultural que dende o ano
1916 ata o ano 1930 se celebrou na carballeira dos Pereiriños, preto do
lugar de Pausada da parroquia estradense de San Miguel de Curantes.

Consistía nos exames que tiñan lugar nos centros de ensino sub
vencionado s por entidades particulares (sociedades e sindicatos) e na en
trega dos correspondentes premios acadados polos alumnos das escalas
das parroquias de Pardemarín, Lamas, Olives, Curantes e Rubín. Esta
entrega pública e solemne deu orixe á celebración dunha verdadeira festa;
foliada esperada polos nena s e mozos, polos pais e avós destas parro
quias, e poida que tamén devecida palas auto ridades do concello ou da
provinc ia xa que a festa constituía unha boa ocasión de lucimento e de
presentación nos tempos de eleccións a deputados.

As orixes primixenias deste acontecemento escolar ató panse en dúas
manifestacións socio-culturais que agroman no último tercio do século
XIX e que van evolucionando, de vagariño, a través dos anos ata o primeiro
tercio do século XX.

Estas dú as manifestacións foron: as sociedades ag rarias que
agroman nas estructuras labregas e as sociedades de instrucción que
nacen ó abeiro dos nas os emigrantes nas terras de América.

Para poder entende -la orixe e o desenvolvemen to destas dúas
manifestacións cómpre facer unha sucinta viaxe polo contexto socio-eco
nómico e cul tural daquela sociedade estrad ense qu e ten as mesmas
connotacións cá sociedade galega.

Unha testemuña da miserable situación das nasas xentes aparece
reflectida no informe da Xunta de Sanidade Local de Santiago do ano 1894:

«La alimentación de estas clases, reducidas a pan de maíz o de centeno y a un coci
miento de verduras y patatas, probando rara vez la carne, es en extremo deficiente,
lo que da una idea del miserable estado en que se hallan estas clases sociales...
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Las viviendas son reducidas y poco aseadas, habitando con frecuencia los anima
les domésticos y las personas; no disponiendo en bastantes casas más que de una
cama para seis o siete personas, y resultando además hacinadas las viviendas».

Esta situació n non mellara ca paso do tempo. Case trinta anos
despois, no ano 1923, o crego lucens e, Ram ón Castro López no seu estu 
dio "l:a Emigración eJ1 Ca/icia" escribe:

«La mayoría de las viviendas de los infeli ces labriegos de G alicia carecen de
las más rudime ntarias condiciones de higiene y moralidad, pues vemos que
muchísimas familias se albe rgan en una sola habitación donde está la cocina,
las camas ¡qué camas!, para cinco o seis de familia, las gallinas, algún ganado
de toda clase y los aperos de labranza» .

o campesino galego, e polo tanto o estradense , nestas datas dos
sécula s XIX e XX, traballa con arcaicos treb ellos e ferram entas unhas
pequenas leiras, case semp re propiedade do s m osteiro s o u abadías,
primeiro, e d a pequena fid alguía de sp ois da desamortizac ión d e
Mendizábal.

Es te endémico minifundio, unido á falta de coñecementos do labrego
para poñer en práctica nova s métodos de cultivo, de mellara do gando,
etc. imposibilitan o desenvolvemento dun mercado económico integrado.

Por se estes atrancos non foran de por si suficientes aínda hai que
engadi-Ias fortes contribucións que caen enriba do labrego. Ten qu e lle
entregar á Igrexa unha serie de tributos case todo o ano, e ó E stado,
nunca farto de oprimir, trab ucos, rendas e consumos.

N estas condicións o campesiño vive, pois, unha vida de subsis ten
cia paupér rima, vergoñosa, miserable, tan mis erable qu e moitas veces fará
periga-Ia súa existencia física.

As terras, mal traballadas, abonadas sen control, non dan colleitas
suficientes para a mantenza dunha familia numero sa, nin para mercar
novas sem entes. O labrego ten que acudir á casa do rico para seguir vivindo;
alí atopará un remedio inmedia to para as súas apreman tes necesidades
pero a cambio dun abusivo interese, cando non un ignominioso <pacto de
retro». E, aínda satisfeitas as débedas, ese campesiño quedará baixo as
gadoupas do señor, agora convertido en cacique.

Para afastarse deste inferno de penuria e escravirude só lle queda ó
labrego unha esperanza, un malfadado recurso: o camiño da E.iYllG RACION.
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o estradense Ramón Verea G arcía (Curantes, 1833; Bos Aires-1899),
estudiante para crego en Santiago de Compostela, mestre, periodista, li
brepensador, inventor en Cuba, Estados Unidos, Arxentina coñecía en
profundidade os problemas da súa Galicia.

N un dos seus libros fai referencia á triste vida do labrego, asoballado
palas moitas cargas eclesiásticas : impostes de beneficios, abadía) oblata) primicia)
deijJlo) dereitos de estola) IlIctllosa) Voto de SaJltiago) alcabala.A isto había qlle engadi
las contribuaáns en cartas e honrespara o estado 011para os danos das terras (fOros).

N o seu libro ReligióJl Uniiersal, Nova York, 1891, nun artigo dedica
do «Al Labrador», escribe:

«El hombre que explota la naturaleza, es de todos explotado; como todas las
bases, está bajo el edificio que sustenta, término medio ent re la naturaleza y
la sociedad, arra nca a aquella su subsis tencia y ésta se la arra nca a él, es una
sanguijuela chupada por otras sanguijuelas...
... Del producto de su crudo traba jo tiene que deducir antes que nada la parte
que le cor resp onde para sostener y enriquecer a su cura, y otra no pequeña
para sufragar los gastos de su go bierno que muy poco o nada hace por él.
...Esa máquina de trabajo que es el labrador no puede pedir auxilio a la religión ,
porque los ministros de ésta son los primeros en esquilmarle; no puede pedirlo
al gobierno, porque este es su mayor opresor. ¿Qué ha de hacer? D ejado solo
podría ser el más feliz de la tierra, con la iglesia y el estado sobre sus hombros
es el más desgraciado . De ahí el que todos los que pueden huyan del cultivo de
la tierra; de ahí el que a ésta no se le extraigan más productos...
...La emigración es el único medio que al cultivador le queda para escapar a la
rapacidad de los go bernantes . Es duro abando nar los lugares donde hemos
nacido, los compañeros de la infancia, los amigos y la familia; pero es duro
también trabajar toda la vida sin posibilidades de mejorar, para unos amo s
tan desalmad os. La alternativa es dura, desesperante, pero inevitable...
...¡Cuán lejos estamo s aún de desterrar el despotismo gubernamental, ese
rob o legalizado!. ¿Llegará algún día el pueblo a go berna rse a si mismo?, Sí,
mas la épo ca tardará, porque entre los oprimidos falta la unidad de acción; en
su pobreza y con siguiente ignorancia, no han comprendido aún la fuerz a de
las asociacion es.
La Ilustración se extiende, aunque lentamente, y los días del despojo legali

zado tocarán pronto a su ocaso.»

Esta Ilustración que coñecía Verea García non chegaba a penetrar
no contexto social das nasas aldeas galegas; unhas veces, pala oposición
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dos go bernantes que non desexaban a instrucción do pob o para asegurar
así a súa parcela de poder, e outras pola falta de unión e pola mesma
resistencia do labrego a perde-lo tempo na educación dos fillos, man de
obra que precisaba para unha cativa vida de autoabastecemento.

No número 34 do xornal El E stradense, con data de 3 de agos to de
1907, baixo o lem a «Educación Social» e asinado por Pedro E nxebre,
pseudónimo de Losada D iéguez, ato pamos:

«Sin educación en la intelige ncia, sin enseñanza agrícola el niño se va hacien
do hombre y de la vida conoce solamente la parte negra; oye en su casa
con tínuamente hablar de miseria, oye que es necesario acudi r al usurero, a
pedir favor a tal cacique, y ante el va apareciendo toda la telaraña que tienden
esas arañas políticas.
Si los jóvenes son emprendedores, al ver cerradas en la aldea y en la región

las puertas de la vida, emigra para bu scar en tierras extrañas la independencia
econó mica y luego volver a libertar a sus familias de la opresión.
Si los jóvenes son de ánimo apocado o tienen lazos irrompibles que los ligan a sus
casas, entonces encorvan sus espaldas y aguantan todo lo que se le viene encima».

Pasaran corenta ano s dende este escrito e as estructuras galegas se
guÍan case no mesmo estado : os foros e os caciques, compañeiros da secu
lar viaxe dos campesiños. E a Igrexa tamén segue coas mesmas atribucións.

O s nosos emigrantes saen camiño da emigración ás terras de América:
Cuba, Arxentina, Uruguai, Costa Rica, de alén mar, ou a Cádiz e Lisboa na
propia península, sendo uns mociños, sen idade, sen unha formación cultural
mínima, sen coñecemento dun oficio, sen desenvolve-la súa personalidade.

10 barco sofren en silencio a primeira mágoa. Un fato de homes e
mulleres, m o zos e m ozas descoñecidos, sen nome, ca se sen vo z,
medorentos e hieráticos son, entre mareos e trousadas, os compañeiros
dunha interminable e aventurada viaxe cara ó descoñ ecido.

Cando o barco bote amarras naquelas afas tadas terras, moitos deles
non terán máis opción que acepta-lo traballo qu e lle poida aparecer por
mediación dalgún veciño ou por razón da subsis tencia. E traballarán doce
ou catorc e horas diarias cunha cativa mantenza. O esp erado descanso das
noites tampouco chegará pola dureza das táboas do chan ou do mostrador.

N a situación non queda nin ganas, nin tempo para as relacións de
veciños ou compatriotas. E preciso illarse para aforrar axiña uns pesos
que haberá que xirar á Es trada por mor de paga-las débedas da viaxe.
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Destas circunstancias sabe ben o ilustre estradense, \Xlaldo Álvarez
Insúa ( A Estrada 1856-Madrid 1938) emigrante ós 19 anos a Cuba. Na
súa maleta, cos seus estudios leva un coñecemento profundo da situación
do labrego e alá, xa avogado, entende de cerca a situación insolidaria, por
ignorancia, dos emigrados galegos na illa. A súa teima vai ser convencer a
estas xentes da necesidade da unión entre eles e da importancia de estar
en posesión dunha cultura para ser «alguén» na sociedade e afastarse da
escravitude á que estaban chamados emigrantes e labregos.

Dende o xornal El Eco de Galicia, fundado por el, chama a cotío ós
emigrados para que se unan. Consegue a creación do Centro Gallego na
cidade da Habana; centro que vai representar un primeiro paso para que
esa xuntanza dos galegos poida ser unha realidade.

Escritor ben cofiecido polas súas alegacións a prol de tódolos pro
blemas que afectasen a Galicia e ós galegos. Anos despois, no artigo titu
lado «Recordos», escribe:

«Cuando fuí por primera vez a Cuba el año 77 del siglo pasado, no existía en
la Haban más organismo de carácter gallego que la Sociedad de Beneficencia
de Naturales de Galicia fundada, si no me es infiel la memoria, en 1873.
Los fines de la sociedad eran bien sencillos. Socorrer todos los meses con
una pequeña suma a los gallegos pobres y a sus familias y enviar a su tierra a
los que, por enfermedad grave, a juicio de un cuerpo médico, no podían
curarse en La Habana. A esto reducíase su labor.
E125 de julio de cada año, celebraba, con una procesión cívica en las calles de
la ciudad y una fiesta en el teatro, en que se cantaban coplas gallegas y bailaEra
esta la única vez, durante el año, que se reunían los gallegos. Después,
dispersábanse para atender cada cual a sus quehaceres, sin dejar ningún lazo
de unidad entre ellos...

Todos se conformaban con el apartamiento en que vivían unos de otros sin
comprender las ventajas de la asociación. El individualismo en su más extre
ma acepción era la característica de unha colonia que estaba abocada a gran
des destinos.

Pero el 8 de marzo de 1878 publiqué el primer número de El Eco de Galicia
y esto constituyó un verdadero acontecimiento para los gallegos de Cuba,
que tuvieron quien los defendiese de las injurias , burlas y calumnias de que,
desde tiempo inmemorial, venían siendo objeto....
La falta de unión y de solidaridad era el mal que afligía a Galicia. Contra esta
dolencia combatí sin descanso ni tregua. Vencí.Mi éxito lo pregona, no sólo en
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El Centro Gallego con su robusta existencia sino a las múltiples asociaciones
coma la de Hijos del Ayuntamiento de La Es trada se han desarrollado en Cuba
y tanto bien están derramand o sobre el país gallego con las escuelas que fund an
y con los centros culturales que implantan, todo por ellos sostenido»*.

o Centro Gallego, fundado en 1879, nace como «sociedad de ins
trucción y honesto recreo» e nela disp onse dunha ben surtida biblioteca e
créase unha escala de adultos con ensino de primeiras letras, gramática
castelá, xeografía e historia de España e particular de G alicia. ¡Cantas
mentes naquelas aulas se abriro n ó mundo da cultura!

Ó me sm o tempo, abril de 1879, na cidade de Bos Aires e da man
do periodista César Cisneros Luces fúndase outro Centro G allego. Na
cidade de Montevideo, Uruguai, naquel mesmo ano será o avogado Varela
Stolle o primeiro presidente do Centro Gallego daquel a nación. A imita
ción do da H abana, estes centros tiñan tamén clases para emigrantes e
biblioteca.

Pouco a pouco estes centros foron calando no espírito da xente
emigrada. O s na sos emigrantes en Cuba, Arxentina, Uruguai, comezaron
a asistir ás escalas e bibliotecas dos centros. Tiveron así a primeira visión
dun mundo novo, duns movem entos sociais e novas ideoloxías. D éronse
canta de que os homes que chegab an a estes países cunha preparación
cultural, axiña triunfaban nos empregos e ascendían nas clases sociais do
país. Tiñan testemuñas coñecidas: \'Vald o Alvarez Insua, Bernardo
Rodríguez Ribeira, Maximino Matalobos, Manuel Puente, etc.

Moitos, moitísimos daqueles emigrados que non tiveran na súa terra
de orixe medios nin ocasión de adquirir unha mínima preparación cultu
ral ou profesional e que tiveron que traball ar naquel es oficios que lles
ofrecían os patróns. Sufriron humillacións e burlas a tódalas horas; foron
enganados a cotío e endexamais respectados. Pensaban na cativa situa 
ción económica e social a curto prazo da súa terra nai. Se non se lle puña
remedio, tarefa moi difícil, os filias, ou os irmáns tamén terían que emi
grar coma eles. E o mesmo ca eles, chegarían analfabetos, sen prepara
ción ningunha e sufrirían as me sma s aldraxes e a mesma explotación .
Facíase preciso a unión de todos, facer un esforzo económico común
para tentar mella ra-lo porvir dos nasos compatriotas.

* (O asociacionismo galego na emigrac ión agro ma xa no ano 1790, na cidade de Bos Aires coa Congre
gación de Na turales del Reyno de Galicia. Cato rce anos despois, en 1804, ato pamos na Habana a
Sociedad Gallega.
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o ano 1906 vai marcar un importante fito nas novas relacións no
novo desenvolvemento socio-cultural dos estradenses, tanto dos de alén
mar coma dos veciños do concello. este ano nacen dúas signific ativas
institucións: As Sociedades de Instrucción e as Sociedades Agrarias. E las
serán as «loco m oto ras» que irán tr ansformando o pensamento e os
degoiros das nasas xentes palas vías da cultura e da xuntanza.

Sociedades de Instrucción

As Sociedades de Instrucción son as aso ciacións que os na sos emi
grados crearon nos seus lugares de traballo, alén mar, ca fin de socorrer e
axuda-los veciños, os fillos ou os parentes na procura dunha mellar ins
trucción. A súa principal tarefa ía encamiñada a afastalos da ignorancia,
causa principal das calamidades e situa cións aldraxantes que eles sufriran.

O nome destas asociacións viña determinado, unhas veces, pala
parroquia de orixe dos veciños, (Unión de Rubín, Hijos de Pardemarín,
Hijos de Callobre). Outras veces, se os emigrados eran de distintas parro
quias, levarían o nome do concello (Unión Estradense, Hijos del Ayunta
miento de La E strada). A primeira destas asociacións será a de Unión de
Rubín, e a última a de Unió n E stradense. .

As sociedades de instrucción máis importantes estaban situadas nas
cidades da Habana e Bos Aires, a nde residían o maior número de emigra
dos. Tamén desempeñaron unha axuda importante as establecidas en Mon
tevideo, Nova York, Costa Rica, sen esquece-lo núcleo de emigrados na
cidade de Cádiz ande, anos despois, se especializaron nas «freidurías».

Estas institucións non podían estar illadas e buscaron na vila e nas
parroquias de orixe dos fundadores unha cooperación eficaz para desen
volver, coas garantías necesarias, o seu labor de mecenado. Así mesmo,
precisaban e esperaban a participación activa dos mestres, primeiros
alicerces da grande obra da educación e instrucción, pero nalgúns casos
non foi tan axeitada como se prometía.

O enfoque pedagóxico que tentan imprimir nas súas institucións
sufrirá cambios no correr dos tempos. Diante dun porvir de abrigada
emigración, segundo están as infraestructuras económico-sociais de
Galicia, pensan nunha instrucción inmediata que sexa efectiva para os
países de acollida. Neste sentido, a instrucción debe ser en castelán ca
fin de enriquece-lo vo cabulario da fala e afasta-las aldraxes do (~ja¡¡o/ito)) .
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Despois da creación das Irmandades da Fala, aparecen innovadores co
desexo de que o ensino sexa na lingua galega, ou, cando menos nas dúas
linguas, proxecto que non chegou a unha implantación real. Tampouco
podía segui-Ia rutina memorística, senón experimental, in tuitiva e cíclica,
dirixida a eleva-lo nivel dos futuros labregos nos temas agrícolas e
gandeiros, hortos escolares de experimentación, asociación agraria, etc..
En canto ós mariñeiros fomentaron, amais da instrucción primaria, a crea
ción de pósitos de pescadores e estudios de náutica.

No ano 1906, con data 2 de decernbro, na cidade da H abana, un
grupo de preclaros emigrados da parroquia de Rubín , crean a primeira
Sociedade de Instrucción estra dense co nome de Unión de Rubín . A xunta
directiva, elixida por unanimidade, es tá formada polas seguintes persoas:

Presidente: D. Francisco Paz .- Vicepresi de nte: D. Ramón Taboada.
Secretario: D. Pedro Fragoso.- Tesoureiro, D. José Rodríguez.- Vocais:
Sres. Maximino Balsives ; Maximino Baltar; Antonio Coladas; José Igle
sias, Ricardo Torreiro e José Vesteiro.

A primeira e primordial tarefa, segundo o artigo que escribe o seu
presidente, Francisco Paz, con data 20 de Abril de 1907, será: «di fundi-Ia
ins tr ucción fundando en Rubín unha escola apro pia da de nenos e nenas
con tódolos adiantos pedagóxicos m odernos e con edi ficio propio que
reúna as condicións axeitadas»,

Na reunión deuse conta do estado da subscrición voluntaria para a cons
trucción da casa escola da parroquia que xa ascendía a máis de 600 pesos.
Acordouse,asímesmo, dirixir unha circular a tódolos filios de Rubín que estivesen
fóra para que coñezan os fins da sociedade e a súa integración na mesma.

Esta sociedade vai servir de m odelo para aquelas que moi pronto
irán xurdindo noutras cidades cos m esmos obxectivo s de unidade, ampa
ro dos emigrados nas desgracias da emigració n, construcción de escolas
nas súas par ro qui as, apoio ós campesiños nos seus devezos de redención
dos foros e trabucos, etc .

Moi a m odiño, os es trade nses emigrad o s empezan a ter unhas
relacións máis agarimosas. Polos xornais que se publican en Galicia sabe n
algo máis da situación económico- social da terra que un día tiveron que
abandonar. Aqueles estradenses que teñen recursos e veñen pasar uns
meses de lecer e de vagar á terra nai , contan e non paran, da descoñecida
ou xa esquecida beleza da natureza galega; dos m ovementos de protesta
que os campesiños comezan a presentar en contra dos caciques e dos foro s.
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Agora, xa non se reduce a xuntanza á romaría do día do Apóstolo, nin ó
día do patrón da parroquia. Nas mesmas sociedades editan revistas coas
novas máis importantes do lar nativo e hai reuni óns das directivas co a
presencia de socios, e cornunicaci óns escritas.

No 1907 hai novas doutras sociedades; en xullo do ano 1907, D.
Alejandro Riveiro Vidal, secretario da sociedade cubana Club Estrandense
xira á Estrada unha cantidade destinada a remedia-la penosa situación
económica dun veciño por mor dun incendio na súa vivenda.

Á cidade Arxentina de Bos Aires chegan novas de stas xuntanzas
veciñais coincidentes coa súa maneira de pensar, cos seus devezos. Moi
pronto aparecen homes daquelas latitudes que pregoan a unidade e a
necesidade de axuda-la infancia e a instrucción nas nosas aldeas.

Con data 17 de novembro de 1908 o director do xornal ElEstradense
recibe unha carta de Bos Aires co seguinte contido:

«Sr. Director de EL ESTRADENSE

En vista de lo descuidada que está la primera enseñanza en toda Galicia ,
especialmente en nuestra comarca, en donde acaso el 50 por cien de nuestros
hijos quedan analfabetos, hemos resuelto crear un Centro, con ramificacio
nes en varios puntos, a fin de crear escuelas en todo el ayuntamiento de La
E strada, toda vez nue stros mandarines no se acuerdan de esto para nada,
porque sin duda, así les conviene para que continuemos como hast a aquí, en
la ignorancia.

D icho Centro, pues , que lleva el nombre de Centro E stradense, hace un
llamamiento a todos los hombres de buena voluntad e ideas sanas a fin de
secunden nuestra obra, y de V. Sr. Director esperamos que haga por su parte
todo lo posible para que veamos pronto colmados nuestros dese os.

En la seguridad que V. había de aceptar la delegación de este Centro en
esa localidad ya le hemos remitido la correspondiente credencial, de la que le
hará entrega don José Porta, de Codeseda.

y dándole gracias por anticipado, queda hasta otra, a sus órdenes, de
V. afmo. s. s.»

El Secretario
Enrique V. Prende

No ano 1911 créase na Habana unha nova Sociedade de Instrucción
co nome de Curros Enríquez. Foron os seus promotores os emigrados das
parroquias do sur do concello: Codeseda, Arca, Souto, O seu obxectivo
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primeiro era a construcción dun edificio escolar que puide ra acoller a
tód olos nenos destas parroquias tan illadas e afastadas da capitalidade do
mUlliClplo.

Tentaban que o novo colexio impartir á un ensino laico. Este
pensamento atopou serios atrancos dende os seus comezos. As ilusións e
devezos dos fundadores, os sacrificios e ansias só chegaron a ver erguido
o edificio, pero moitos dos doadores e iniciador es aínda contemplaron as
ruínas materiais daquela modélica construcción escolar que non chegou a
cumpri-lo seu cometido.

Con data do 16 de xaneiro do ano 1921, a Sociedade Curro s Enríquez
dooulle ó Comité de Residentes del D istrito de La Es trada, en Bos Aires, o
magnífico edificio escolar que aquela sociedade ergueu no lugar do Arnado,
preto das parroquias de Codeseda, Arca e Souto. Es ta sociedade o día 6 de
febreiro nomea a nova directiva para este ano. Presidente D. Manuel Brea
Abades e nomea unha comisión para inspeccionar esta escola do Arnado.

N o ano 1915 fúndase a sociedade Hijos del Ayu ntamiento de La
Estrada na que van ter acubillo tód olo s estradenses que de boa vontade
queiran relacionarse e participar en pequenas empresas a prol das xentes
da Galicia. Son elixidos presidente, D. Antonio Requejo e secretario, D.
José Loureiro García.

E sta sociedade tiña a súa representación oficial na vila da E strada
na Casa dos Emigrados, local situado na rúa principal. O seu órgano de
difusión foi, anos despois o xornal, El E migrado. A partir do número 15,
este xornallevará na cabeceira a súa denominación de Organo das Socieda
desde E migrados eA gricultores.

O pensamento fundacional de Hijos del Ayuntamiento de La Estrada
estará orientado á instrucción e protección á infancia e á cultura. Con este
fin dedicarán MIL pesetas por cada casa escola que en cada unha das
parroquias do Concello da E strada se ergan por iniciativa particular. Es
tas mil pesetas serán entregadas sempre Ó remate das obras, obras qu e
serán recibidas pola Casa dos Emigrados e polas comisións e autoridades
correspondentes. A aquelas parroquias que xa teñan a súa escol a
asignaráselle unha cantidade para material escolar e para comprar unha
parcela de terreo anexa co fin de que os rapaces fagan prácticas agrícolas.

Esta sociedade formada por estradenses de alén mar invita a tódolos
habitantes das aldeas do concello para que contribúan , igual ca eles,
neste verdadeiro labor de rexeneración social creando en cada parroquia
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unha comisión que se relacione coa súa casa da vila. SÓ desta maneira
poderemos ergue-la instrucción, protexe-la infancia e vencer dunha vez
por todas o analfabetismo, o escurantismo e os caciques.

N este ano de 1915, a 28 de febreiro, na cidade de Bos Aires tamén
se crea a Sociedade Federación Agraria, Co mité de Residen tes del D istri
to de La Es trada que amais de atende-las necesidades dos emigrados quere
axudar ó desenvolvem ento da «terra»,

Anos des pois coordín ase coa so ciedade cubana, Hijos del Ayunta
miento de La Estrada: Para unha mellor xestión e unha mellor distribu
ción dos seus recursos acordan seguir un mesmo programa, canalizando
os proxectos a través da Casa de Emigrados da Estrada. Esta sociedade
realiza unha grande achega á instrucción e a outras necesidades que se lle
solicitaron, pero co paso do tempo foron esmorecen do os ánimos dos
socios, ata que se fixo preciso darlle un novo pulo.

a día 9 de maio de 1921 no local da Federación de Sociedades
G alegas reuníronse un gra n número de estradenses residentes na cidade
de Bos Aires. Tratouse na reunión de inter cambiar ideas acer ca de se sería
conveniente a fundación dunha nova sociedade que enchese o baleiro
que pouco a pouco ía deixando a sociedade existente, Federación Agra
ria, Residentes del D istrito de la Estrada, pois preténdese empregar todo
o capital da institución nun suntuoso edificio, idea que a maioría dos
socios non comparte.

Acordan, despois de analiza- la situación e a conseguinte vo tación,
fundar unha nova so ciedade co fin de axuda r en todo o posible ó
perfeccionamento da instrucción en tódalas parroquias do Co ncello da
Es trada .

a xuntanza déuselle un novo no me: Sociedade Unión Es tradense.
omeouse a directiva provisional e a encargada da redacción dos estatutos:

Presidente, José Pereiras Rey; vicepresidente, Gumersindo Isla; se
cretario, José Bernárdez Caramés; prosecretario, G umersindo Montero;
secretario de actas, Ramón Vicente Salgado; tesoureiro, Manuel Carbia;
pro tesoureiro, G erónimo Pazos; contador, G en aro Fernández Couto;
subcontador. Lisard o Vicente.

Nos locai s desta sociedade pronunciou unha fermosa conferencia
Alfonso R. Castelao na qu e puxo de relevo o seu cariñ o á vila da Estrada,
onde casou. Pediulles ós estradenses que estivesen sempre unidos para
loitar contra os caciques e conseguir así seren máis libres.
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Constitúese na H ab ana unha nova so cie da de d e instrucción
estrandense; Hijos de Tabeirós, presidida por Manuel Puente Villar, en tón
secretario da sociedade Hijos del Ayuntamiento de La Estrada. O seu fin
será fomenta-la cultura nesa parroquia. Pretende atopar axiña un local
para a escala de nena s, concedida hai pouco para a parro quia e, que por
non ter un espacio axeitado aínda non fun ciona; mellara-las condicións
do local da das nenas e organizar certames escolares.

l o mes de abril esta sociedade acorda constituír, dos fondos sociais,
un premio á aplicación que se lle concederá á nena máis aplicada no certame
que o Sindicato de Pardemarín celebrará no presenta ano.

Reunida esta xunta no mes de xuño no local do Centro Gallego de
La Habana, acorda secunda-lo labor altruista en pral da escala de nenas e
moi pronto empezarán as obras para a habilitación do novo local no lugar
da Consolación . N o mes de outubro arranxouse un novo local para a
escala de nenas.

Es ta mesma sociedade será quen de, once anos despois desta xuntanza,
no ano 1932, inaugurar nese mesmo lugar da Consolación un fermoso edifi
cio para atende-las neces idades de escolarización da parroquia.

A sociedade de instrucción Unión de Curantes e Olives, fundada
no ano 1920, elixe nova directiva para os anos 1921 -22: Presidente, José
Caramés; vicepresidente, José Limia; secretario, Manuel Rey Alvarez;
tesoureiro, Andrés Requeijo.

o mes de xuño, día 22, contratáronse os cales e as últimas obras
de cantería do local escala que os emigrados de Curantes e Olives están a
erguer na parroquia con moito sacrificio. A sociedade Hijos de Curantes
y Olives de Bos Aires mandaron o diñeira para merca-lo terreo e face-las
reformas de canteiros. D espois volveron mandar cart a s para as obras de
carpintería e nestas datas recíbense 941,80 pesetas para cales, pinturas e
outras reparacións, recadadas entre os veciños de Curantes naquela cidade.

Agora só falta que o Estado cree a escala canto antes e para iso ten
a palabra o señor inspector e o señor deputado ás Cortes polo distrito.

No mes de setembro os veciños da parro quia estradense de Loimil
emigrados en Cuba empezaron a ter reunións para busca-la maneira de
ergue-Ia casa escala para os nena s da parr oquia; escala que está creada
pero que non atopa local para establecerse. Elixiron unha comisión e xa
xuntaron na primeira reunión 264,30 pesetas. Moi pronto, no mes de outubro
estes veciños constitúen unha nova sociedade de instrucción ca nome
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de Hijos de Loimil e formada por: presidente de honor, José Loureiro
G arcía; presidente efectivo, Pedro Quinteiro G onzález ; vicepresidente,
Manuel Quintela; secre ta rio, Jo sé M" Quintela ; tesoureiro, Gerardo
Collazo.

O presidente fai na súa alocución unha lista de intenc ións: «Para
que o no bre labor de axuda-la cultura non sexa entorpecida polas forzas
do caciquism o que se arrastra pola so mbra coma maldita animalia,
escribirémoslles ó inspector de 1a E nsinanza e ó Ministerio de Instruc
ción Pública pedindo plan o s e os informes necesarios para un local
axeitado»,

Sociedades Agrarias

As teorías sociais expostas no libro La cuestión socialy el cristianismo do
prelado alemán, Barón von Ketteler (H arkotten, 1811-Burghausen 1877)
do ano 1846 foron evolucionando moi de vagariño. M áis preto no tempo,
no ano 1891 o papa León XIII publica a encíclica «Rerum Novarum» que
supón o grande avance social da Igrexa.

A publicación deste documento supuxo un movemento cooperati
vista e sindical agr ario favorecido pola actividade do director xeral de
agricultura, Vizconde de Eza, quen, á acción agrícola uniu a acción social.

Con data 2 de novembro de 1905 preséntase no senado o preámbu
lo da Lei de sindicatos agrícolas e o 28 de xaneiro do ano seguin te, 1906,
apró base esta lei. Non obs tante, a súa aplicación non chegará ata media
dos do ano 1907. Na asemblea da Producción e do Comercio do 18 de
maio deste ano 1907, aproban, entre outras, as seguintes conc1usións acerca
dos sindicatos agrícolas:

«10.- Reconociendo que en la ley de sindicatos de 28 de enero de 1906,
caben mejoras importa ntes y se requieren aclaraciones de con sideración y sin
pedir unas y otras a los poderes públicos, respetuosa y oportunamente, la
Asemblea recon oce dicha ley como bien intencion ada y la agradece com o
beneficiosa para la agricultura y las clases agrícolas.
11.- Por eso mismo lamenta y considera como un agravio a estas mismas
clases , el que los Gob iern os hayan puesto tan poco int erés en redactar el
reglamento para su aplicación y tanto olvido en que rija y se aplique una ley
favorable a la Agricultura, que por fin aprueban las Cortes y que a los quince
meses de su promulgación no está aún completamente en vigor».
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En canto ás funcións destes sindicatos subliñ ámo-las conclusións
aprobadas na 1 Asemblea Agraria de Monforte (1908). Conclusión 38:

« Que sendo a ignorancia, a mise ria, a falta de xustiza e a tiranía adminis tra
tiva os males que principalmente sofre a pob oación ru ral galega, cómpre
po ñe-los remedios para evitalos, combatendo sen tregua o caciquismo, causa
maior daquele s, non debendo as sociedades agrícolas pactar transaccións cos
caciques nin cos oligarcas que os sos teñan»,

E sta nova non pasa des apercibida para algúns campesiños, veciños
das parroquias estradenses. Pensan que ch egou a hora de presenta-las
súas realidad es necesitadas dunha ren ovación no eido da agricultura e da
divulgación científica e de proclam a-las súas aspiracións para liberarse da
ignorancia e da opresión dos gobe rnantes do Concello.

O día 11 de febreiro de 1906 un puñado de 16 labregos da parro
quia estradense de Pardemarín crean a Sociedade de Agricultores de
Pardemarín. Un dos seus primeiros acordos foi solicitar unha escola para
os nenos e nenas de Pardemarín e Lamas, xa qu e o en sino o mesm o que
outros servicios estaba moi des atendida pois para as cinco parroquias de
Pardemarín, Lamas, Olives, Curan tes, Rubín, todas elas lonxe da Vila, só
tiñan unha escola nacional.

Esta xa histórica e exemplar sociedade estab a composta da seguinte
maneira:

Presidente, Benign o Quesada; vicepresidente, José Fuentes; secre
tario, Antonio Frende; vicesecretario, N icolás Castro; contador, José Lo
renzo; tesoureiro, Jacobo Castro; vocais: Antonio Barcala, Manuel Requeijo
e José Iglesias.

A esta sociedade agrícola axiñ a se lle incorporan membro s das pa
rroquias de Lamas, Rubín , Curantes e Olives e converterase en sindicato
no ano 1907. Erguen o seu local soc ial no lugar de Sequero s, da parroquia
de Rubín por se-lo sitio máis céntrico para as cinc o fregu esías.

O enxeñeiro Pablo Rovira, empregad o da Dirección Provincial de
Agricultu ra solicítalle a aquela sociedade os regulamentos da entidade para
lles que servisen de modelo a outras moitas parroquias da provincia. Nos
anos seguintes crearanse outras sociedades nas parroquias do n oso
concello.

A finais do an o 1906 na vila comeza a publicación do xornal El
Estradense, Periádico semanal: xornal que a p artir do n° 80, xuño de 1908
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se chamará El Estradense, Semanano Agrícola Social. Escriben nel Manuel
García Barros, Torres Agrelo, Antón Losada D iéguez, Manuel M árq uez,
Laurentino Espinosa, Manuel 1 odar Magán, etc.

D ende os p rimeiros números, este xornal tivo un gran de
espallamento nas cidades de Bos Aires e da Habana. Foi, quizais, unha
verdadeira correa de transmisión de devezos, arelas e proxectos entre os
emigrados des tes países, pois as súas páxinas estaban dispostas a acoller
tódalas inquietudes dos ausentes.

Aparecen, entón, artigos nos que se pregoa, unha e outra vez, a
necesidade da xuntanza entre os naturais de Galicia . Estas opinións tamén
expostas con autoridade nos xornais que editaban os emigrados, ElE co de
Galiaa, de Bos Aires e da Habana, Galicia, de Cuba, Crisol, de Montevideo,
Libertad, El .Almanaque Callego) de Bos Aires, etc. servirán para crear un
clima favorable á relación mutua entre os emigrantes.

Cando no ano 1908 celebran o aniversario da súa creación, ó local
onde se reúnen os aso ciados, chegan , en perfecta formación, coas súas
bandeiriñas os nenos da esco la particular que protexía o sindicato; escala
rexentada polo entusiasta protector da instrucción, D. Francisco Marque,
home que anos despois coñecerá, na súa condición de emigrado na Ha
bana, as mágoas e vicisitudes nunha terra allea. Cando aquí se inaugurou
o local escola de Pardemarín, Francisco Marque mandou, como agasallo
para a escola, unha campá de bronce de 14 quilas, para que se tocase á
entrada e á saída da clase, e así o pregoase por toda a parroquia.

Podemos pois afirmar que a sociedade de Pardemarín foi a pioneira
e o exemplo para a creación das outras asociacións agrícolas no concello
estradense . Así mesmo, que o acto do aniversario coa asistencia dos nenos,
data de 1908, foi a orixe da PRIMElRA FE STA ESCOLAR, feliz xuntanza
das dúas institucións básicas para a formación do nena: escola e familia.
No mes de xullo do ano 1908 hai xa no concello da Estrada as aso ciacións
agrícolas seguintes, pertencentes ós dous bandos políticos que por aquelas
datas tentaban facerse co pod er na vila da E strada.

Sociedade Agraria de Pardemarín.- Presidente Manuel Torres Agrelo
« « de Vinseiro.- « Manuel Picáns
« « de Callobre.- « Manuel García Barros
« « de Ancorados.- « Antonio Bouzón
« « San Vicente (Moreira e Riveira) Manuel Mui ños,
« « Guimarei Presidente Manuel Maceira
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« « Oca « Manuel Amigo
Sindicato Agrícola de Cora « Ramón Martínez

« « Santo Andrés de Vea Miguel Pazos
« « Berres « Juan Nogueira

Os detractores destas asociacións eran a familia Ulloa, Miguel Nine
e Justo Martínez que publicaban un xornal titulado La V oZ delPueblo. Pola
contra, sostiñan e defendían as asociacións agrícolas a familia Otero, Ca
milo Pereira (sogro de Castelao), o cóengo Ciorraga e os edito res do xornal
E l Estradense, no que estaban Tor res Agrelo, O tero AbeUeira e Manuel
García Barros, etc.

Es tas sociedades no mes de decemb ro de 1908 agrupanse nunha
Federación, elixindo presidente da mesma a Manuel Torres Agrelo. D ous
anos despois adheriuse ó Directorio de Teis e o seu líder, Chindo Crespo,
fai prop aganda antiforal e anticaciquis ta palas terras da Estrada, Silleda e
Forc arei.

Con todo, o movemento de loita ía esmorecendo ca paso do tempo.
Facíase preciso,unha renovación e unha unión máis fa rte. esta teima o
estradense W Alvarez Insua, nun artigo publicado na revista, EL Alma
naque Gallego} editada en Bos Aires por Manuel Castro López, escribe:

«Por este caciquismo está la madre (G alicia) enferma , ané mica y poco menos
que moribunda, y los hijos en bu sca de ambiente - que tanto quiere decir en
roma nce de pan -andan por Buen os Aires, por México, por Cuba, por Boli
via, por Castilla, por Andalucía, por Inglaterra, por Nueva York y hasta por el
Transvaal, dispersos como rebaños de lobos hambrientos y carniceros, o
como israelitas condenados por un D ios implacable.
Y los que tanto aman sus valles hondos, sus montañas enhiestas, sus vegas,
cañad as y ribazos, sus tard es melanc ólicas y sus cantos suaves y tristes, vense
forzados a convivir muy lejos de ellos, sufriendo la amarga nostalgia de la
ausencia , cuando tan fácil le sería quedarse para siempre en su tierra, hacien
do de ella un trasunto del paraíso terrenal.
Con sólo unirse en una sola voluntad, con el sólo deponer recelos anticuados
y salvajes desconfianzas, con solo decidirse a sumar todas las cantidades de
vida que se hallan dispersas y despreciadas...
Dice un aforismo indio que muchas hebras de paja unidas detienen a un
elefante, con lo cual quiere afirmarse que «en la unidad estriba la fuerza».

Tratemos todos los gallegos, altos y bajos, nobles y plebeyos, ricos y pobres,
viejos y jóvenes de compenetrarnos con esta verdad; prestemos nuestra ayuda
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desinteresada y creyente a los que la sustentan com o lema de su bandera de
combate; convenzámonos de que ha llegado la hora de las grandes batallas
indispensables para rehacer la personalidad que se esfuma y disuelve, y prepa
rémo nos por medio de la cohesión y enlace de las almas, de la uniformidad e
identificación de las voluntades, de la conjunción y engranaje de las fuerzas
vivas, que se pierden separadas unas de otras, para alcanzar la victoria».

Facíase, pois, preciso un ha ren ovación e unha unión que chegan na
persoa de Basilio Alvarez, o crego de Beiro (O urense). Es te constitúe un
equipo de intelectuais: Cabanillas, 1 oriega Varela, Lu stres Rivas. Mentres
na E strada encabezan o movemento agrarista Pío Losada, Severino Tri
go, José Señarís, Pedro Varela e outro s, quedando en segunda liña Torres
Agrelo, Otero Abel1eira; o cóengo Ciorraga xa morrera.

Co fin de unifica-la acción de tódalas sociedades agrarias que se ían
creando, constitúese a Federación Agrícola de La Estrada, Silleda, Forcarey
y Cerdedo e a finais do 1914 acordan unha estratexia para a toma do poder.

No concel1o pídenlle contas á Corporación, nas aldeas aumenta a
axitación dos labregos e na vila vecinos e comerciantes amósanse al1eos
ós problemas dos campesiños.

Pedro Varela Castro, no seu libro La Estrada dános conta dos suce
sos destas datas:

«En 1915 la Federación acuerda prohibir a sus asociados comerciar con la
villa, por no secundar ésta, en la medida deseada, las aspiraciones de los
agrarios y la ten sión sube de temperatura. Se establecen piquetes en tod as las
entradas para comprob ar el cumplimiento de lo acordado y du rante un mes
la paralización fue absoluta: ni la feria pudo celebrarse; faltaro n las legum
bres, la leche, faltó todo menos el tesón de las sociedades, que ni siquiera
lograron pacificarlo los alarde de la fuerza armada.»

O 16 de maio deste ano a parroquia de Santo Estevo de Lagartóns
celebraba a festa de santo Eleuterio. Como a veciñanza da vila non aguan
taba máis o boicot labrego, o xuíz de Primera Instancia decide dete-lo pre
sidente da Federación Agrícola, José Señarís Junquera que se atopa na festa.

O señor xuíz, acompañado da garda civil, achégase á festa e detén o
presidente e a outros membros da federación . Suspéndese a festa e os
asistentes veñen en manifestación cara á Estrada. Esta demostración de
forza agraria non só consegue a liberación dos presos, senón tamén un
pacto entre agrarios e comerciantes no que se proclamaba que os agraristas
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entrasen a formar parte do goberno do concello. ese mesmo ano os
agraristas son maioría na corporación estradense e o agrarismo acada as
máis altas cotas de poder.

N o mes de maio de 1916 celébrase a Festa do Labrego no mesmo
campo de Lagartóns, ande un ano antes detiveran o señor Señarís. Para a
súa conmemoración erguen un monolito coa seguinte inscrición: "Unión
A graria Estradense. - Aquí se consolidó.- Unión) fraternidad, democracia, libe¡1ad)'
agrarismo.- La Federación .Agraria en conmemoración del 16 de mayo de 1915. - El
labradores el~, de la naturaleza. As sociedades agrarias da Estrada, Silleda,
Cuntis e Forcarei están presentes. O me stre da escala de Rubín, sostida
polos emigrados, D. Manuel García Barros súmase á festa coa actuación
do coro escolar. Os nenas reciben agasallos doados polos emigrantes e
por particulares. E sta mostra, segunda con actuación de nenas dunha
escala, dará o sinal de partida para os certames escolares.

A fortaleza do agrarismo estradense vai perdendo forza e lago se
veu abaixo por causas diversas. No ano seguinte, o goberno agrario, do
que tanto se esperaba, quedou orfo de poder.

O xornal Eco deLa Estrada, Órgano delas sociedades agJicolasdelDistrito,
baixo a dirección de Pedro Varela Castro, no seu número extraordinario
dedicado á festa agraria do 16 de maio de 1916 , opinaba deste xeito :

«E s un hecho confirmado que las asociacione s agrarias van consiguiend o que
los campesinos aprendan a ser ciudadanos. Ya que el hombre del porvenir es el
niño, precisa empezar por él la educación , y lucir en años sucesivos la meritoria
labor que han hecho en el actual las distinguidas personas que contribuyeron
con donativos para premiar los trabajos y la aplicación de los niños.
El me jor aliciente para despertar en la infancia el amo r al trabajo yal estudio,
es que sus éxito s se hagan públicos. El niño posee mucha mayor cantidad de
amor propio que el hombre, precisamente porque tiene la ambición de ser
hombre pronto, y por no ser pospuesto a sus compañeros trabajarán con
todo el afán de que son capaces.
Muchos vieron la fiesta del 16 de mayo como la inicial que a medio de
certamenes y toda clase de otros concursos, dará entrada a un largo capítulo
de enmi endas en las costumbres políticas y sociales. Toda idea progre sista
llevará en lo sucesivo esta fecha conmemorada del 16 de Mayo.
En años sucesivos el mejor número de esta fiesta, sin duda alguna que estará
a cargo del maestro de escuela . N o pudo suceder así ahora porque no eran
todavía sino unos recien llegados esa pléyade de inteligentes profes ores en
que tiene el pueblo puestas tantas esperanzas».
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Un grupo de emigrados cunha posición económica e cultural m áis
que aceptable volta á terra de orixe. Comproban «in situ» que por mor da
política e dos caciques, unhas veces; ou pola desidia e ignorancia dos
labregos, noutras ocasións; os seus esforzos para ergue-lo país non
conseguen as metas propostas.

Saben do importante rol que desempeñan na sociedade os xornais.
Recordan o gran labor do desap arecido ElEstradense, do ano 1906 e unha
vez máis están dispostos a sacar do prelo un novo xornal que será sostido
polas sociedades de instrucción e a Federación Agrari a, entidade que se ía
esvaecendo e dividindo, consecuencia das loitas políticas.

Ese xornal aparece na rúa o 15 de setembro do ano 1920, co no me
El Emigrado) Periódico Independiente. Na dirección e redacción encontramos
persoas interesadas de toda a vida na instrucción: Otero Abelleira, García
Barros, Mato Castro, Brea Abades, aquí na Estrada; José Arca Castro,
José Loureiro, Maximino Matalobos, Francisco Marque, na diáspora. Así
mesmo, colaboraban persoas dos sindicatos: Torres Agrelo, Fondevila
Torres; Juan Cajaraville, Manuel Amigo, etc. Este peri ódico que xa no
seu número 15 engade na súa cabeceira o título de Organo de las sociedades
de emigradosy de agricultores) vai representar un novo agromar da forza e
actividade agraria e das Sociedades de instrucción que se han crear.

N° n° 1 e na súa presentación escribe:

«Al salir a la luz por primera vez, y siguiendo una costumbre tradicional ,
tenemos el alto honor de hacer nuestra presentación ante las autoridades
locales, ante la prensa regional de aquende y allende los mares, de la cual
venimos a formar parte, y ante el distinguido pueblo estradense, también de
aquí y de allá que es el que con más interés lo ha de leer. Vaya, pues, a todos
nuestro más expresivo saludo.
y ahora, también por no faltar a la tradicional costumbre vamos a decir quie
nes somos y a que verumos.
Lo primero resulta innecesario ya que el mismo título de este periódico des
cubre que somos los emigrados estradenses.
Somos aquellos que en la ausencia hemos trabajado día y noche para ganar
cuatro cuartos con que poder atender las necesidades de la familia...
Somos aquellos que, robando horas a la distracción y al sueño hemos desem
peñado una importante función, constituyendo en la ausencia sociedades de
instrucción y ayuda a los agricultores de nuestra tierra a redimirlos de la mi
seria y la ignorancia...
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Somos aquellos que en la ausencia teníamos fe ciega en las Aso ciaciones
Agrícolas y que la tenemos aún; pero que al tornar a nue stros hogares, vemo s
con gran sorpresa y con profundo pesar que se hallan divididas y casi com
pletamente destrozadas por la maldita política que se ha introducido entre
ellas cual lob o hambriento en medio de un reba ño de humildes ovejas. Y
vemos también la necesidad imp eriosa de darle batida a ese lobo feroz...»
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1 CERTAME DOS PEREIRIÑOS

ANO 1916

A festa do 16 de maio no campo de Lagartóns foi a demostración
formal e lúdica do esperado recoñecemento do importante labor do
campesiño para parte da sociedade. Alí quedará como símbolo da unidade
do labrego a piña pétrea para constancia das futuras xeracións.

A presencia das autori dades e os discursos de importantes persoeiros
foron probas da forza agraria, mentres que a nota da instru cción da in
fancia correu da man do entusiasta mestre Manuel García Barro s no intre
de presentar un afinado coro escolar, formado polos nenas e nenas da
escala de Rubín, escala que el rexentaba. No solpor dese día albiscábase
un novo horizonte para os trabailadores da terra.

Faltaba agora que desa ledicia festiva e esperanzada participen os
nena s dou tras escalas do conceilo.

O Sindicato de Pardemarín, as sociedades de instrucción, represen
tadas nesta ocasión polo presidente da Unió n de Rubín comezaron as
dilixencias para arranxar un importante concurso escolar, que fora digno
complemento da festa dos maiores, da do camp o de Lagartóns. Es te evento
ía converterse no 10 Certame Es colar.

Coñecida a boa acollida da festa do día 16 de maio, axiña comezaron
a chegar das diversas sociedades de América e Cádiz os donativos e
agasailos para os nenas. Non obstante, quedaba moi pouco tempo para
verifica-los exames do curs o e lago face-la festa.

Antes das vacacións do verán fixéronse os correspondentes exames
e comezaron os preparativos para darile a solemnidade que merecía o
acto de entrega dos premios. Sería esta a primeira festa ande se unían as
dúas institucións nas que medraba e se desenvolvía a personalidade do
nena: escala e familia.
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Despois do estudio e selección dos premios a entregar houbo que
decidí-lo lugar máis idóneo para a xuntanza dos nenas das cinco escalas
que pertencían á demarcación do sindicato: Pardemarín, Lamas , Rubín,
Olives e Curantes.Elixiusea mesta carballeira que medraba á beira do camiño
que ía dende a aldea de Sequero s, ande estaba situado o local do sindicato,
ata a de Pausada, coñecida ca nome dos «Pereiriños», por se-lo lugar máis
céntrico das parroquias e atoparse moi preto da casa sindical agraria.

Comezou o curso 1916-17. Chegaron os mestres ás escalas e
rematáron se os preparativos coa fixaci ón da data, domingo 10 de setembro,
Primeiro Certame E scolar patroc inado polo Sindicato Ag rícola de
Pardemarín .

Festa dos Pereiriños. Ano 1916.

Preséntase un día de sol, no ceo estalan os foguetes das distin tas
parroquias. Veciños, nena s e mestres xuntaranse no local do sindicato.
D e alí, ca estandarte da sociedade e as band eiras galega e española abrindo
a marcha, seguen camiño da carballeira ós sons da música contratada.
Atrásanse os invitados e hai que esperalos no campo da festa .
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Case nos mesmos intres que chega esta comitiva ós Pereiri ños fai
tamén a súa entrada outra numero sa comisión. Son as autoridades e per
sonalidades proceden tes da Estrada capitaneadas polo alcalde do concello,
Ramiro Ulloa, quen por razón do cargo ten a abriga de presidí-lo acto.

A carón da ampla tribuna, erguida na tardiña anterior, as respe ctivas
madriñan proceden a iza-las bandeiras. Constitúe un acto solemne e emo
tivo, hai un minuto de silencio por aqueles socios das sociedades de ins 
trucción falecidos, seguido dun forte aplauso, mentres nalgunha faciana
esvaran unhas bágoas de sentimento. No palco atopábanse, amais do se
ñor alcalde, Francisco Paz e Jesús Matalobos, presidente e secre tario da
Unión de Rubín; José Señarís Junquera, presidente da Federación Agra
ria; Torres Agrelo, direc tivo do sindicato; Claudia Baloira; Manuel
Sanlo uzans, Manuel Co uceiro, concelleiros agrarios.

H ai un silencio expe ctante mentres se anuncian os nomes dos nena s
premiados seguido de langa s aplausos no intre de recibí- la distinción.
Tam én houbo premios para os mestres qu e se distinguiron na prepara
ción dos nen a s e na súa colab oración coa comisión, verbo da orga niza
ción do acto. Rematada a entrega, comeza o xan tar nun ambie n te cordial
e alegre.

Lago, discursos vibrantes, cheos de fe e esperanza. Fe en que
as sociedades de ins truccións sigan na súa nobre tarefa, secundada polos
mestres e polos veciños; esperanza nun máis ledo porvir para estes nenas
que van mellar preparados para ergue-Ia economía e a cultu ra do campo.
Esperanza de que as asociacións de labregos do conc ello teñan un feliz e
fecundo porvir para que os labregos sexan respectados e o seu labor
recoñecido palas outras clases sociais.

D espois das interesa ntes disertacións repártese unha boa merenda
para os rapaces mentres a banda de Ribeira daba un pequeno concerto
con música popular da nasa G alicia.

Se a festa de Lagartóns foi be n sonada, a festa do Certame dos
Pereiriños non quedou atrás. A directiva do sindicato amosábase satisfeita
e estaba disposta a que a xuntanza das familias e das escalas seguise nos
anos vindeiro s, pois entendían que era o cami ño para alen ta-los nena s e
os pais que aínda non estaban moi concienciados da necesidade da ins
trucción. Ben sabían qu e faría falta involucrar máis os mestres que non se
amasaban m oi de acordo en canto ós exames e ó reparto dos agasallos.
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ANO 1917

E ste ano de 1917 non se celebrou o Certame Escolar. As causas
foron moitas e complexas. Cómpre subliñar aquelas que nos parecen máis
importantes e representativas.

a).- O triunfo do movemento agrario que tantas expectativas formara
no campesiño, foi «flor dun día». Este triunfo estaba moi relacionado coa
política dos deputados das demarcacións. A comezos deste ano, malia te
la Corporación Municipal concellei ros agrarios, o mando real no goberno
municipal está, outra volta máis, nas mans dos inimigos do agrarismo

b).- Unha gran maioria dos destinos dos mestres teñen moi pouca
continuidade. O seu exercicio docente non dura máis alá dun ano. Sabida esta
provisionalidade e os soldos cativos son circunstancias para que os mestres
interinos non poñan o interese preciso que precisa toda educación a prol dos
nenas. Así mesmo, o señor inspector de ensino primario da zona, non moi de
acordo cos exames dos nenos, tampouco puxo interese na celebración desta festa.

c).- Os mesmos premios que se lles outorgan ós mestres é motivo de
discordia entre eles. As distincións recaen sempre sobre os mestres das
escalas sostidas palas sociedades de instrucción e agroma entre os ensinantes
unha envexa larvada que os afasta dunha verdadeira colaboración.

d).- Certos comentarios acerca dun novo ensino expe rimental,
axeitado ás na sas escalas, aparecido no xornal, El Eco de La Estrada en
xullo de 1916, non foi do agrado dalgúns mestres pouco innovado res :

«...La única preparación real para los deberes, trabajos y vicisitudes de la vida, es
la participación que en ellos se tenga para hacerlos comprensibles y hacederos en
la medida de sus fuerzas a los tiernos niños y a los jóvenes en edad escolar.
D esde que se inicia una educación semejante, no puede limitarse a las artes
escolares: leer, escribir y contar. D ebe familiarizarse al niño con el ambiente
material y social, a fin de que todos los caminos del conocimiento se le abran,
y todas las facultades incipientes reciban el más adecuado cultivo.
Para hacer en la escuela una educación completa, es menester que laescuela trabaje,
luche, produzca, relaccione s en la contrariedad y en la experiencia. El leer,
escribir y contar serán los medios de alcanzar mayor cultura. El carácter educati
vo lo darán el campo de experimentación agrícola y los trabajos manuales...
Indudablemente, es más fácil sentarse en el aula y oir al niño que repite com o
un loro las palabras del libro, que llevarle a trabajar por sí mismo en su pro
vecho y perfección. Pero ¿es qué hemos de pospon er «lo mejor» a lo más
fácil? El camino mejor para tener un campo escolar; es hacerlo».

Una rubinense
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ANO 1918

o Ministerio de Instrucción Pública aproba un presuposto dun
millón de pesetas. A corp oración municipal solicita o necesario e xa pedi
do grupo escolar para os nen as da vila.

A corrente nacionalista de Antón Losada D iéguez que renta repre
senta-lo distrito da Estrada a prol das Sociedades Agrarias no Congreso
dos D eputados comeza a mergullarse tamén nas sociedades de instruc
ción e polo tanto nas escalas. O me stre Otero Abellei ra será un dos
espalladores das Irmandade s da Fala.

As sociedades de Bos Aires e da H abana manifest áronlle o seu fon
do malestar ó Sindicato de Pardem arín pala non celebración do Certame
Es colar o ano anterior.

Es taban doídos coa actitude dalgúns me stres, do inspecto r da zo na
e das mesmas autoridades . No local da Federación Ag raria da Es trada
recíbe nse cartas destas sociedades acompañadas de diplomas, medallas
de prata e xiros en metálico para merca-los premios dos rapaces.

1 enos da Es cola de Pardemarín co seu mestre D. Tom ás Alfonsín. Ano 1918.
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A Comisión encargada de organiza-lo certame non escatima esforzos.
Ten unha entrevista persoal co señor inspector para que colabore nos
actos e fo rma par te no s tr ib unais, invita ció n que rexeita xa qu e o
regulamen to de ensino non pe rmite esta modalidade de pro bas. on
obstante, promete a súa asistencia na data do reparto de premios

Para darlle prestixio ó certame nesta segunda edi ción había que
encontrar un persoeiro de renome que presidise os actos e a distribu
ción dos agasallos ós nenos. A comisión non puido elixir m ello r
au toridade que D. P r udencio Landín Tobío, p restixio so avogado
pontevedrés, secre tario que fora en 1897 dun certam e pe dagóxico como
presiden te da asociación provincial de mestres . Aínda era máis impor
tan te para a directiva do sindicato qu e o señor Landín fora o iniciador e
dirixente do movemento agrario antifo rista e grande amigo da E strada,
vila á qu e vén pasa-los veráns coa fam ilia. Este acepto u con gus to a
invitación.

O día previsto no local do sindicato estaba reunida a directiva cando
comezaron a chega-los nenos das distintas escolas. H oubo que esperar
un pouco, xa que algúns directivos saíran en dirección ó lugar do Sol para
espera-las autoridades do concello e mailas provinciais.

Non se fixeron esperar moito, co novo alcalde do concello, D. Pe
dro Varela Castro, chegaban D. Prudencio Landín e o inspector de Ensino
Primario, D. Juan Novás.

Coas bandeiras de Cuba, Arxentina, galega e española abrindo a mar
cha e o estandarte do sindicato, unha belida peza artesanal, sae a comitiva
que cerra a banda de Ribeira para achegarse á carballeira dos Pereiriños.

As xentes de Olives e Curantes xa estaban no campo da festa. D iante
da tribuna as madriñas ergueron as bandeiras mentres o estandarte quedou
nun lateral da tribuna.

Ordénase a relación dos premios e comeza o reparto ós nenos que se
fueron acredores da distinción. A entrega ten como principais personaxes
o alcalde, o inspector, a D. Prudencio Landín e o presidente do Sindicato
de Pardemarín. Hai moitos premios nesta segunda edición xa que se lle
acumularon os agasallos do ano anterior no que non houbera tal certame.

Tocou a banda de Ribeira unhas muiñeiras que algunhas parellas de
xente maior se atreveron a puntear e pasouse a dar conta do xantar por
p arte das familias asistentes. A comida da p residencia viñera dun
establecemento dende A Estrada.
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Houbo importantes discursos, primeiro falou o presidente do sin
dicato agradecendo a presencia do señor inspector, a do señor Landín e
maila do alcalde e concelleiros.

O señor Landín fixo unha aplaudida e fermosa alocución. Entre
outras verbas do seu manifesto, recordamos:

«La mejor herencia que se deja a los hijos son los conocimientos adquiridos
por el estudio, de los cuales nunca podrán ser despojados; las herencias que
consisten en efectos materiales pueden perderlas en breve tiempo por no
saber administrarlas o en un sencillo pleito».

Foi o señor alcalde, D. Pedro Varela quen cerrou os actos. Sentiuse
moi honrado coa invitación do sindicato para asistir ós actos culturais
que tanto din a favor dos nosos emigrados. Pediulles ós mestres que
estivesen sempre dispostos a traballar, non só na tarefa educativa senón
tamén na organización destas manifestacións e prometeu toda axuda ne
cesaria para o espallamento da educación.

Cando xa comezaba a estende-lo seu manto a noite, os asistentes
marchaban ledos e satisfeitos desta renovada edición, facendo todos eles
promesas de que había que seguir coa festa. Estaban dispostos a aumen
tar un pouco a cota do sindicato que se destinase a este certame.
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ANO 1919

N estas datas había na vila da Es trada dúas so cieda des recreativas:
O CASINO, fundado no ano 1895 e o XIMNASIO creado no 1907 por
mor das rivalidades políticas existentes entre os socios da primeira institu
ción. As dúas entidades tiñan como socios funci onarios de xustiza, do
concello, médicos, militares e comerciante s, ou sexa unha clase media alta.

Ata a sociedade do Casino chegaron as arelas agra rias e varios so
cios solicitaron a redacción dun novo regulamento desta e o cambio do
nome, para chamarse Casino Agrario. As preten sións non fru ctificaro n e
nunca chegou a chamarse con ese nome .

Comisión organizadora e auto ridades na Festa dos Pereiriños. Sr. Prudencio Landín,
Pedro Varela, etc. Ano 1919.

O xornal Eco de La Estrada deix ara de se editar. Notábase a falta dun
periódico que dese canta do que se «cocía» na política local. N este ano
sae á rúa un noxa xornal nos días de feira ca antigo nome de Estradense. A
súa vida periodística foi pasaxeira.

O presidente da Federación Agraria, acompañado de tódo los presi
dentes das asociacións agrarias do concello organizan unha manifesta
ción para manifesta-Ia súa adhesión ó alcalde, pois entendían que Pedro
Varela Castro estaba disposto a axudar e a apoia-lo agrarismo.
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CERTAME

A comisión organizado ra do certame deste ano fixara a data da festa
para o domingo 9 de xullo.

O día programado apareceu radiante . O sol ó descuberto pregoaba
unha boa xornada . Os nenos, previsores, cub rían as súas cabezas coas
viseiras ou sombreiros . Ás sete da mañá estalan os primeiros foguetes
encima dos casais de Sequeros e pouco despois son contestados polos
das outras parroqui as.

Ás oito xa estaba a comunidade escolar reunid a diante do local do
sindicato. E ra un pouco cedo para dirixirse á igrexa onde se oiría misa en
sufraxio dos socios falecidos das aso ciacións. Ch egou a banda de Ribeira
e tocou dúas pezas, un pasodobre e unha muiñeira.

D ispúxose o desfile co pendón e as bandeiras para achegarse á
parroquial de San Breixome de Lamas. O recinto do templo fíxose pequeno
para acoller tanta xente e o adro atopouse ateigado de fieis.

Comisión organizadora e familiares da Festa dos Pereiriños. Ano 1919.
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o crego no sermón tivo unha lembranza cristiá para tódolos emi
grados en xeral, e para o pasamento dun veciño da parroquia, en particu
lar, falecido en Bos Aires un mes antes.

De novo empréndese camilla para a carballeira. No lugar de Sequeros
encóntranse coa comitiva das autoridades municipais que chegaban den
de o Sol. Nela viña o señor alcalde, D. Pedro Varela Castro; o avogado
pontevedrés, D. Prudencia Landín Tobío; o señor inspector de ensino
primario da zona, D. Juan Novás; os representantes doutras asociacións
agrarias, etc. Saen todos en dirección ós Pereiriños e a música de Ribeira
cerra a marcha.

Soben as autoridades e a comisión ó palco, érguense as bandeiras ó
pé da tribuna nun emotivo silencio e procédese de inmediato ó reparto
de premios segundo as actas dos exames. Hai moitos aplausos para cada
nena que recibe o seu esperado galardón.

Mentres a banda executa unhas coñecidas pe zas do naso folclore, o
campo da festa comeza a poboarse de manteis estirados coa mantenza de
cada familia para empeza-lo xantar.

Coma sempre, pouco despois empezan os discursos. D. Prudencia
Landín, un grande orador, manifestou que el non podía faltar a este acto
de cultura tan extraordinario e singular xa que non tiña referencia doutros
tan significativos e tan arroupados polos veciños emigrados. Engadiu, no
medio de fortes aplausos que lle pedía á comisión que contase sempre
con el. Pregou que nunca se abandonase esta celebración pois os pobos
teñen que estar ligados á escala para prosperar.

Cerrou as intervencións o alcalde D. Pedro Varela Castro quen,
despois de poñer por exemplo de cidadanía os estradenses da diáspora,
lles agradeceu ás asociacións agrarias o apoio que lle demostraban á súa
xestión.

Entre discursos e música chegou a hora da merenda. As abundan
tes viandas das doce aínda daban para a merenda. Os nenas tíñana asegu
rada pala comisión.

Despedíronse con acenos de simpatía as autoridades e no campo da
festa comezou o baile, mentres os nenas, xa máis libres, percorrían a
carballeira cos seus xogos.
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ANO 1920

o día 15 de setembro deste ano sae do prelo o xornallocal El Emigra
do. Periódico Independiente) periódico que vai desempeñar un papel moi im
portante de propagación e transmisión das Sociedades de Instrucción de
América coas parroquias e co Centro de Emigrados da vila. N a dirección e
redacción do xornal hai persoas que senten o problema da instrucción (O tero
Abelleira, M. García Barros, Brea Abades, Bernardo Mato Castro ) e outros
sindicalistas (Torres Agrelo, Fondevila Torre s, Losada Diéguez)

Retr ato das Madriñas con bandeiras no certame escolar dos Pereiriños. Ano 1920.

As diferencias de criterio con respecto a estes certames entre os
profesionais do Maxisterio seguían latentes. Os mestres nacionais non
estaban conformes coa celebración deste evento pois sentíanse
marxinados en comparanza cos mestres das escolas privadas, sostidas polas
sociedades de instrucción ou polos sindicatos.

Estas confrontacións entre os educadores chegaron ó coñecemento
do señor inspector de ensino primario, D. Juan Novás. Este intentou pórlle
remedio ó amparo da lexislación vixente. Neste sentido prohibiulle oficial
mente ó mestre da escola de Pardemarín a súa participación no certame.
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o Centro de Emigrados da Estrada, como representación das so
ciedad es Hijos del Ayuntamiento de La Estrada e U nión de Rubín
convocou e celebrou o certame como anos anteriores.

CERTAME

o día 11 de xullo ás oito da mañá ~stouraron, nun ceo limpo de
nubes , as bombas que anunciaban a festa. O pouco, semellando paxariños
nun voo ledo polos camiños que separan os agros mestos de millo, van
chegando ó local do sindi cato os nenos e as nenas das cinco parroquias
acompañados dos familiares que non queren perde-la festa dos seus nenos.
Es te ano compróbase unha meirande afluencia da veciñanza xa que está
programada unha misa en sufraxio dos socios do sindicato e das socieda
des de instrucción falecidos antes de ago ra. Unha vez concen trados saen
en formación, bandeiras ó aire, detrás do estandarte do sindicato, en di
rección á igrexa parro quial de Lamas, onde xa espe raban o crego, os pais
e os avós dos picariños desta parroquia.

D espois da misa, na que o crego tivo un emocionado recordo para
os falecidos, ÓS acordes do himno nacional o señor Torres Agrelo, nun
emotivo acto presentou as bandeiras española, cubana, arxentina e galega
e as madriñas encargadas da súa custodia, catro mozas louzás das distin
tas parroquias.

E n perfecta formación, nen os, mes tres e familia res dirixíronse á
carb alleira dos Pereiriños onde xa estaba a veciñanza máis próxima. A
directiva e autoridades ocupan os seus sitios na tribuna para proceder á
en trega dos premios que na súa maior parte recaeron nos nenos das escolas
privadas. Feito o reparto ÓS alumnos merecentes, segundo as actas dos
exames e no intre de proceder á entrega dos premios dos mestres formouse
un pequeno re bumbio entre estes e a comisión. Como non houbo
unanimidade de criterios e co fin de evitar un espectáculo moi pouco
edifican te acordouse deixar este reparto en suspenso.

Os discursos gabaron a entrega das xentes da emigración. Pedíronlles
ÓS mestres que puxesen da súa parte todo o seu saber para que o sacrifi
cio duns e doutro s non se perdese nunha loita de intereses.

Brea Abades acabado de chegar da cidade de Bos Aires e mem bro
directivo da so ciedade Comité de Residentes del D istri to de La Estrada,
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Comisión organizadora dos Pereiriños desfilando para a carb alleira dende o Sindicato
Agrícola de Pardemarín . Ano 1920.

pronunciou un discurso cheo de emoción. Fixo fincapé no valor da instruc
ción, pois os nenos privados de escola nunca chegarán a ser bos pais nin
bos cidadáns. on saberán desenvolverse na vida e terán que servir nos
oficios máis baixos e nunca coñ ecerán a verdadeira liberdade. As súas pala
bras foron moi aplaudidas e foi felicitado polos compoñentes da comisión.

A festa, axudada polo clima, estivo moi lucida. O xantar significou
un acto máis de confraternidade entre os veciños e os xogos da tarde
fixeron a ledicia dos máis cativos, que á media tarde foron agasallados
polas madriñas cunhas galletas e un grolo de viño doce.

O rep arto de premios entre os mestres foi a nota discordante do
certame. Agromaron de novo as distintas e encontradas opinións e despois
de moito discutir deixouse repous a-lo tema sobre a mesa do tribunal.
Meses despois foi acordado pola comisión, en colaboración co Centro de
Emigrados, que teda lugar o día 20 de febreiro do ano seguinte.

O premio instituído por José Arca Castro e José Loureiro García, os
dous incansables paladíns de Hijos del Ayuntamiento de La Estrada en
Cuba, consistía nunha medalla de prata e diploma e correspondeulle á mestra,
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señorita Josefina Villar Salgueiro, profesora que estaba á fronte da escola
de Rubín, sostida polos emigrados Unión de Rubín. O premio dos Emi
grados, medalla de prata e diploma, correspondeulle ó mestre D. Tomás
Alfonsín, da escola de Pardemarín. Hai que subliñar que malia ser afastado
polo inspector, o señor Alfonsín colaborou en todo momento para un
maior esplendor da festa.

O acto da entrega dos premios dos mes tres tivo lugar nos locais do
sindicato ó ano seguinte. Asistiron moitos afiliados e pais de alumnos.
Falaron sobre o acto e sobre a necesidade de unir criterios os señores
Besteiro, Fondevila Torres e os mestres premiados: señorita Villar e To
más Alfonsín. Deuse lectura a unha carta do señor Torres Agrelo e a
outra de Loureiro García.

Como remate do acto servíuselles un refresco ós numerosos invitados.
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ANO 1921

Nos comezos deste ano a agrupación estradense de ex residentes
en Cuba, para unha eficaz xestión do seu cometido inclúe entre as súas
funcións: atende-las relacións entre os emigrados na Illa e eles, canaliza
las xestións e unificar criterios acerca das necesidades e inaugura o local
social Centro de Emigrados. No acto falaron Pancho Villar, Maximino
Matalobos, Perfecto Eirín, Manuel Rey e Pío Losada, e acordaron:

a).- Tomar en consideración a iniciativa da Federación Agraria de
constituír na Estrada unha Caixa Rural de Aforros e Préstamos, composta
por particulares e desligada da Federación e das Sociedades de América,
malia contar co seu apoio moral e material.

b).- Protestar polos abusos de certas casas de banca locais no intre
de cobra-las letras.

c).- Estudia-la forma de celebra-los certames escolares e a Festa da
Árbore, nun clima de mellor compañeirismo.

A Unión de Rubín, sociedade de instrucción desta parroquia na
Habana, mercou unha parcela de terreo arredor do fermoso edificio
casa-escola que posúe en Rubín para que, cando o goberno lle conceda
a escola que hai anos solicitou, o mestre poida facer prácticas agrícolas
escolares. Así mesmo, D. José Fondevila Torres visitou o deputado pola
Estrada, D. Vicente Riestra, solicitando deste a máis pronta concesión
desta escola. O señor deputado prometeulle incluíla nos próximos
presupostos da nación.

A sociedade Hijos de Callobre en Cuba, ordenoulles ós seus repre
sentantes nesta vila a plantación de árbores diante da casa-escola da pa
rroquia co gallo da Festa da Arbore.

Os señores Severino Vila Caramés, Albino Matalobos e Bernardo Mato
Castro, naturais das parroquias de Cereixo e Vinseiro e residentes na Habana,
dirixíronlles unha carta ós veciños daquelas parroquias que vivían en Cuba.
Emprázanos para unha reunión no Centro Gallego de La Habana co fin de
informalos da delicada situación do sindicato agrícola Unión de Vinseiro y
Cereijo e da falla dun local na parroquia de Vinseiro no momento de crea-la
escala. Na súa carta préganlles ós veciños que acudan á reunión para unir
esforzos co fin de reforza-lo sindicato e mailo ensino, institucións que redi
mirán os nosos labregos do caciquismo e os nosos nenos da ignorancia.

45



Grupo que demostra a importancia da Festa, Ano 1921

Días despois, o señor Maximino Matalobos recibe un telegrama de
Cuba para que se suspendan as obras da casa-escola e local social do
sindicato agrícola Unión de Vinseiro e Cereijo pois reuniuse o diñeiro
para construí-la planta alta completa.

A primeira subscrición para esta obra alcanzou un total de
novecentos sesenta e cinco pesos. Na lista dos doadores atop ámo-la
doazón de 50 pesos dos señores:Jesús Matalobos Loureiro, Alb ino Mata
lobos Loureiro, Gumersindo Matalobos, José Loureiro, José Mato,
Gumersindo Loureiro; cun donativo de 25 pesos figuran: José M"Loureiro,
José Loureiro, Manuel Nodar, Severino Vila, Bernardo Mato, Enrique
Puente. A lista segue con outros veciños con lOe 5 pesos. Así mesmo,
figuran as contas: 913 pesos por un total de 6.448 , 71 pesetas, remitidas ó
Sindicato Agrícola, e 52 pesos restantes para gastos.

Non obstante, os sacrificios destes emigrados non acadan as xustas
correspondencias dos veciños da parroquia. Quéixanse nunha carta
aberta ó xornal El E migrado de que no mes de setembro aínda non
recibiran o xustifican te de recepción dos cartos xirados para remata-lo
local social e a casa escola.
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A comezos do me s de millo visitou tódalas escolas do municipio o
inspe ctor de 1a E nsinanza de zo na, D. Juan ovás G uillón. Recibiu a
visita do presidente da delegación dos estra denses en Cuba que De expuxo
os fins desta sociedade acerca da educación, d ándolle a co ñece-las escolas
que ergueron e segue n a erguer neste concello os emigrados e os traballos
que se veñen facendo, coa axuda dos mestres nacionais dun xeito particu
lar para organizar con car ácter xeral para to da a comarca un certame es
colar e unha Festa da Arbore para o ano 1922 e seguintes.

, Ó señor Novás gus touDea idea e manifestou que no tocante á Festa
da Arbore que se contase con el para canto fixese falta. Con res pecto ós
certam es, se ben era certo que tal como se celebraran ata o de agora
estaban prohibidos e el non podía patrocinalos, non obstante no n tiña
ningún inconveniente en autorizar con carácter ofi cial un concurso de
traballos escolares nin de presidilo el persoalmente e prestar to do o seu
apoio e mesmo rec omend árllelo ós m estres.

O Sr. inspector deu conta da situación escolar no concello, que ne stas
datas deixaba moito que des exar. Vexamos parte do informe:

«Ben organizadas e bo traballo dos mestres, oito; en estado regulalj
vinteunha; en mal estado) cinco. Nas seis restantesnon puidoformar x uízopor
non asistir aqueldía os rapaces.

A matrícula oscila dunhasás outras;así mentres en M ontillón asisten de
seis a oito alumnos) nasdeArnois e Vinseiro hai máisde oitenta. Material, en
todas elas moiescaso. En canto óslocaispoden aceptarse osdeSomoza, Conso
lación, Nigoy, Codeseda (nenos) Torreboredo, Arca, Rivela (nenos e nenas)
Sabucedo, Fragoso en Cereixo, Cereixo en Parada, ú imil-Orazo, Oca, La
Mota, Berres, Foxo, Callobre (nenos e nenas), nenos da Estrada, Lagart áns,
Paradela, SantoAndrés) San X OJxe e san Xiao de Vea, Remesar. En moi
mal estado) sendo preciso quese busquen outros locais, ouhabería quepechalas,
as de Vinseiro, Estrada (nenas), i\1.ontillón (nenos e nenas), Barcala, Arnois e
Matalobos. Tam én lle recomendo» á Xunta JvIunicipal que obrigue os donos
dos edifi.cios escolares queprocedan ó branqueo de todas e alace-las reparacións
necesarias».

Por mor deste informe o eficaz e altruísta veciño de Pardemarín e
emigrado en Cuba,José Arca, distinguido estra dense polo seu afán a prol
do ensino, reuniu na impren ta Sainz Arca y Cia, da H abana os veciños
emigrados daquela parroquia co gallo de argallar re cursos para darIle
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os altos á casa escala e amplia-lo salón de clases, segundo desexo do ins
pector. En medio de moito entusiasmo fíxo se a colecta que acadou un
total de 522.38 pesetas. Estábase á espera de que os residentes en Cádiz e
Bos Aires imitaran os da Habana.

A fina is de maio o señor Fondevila, de Rubín, recibiu, remitido pala
Unión de Rubín de Cuba un xiro de 254,05 pesetas para o certame esco
lar de Pardemarín de ste ano. Tamén, con este mesmo fin o señor Pedro
Castro, de Lamas recibiu a cantidade de 254 pesetas dos emigrados resi
dentes en Nova York.

Es cola de Rubín coa sua mestra Dna. JosefIna Villar. Ano 1921.

En xuño aparece no xornallocal ElEmigrado un artigo titulado «Un
Consejo», asinado polo médico M. Nadar Magán no que despois de gaba
lo gran labor que están a facer os emigrados a prol da educación erguendo
escalas, tenta sinalar algunhas deficiencias. Entre elas subliña que os edi
ficios escolares teñen unhas proporcións demasiado grandes e un luxo un
tanto superfluo polo que custan moito máis do que se dispón e en troques,
despois non hai cartas para mercar unha modesta biblioteca e outro ma
terial escolar indispensable. Para evitar isto propón que no intre de erguer
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un edifico escolar se pense no número de alumnos que van acudir e que se
constrúa nun lugar axeitado, Con boas ventás non precisa dunha cubicación
moi grande, que o autor estima dun metro e medio cúbico ou un pouco máis.

Pon o exemplo do «palacio» da escola construída no Amado pola
sociedade Curros Enríquez, edificio que nes tas datas se atopa baleiro sen
que cumpra co seu fin e abandonado á maior das soidades»,

Moitos do s prem io s que se re partían n o s certames escolares
correspondíanlles, nunha gran parte, ás escolas privadas. Esta circunstan
cia creou nos mestres públicos unha certa animosidade en contra des tes
eventos. Se a isto lle unímo-las rivalidades e as envexas entre os mesmos
ensinantes, moitas veces supeditadas a influencias extraescolares é cando
agroman certos atranc~s no intre de organizar tanto os certames escola
res como as Festas da Arbore.

Estas situacións chegaron, como tiña que ser, ÓS veciños de alén
mar que axiña as den unc ian publicamente xa que eles, ó lonxe, non ían
ter reproches nin vinganzas nas súas denuncias como lles podía pasar
ÓS pais dos ne nos. Así, a com ezos deste ano atopamos unha chamada
da Sociedade de Instrucción de Cuba, na que se lles pide ÓS mestres
nacionais a súa colab oración. Así mesmo, nunha reunión celebrada no
Centro G allego e datada no mes de xaneiro, da directiva da socieda de
de instrucción Hijos del Ayuntamiento de la Estrada na cidade da H a
bana, presidida polo vicepresidente D. Anto nio Reimóndez, entre outros,
aco rdan : Lectura de una moción presentada por los setiores JoséA rcaJ ' Loureiro
Carda en la que se pide sea dirigida al iVlinistelio de Instrucci án Pública una
instancia solicitando mande un inspector especial a La E stradapara que verifique
exámenes en todas las escuelas del distrito, e investigue las causaspor las cuales los
maestrospúblicos declaran el boicotage a los certámenes escolares que organizan los
emigradosy las SociedadesAgrmias.

l o mes de xuño recibiuse dende Cuba unha carta, asin ada por José
Loureiro G arcía e José Arca Castro:

Distinguidos »iembros do tribunal ex aminador: Cultos p rofesores
nacionais. Pais def amilia: E uás, queridos llenos, que ides recolle-Io p remio á
uosa constancia e ap licación:

Reciban todos un cordial saúdo destes emigrados, que a pesar de estar
Ionx e da Patria, endex amais afasian dela a súa mente soñadora. Reciban a
máis sincera felicitaciónpor atoparse aí xuntos celebrando tan impottante acto
de cultura dunba inmensa lexión de compatriotas que, sendo llenos abandonaron
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os patrios lares sen preparación ningunha para a loita pala vida} e lago} en
países desconeados, titeron que desempeiia-Ios labores m áis rudos e servís e as
menos retribuidas e sertnron de escarnio en moitasocasiáns.

Somos moitos osquepasamos e estamos apasarpor este camiño cheo de
cardos e espinas debido a esa teima de emigrar que está sempre p resente no
ignorante maxin do campesinogalego} »iatinando que só aquí en .Am énca bai
Iiberdade eprogreso e que só aquípodemosatopar dun xeito doado aquelo que
na nasa terra non atopamosporque non sabemos acadalo. E somos nos os que
incapacitadospara un labor dep rogreso no naso país} porque nonfomosprepa
rados para iso vimos aquípara ser tratados como imbécilese a regar efecundar
ca noso SUOlj C1m miserento soldo} terras estratias das que outros á nasa canta
recollen osmellaresf roitos.

¿E} cales son as causas? ¿Quen os cttlpables de todo isto?

As causas son a nasafalla de instrucción} epolo tanto a nasajOlla de inicia
tiva} de espoitoemprendedor ede amor ó naso malia quesexa mellar có estraiio:

E os culpablesson ospoderespúblicos e nosmesmos. Ospoderespúbli
cos porque en vez de seguir, como as demais naciáns, o rumbo dos tempos
modernos} facendo un aproueitamento adecuado da nasa aglicttltura e mine
da} abrindonos á industria, entret éiiense en discutir bagatelas} facer a/uaiios
políticos e enriquecerse eles.

Temas unpresuposto nacionalqueabqfé asombrada a calquera dospobos
que acaba depasa-la m áis desastrosa guerra. E dese enormepresuposto ¿que
beneficios obten esepobo indiferente quepaga todo sen preguntar para que o
paga? ¿Empréganse as cantidades necesarias que reclama a reconstrucción na
cional en obras públicas} na agricultura} na industria e no comercio? Non o
vemosp or ningunhaparte. ¿Empréganse} cando menos en instrucción pública}
nese tramo que tanto atenden ospobos queaspiran á súa emancipación política
e económica? Tampouco, ep roba diso son osp equenos soldas cos que llespagan
ósmestres; o escaso e cativo material quepoüe» á súa disposición}' a defiaencia
dos Iocais nosque se lles obliga a dar clase e nas míseras chozas nas que se lles
obliga a vivir (iéxase doc. n"5) E tam én afalta de medios para que osinspec
tares de 1a E nsinanr« visiten as escalas coa frecuencia que seprecisa para
controla-lo traballo dos mestres e o ap roieitamento dos llenos} COlIJO baipouco
jixo o inspector da nasa zona} D. Juan N ovás Guillán.

Pero se ospoderespúblico~ se os nosos ma!/adadospolíticos son culpables de
todo isto, tamén o somos oscidadáns, p ala llosa apatía}polo llosa abandono, por
nonsaber CUllp lir ca llosa debere 11011 llesesixir a aqueles que aospra» ca ses.
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Escola de Pardemarín ca seu mestre D. Tomás Alfonsín. Ano 1921.

Por iso os emigrados que na nosa ausencia obrigada chegamos a com
prender todo esto pensámo-la idea de Ile pór remedio dende a base da difusión
do ensino na nasa terra como o mellor medio para dignificarsios, aJastando a
ignorancia e[acéndolles ver ós estratios que servimos para algo »iáis que ser
bestas de carga como eles nos consideran.

E un día xuntáronse xentes do partido xudidal, outro día ungrttpO de
comparroquianos em áis tarde ataieaños dunba messra aldea. ¿Con quefin? Co
máis nobre epatriótico que sepoida imaxinar: recabar recursos, imp01iéndose mil
priiaciáns, para erguer napatrianativa bos locais escala, subvencionarprofesores
eorganizar certames escolares 1J0s que sepremien osnenospolasúaaplicación e os
»iestres polo súa dedicación. Ospaispídeselles que non escatimen eiforzos para
queosseusfillos asistan á escala eós señores mestres deinstrucaánprimariapara
que)porpatriotismo ehumanidade cooperen en todo aquelo quefosepreciso para
formarcidadáns cultos ecapacitadosparaexerce-las súasjuncións eos seus dereitos.
E sas) e non outras son as nosas miras.

.Axudémoslle, pois, todos ó Estadopara desenvolve-Iosproblemas sociais
eeconómicos e deix emos esqueada a rutina de quesexa oEstado quen nolo ten
que dar todoJeito.
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Quesirva deexemploeestímuloestafesta decultura dePardemarinpara
que en todas e cada unba das parroquias da Estrada) e ata de Galicia, se
celebre cada ano unhapolo menos) e queseafasteesereceo quehaiporparte dos
mestres con respecto ó labor dos emigrados)pois nós lonx e de ir en contra deles
estamos dispostos a axudalos en todo O que poidamos e só Iles pedimos que
cumpran a súa sagrada misión e rogámoslles presten a súa colaboraaán, non
como unha obriga senónporpatriotismo. JJ

Asdo:JoséLoureiro Carda eJoséArca

CERTAME

o día 10 de xullo pre sentouse espléndido. Cando o amencer aínda
non rematara comezou o disparo de bombas nas parroquias de Olives,
Curantes, Rubín Lamas e Pardemarín, que integran este sindicato. As sete
e media da mañá xa estaba reunida no lugar de Sequeros (Lamas) a comi
sión da festa composta polos señores seguintes:

Escola de Curantes-Olives, Ano 1919.
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presidente, José Fondevila; vicepres idente, José Pérez; Secretario, José
Rey Maceira; Tesoureiro, Pedro Castro; e vocais, Andrés González, de
Pardemarín; José Brea Castro de Lam as; Gumersindo Iglesias de Rubín,
Ignacio Fernández, de Curantes; e José Somoza Sueiro de Olíves.

Ás oito e media chegou fro nte ó local do sindi cato coa súa bandeira
e en correcta formación o gru po for mado polos nena s da escala par ti
cular, que na súa parroquia de Rubín so steñen os emig rados residentes
en Cub a e Cádiz. Pouco despois chegaron os das escalas nacionais de
Pardemarín (moi num ero so) Pa usada (Curantes), to dos eles recibidos
pala comisión con disparo de bombas ó mesmo tempo que a banda de mú
sica de Ribeira, dirixida polos irmáns Rivadeo interpretaba un alegre pasodobre.

Cos nena s de Rubín e Pardemarín asistiron os seus entusiastas e
intelixentes profesores:a señoritaJosefina Villar e don TomásAlfonsín, mestres
que lle prestaron Ó certame o seu decidido apoio; non así a de Pausada, ac
ción que é de lamentar. E aínda máis o caso da mestra do Foxo, que non só
non asistiu, senón que, como en anos anteriores, xa se negou dende o princi
pio, no intre en que as súas autoridades superiores lle recomendaron a súa
asistencia e cooperación. Es tas conductas producen certas diverxencias entre
os veciños e os mesmos mestres, polo que se faí preciso evitalas.

Xa reunidos os rapaces, entregóuselles a cada un a devandita carta.
Formáronse os grupos uns detrás dos outros cos nenas de catro en fondo ca
estandarte do sindicato á fronte e dirixíronse cara ós Pereiriños ós sons da
música acompañados por país e veciños. esta comitiva ían os mestres nacionaís
Guillermo Fernández eJesús Plácido Castro, presidente e secretario da Asocia
ción de Mestres do distrito; o señor Maximino Matalobos, representante da
sociedade Hijos del Ayuntamiento da E strada en Cuba, por delegación de D.
Antonio Reimóndez, enfermo na Coruña; o señor José Constenla, representa
do a sociedade de instrucción Hijos de Tabeirós na Habana.

Ó chegar ós Pereiriños fixo alto a comisión diante da tribuna e
izáronse as bandeiras españo la e galega mentres a música interpretaba a
marcha real e o himno galego dos autores Veiga e Pondal, cantado polos
nenas das escalas cos mestres Alfonsín e Castro, Anto nio da Vila de
Tabeirós e Manuel Magán de Vinseiro. Cando rematou o himno, a xente
de pé e en silencio aplaudiu compracida. Lago foron izadas as bandeiras
de Cuba, Norteamérica e Arxentina na honra destes países ande se atopan
emigrados que contribúen á festa.

Ás once, a comisión cos seus representantes subiu á tribuna e
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comezou o reparto de premios, baixo a presidencia do mestre D. G uillermo
Fernández .:

Premio Arca-Loureiro, medalla de prata con distintivo azul e branco e
diploma, ó mestre de Pardemarín, D. Tomás Alfonsín pola súa activa coope
ración na celebración do certame. Diploma recordo da sociedade Hijos del
Ayuntamiento de La Es trada en Cuba á mestra da Unión de Rubín , Srta.
Josefina Villar, pola asistencia ó cert ame e outros méritos contraídos.

Premio Andújar medalla de prata, Ó neno José Martínez de Pousada;
premio Hi jos de Tabeirós, medalla con diploma, á nena Elvira Présaras, de
Pardemarín; premio Viondi, estoxo de escritorio e diploma de mención
honorífica ó neno Manuel Brea de Rubín; premio Viondi, un fermoso espello,
á nena D olores Rouco de Pardemarín; premio Sindicato de Pardemarín,
unha preciosa xeografía universal da editorial Calleja, ó neno José González
Andujar de Pardemarín; premio Bernardo Mato Castro, estoxo de debuxo,
a Manuel Novo de Rubín, e premio Hijos del Ayuntamiento de La Es trada,
diplomas á aplicación ós seguin tes nenos: Manuel Rodríguez de Pou sada;
Manuel González Andujar, de Pardemarín, e Eduardo Brea de Rubín.

Tamén se repartiron doce libro s de España, mi Patria; doc e de A
través deEspaña, doce de Infancia e vin tecatro de Historia deEspatia todos da
editorialDalma u Carles y Cia, un para cada neno segundo a puntuación
obtida. O resto dos rapaces, ata un número s de 300, déuselles pequenas
cantidades de diñ eiro en metálico.

Terminada a entrega de premios os señores Maximino Matalobos,
Tomás Alfonsín, E nrique Frende e Guillermo Fernández pro nunciaron
discursos alusivos ó acto subliñando a importancia da instrucción e o
deber que tem os todos de coid ala, o mesmo que o go berno, os mestres,
os pais e calquera outro cidadán. Todos eles foron moi aplaudidos. O
neno Pepito Ar ca leu unhas cuar tillas que dende Cuba mandaran Arca e
Loureiro, cuartillas resumidas máis adiante.

Xa pasaba da unha da tard e cando na frondosa carb alleira amosaron
as merendas. A da comisión agasallou os invitados e en todas elas houbo
alegría e compañeirismo.

Polo serán as madriña s das comisións, Filomena G onzález e María
Josefa Porto de Pardemarín ; Generosa Porto e María Baliño de Lam as;
Virxinia Martínez e Felisa Rozados de Cura ntes; e Isolin a Iglesias e D olo
res Torreiro de Rubín, agasallaron os nenos con galletas e refrescos.
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Logo, seguiu o baile ata a noitiña. No remate desta xornada festivo
cultural a band a de música tivo que rep etí-lo Himno Galego por tres veces.

A comisión deste certame agrad écelle-Ios premios qu e mandaron,
por medio dunh a nota no xornal E l Emigrado a tódolos xenerosos emigra
d o s que den de América co ntrib uíron co a súa achega para este
acontecemento, ós señores mestres nacionais que honraron o acto coa
súa presencia, ós señores Pérez Viondi e Juan de D ios Andujar; e á músi
ca de Ribeira o feito de portarse tan ben como se portou.

Comisión organizadora dos Pereiriños.

Poucos días despois da festa do s Pereiriños, no Centro de E migra
dos, recibíronse cartas e telegramas. A primeira carta foi a da mes tra de
Pousad a qu e sempre o frecera toda clase de cooperación. esa carta
desculpábase da súa ausencia na festa por recentes perdas familiare s.

O director da Es cola Normal de Pontevedra, D. Prudencio Landín
que estaba invitado e tampouco asistiu, escribiu tam én unha longa carta
da que cop iamos algunhas frases:
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«l:a indisposición que me retuvo lejos de ustedes ese día) más quepor su
importanda, medolióy meamargópor inualidarmepara estarpresente en tan
hermoso acto. Asistí hace algunos mios al nacimiento de esafiesta cultura!, la
presencié más tarde en pleno florecimientoJI siento por tanto como ustedes el
deseo de seguir contemplándola siempre que se repita porque veo en ella /In
precioso caso de acción social digno de ser aplaudido e imitado» ...»Con valer
mucho el dinero que envían a raudales, vale más) mucho más) esta corriente de
dif/lsión educativa que trasmiten a Galicia aqu ellos hermanos
nuestros»...»N uestros paisanos residentes en .Am érica saben que elgallego con
S/lS virtudes de laboriosidady honorabilidad seda el primerfaaor económicoJI
social en aquellos países. Para serlo solo lefalta educación e instrucaán. Al
emigrantegallego se le embarca sin capacitarlo preoiamentepara la !tlcha)' la
competencia con los de otros países. Así resultaque lagran masa de emigrados
gallegos va a sercarne de canon»...

José Loureiro G arcía, delegado e José Arca Castro, presidente da
sociedade Hijos del Ayuntamiento de la Es trada na Habana agradeceron,
en carta aberta , as colaboracións recibidas :

Comisión e autoridades no dia da festa dos Pereiri ños,
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«Una vez más han respondido a nuestra invitación con esplendidez y
patriotismo}nosolo losresidentes deaquellasparroquias queforman elSindica
to dePardemarin, entidad quehace año tanto laborapor elmejoramiento moral

)' material delcampesino gallego}sino también muchos setiores de otros lugaresy
regiones que ven con simpatía la obra regeneradora que se realiza celebrando
Certdmenes escolares)'premiando m ellos a los niiios estudiososy a los maestros
que ctlmplen con sus deberes.

También respondieron a la imntaciánquelehiciera la comisión organiza
dora del Certame, las sociedades Unión de Curantesy Olives; los paisanos
residentes m 1\ el}} Yórk} qlle giraron tilla importante suma para el mismo
objeto. ]« Unión de fu/bín; la Sociedad Hijos del.AyuntamientodeLa Estrada;
la sociedad Hijos de Tabeirás, la más nueva de las sociedadesde instrucaán»...

Ata Cuba chegaran as indicacións do señor inspector acerca da ex-
posición municipal de traballos escolares. A xunta de goberno da sociedade
Hijos del Ayuntamiento de La E strada comezou os preparativos con
verdadeiro entusiasmo. Estaban dispostos a contribuír cunha boa cantidade
e trataban de abrir un concurso entre tódolos mestres nacionais e priva
dos do distrito, de stinando un premio en metálico sobre a presentación
dun plano top ográfico do termo municipal da E strada, qu e unha vez de
lineado sería impreso e repartido en tre os nenas das escalas.

O 16 de setembro reuniranse no «Centro de E migrados» da Vila as
comisións da Asociación de Mes tres deste termo municipal e a da delega
ción de Hi jos de La Estrada en Cuba, que teñen ó seu cargo a organiza 
ción dunha exposició n municip al de traballos escolares para o curso
1921-22. O s acordos tomados por unanimidade foron:

1a ._ Segundo a proposta dos mestres, acórdase que en vez de facer
unha malversación de diñeiro en premios, se economice todo o
que se poida para empregalo en material escolar. Que os pre
mios que habían de concederlles ós mestres por calquera clase
de méritos contraídos pala cooperación na exposición se lles
concedan ás escalas respectivas, tamén en material escolar.

2a
._ Os puntos sobre os que versará a exposición serán:

a).- Lectura expresiva e comentada. b) presentación de planas
caligráficas, polo menos unha de cada mes de cada nena. c).
E xercicios de dictado e redacción. d).- Presentación de proble
mas de aritmética e xeo m etría. e) Presentación de mapas
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Madrinas dos Pereiriños. Ano 1921.

D e esquerda a dereita empezan do por abaixo : Argentina D a Bemposta, Genero sa Por
to, D olores Torreiro, Con suelo de Pose, Felisa de Anselmo , Isaura de Reboredo, Isolina
Iglesias.

xeográficos, figuras e corpos xeométrico s, debuxos e traballos
manuais feitos polos nenos con fin pedagóxico. f).- Presenta
ción de labores polas nenas.

3°._ Para compraba-la verdadeira autoría dos traballos polos nenos
elixirase un tribunal para compraba-lo labor feito na súa pre sencia.

4°._ Co fin de non coarta-la iniciativa particular de cad a mestre,
poderá presentar outras traballos de carácter educativo.

5°._ Pedirlles a tódolos mestres por medio dunha circular qu e lle
remitan mensualmente ó Centra de E migrantes a lista de faltas
dos alumnos para que se cumpra, no posible, a lei de ensino
obrigatorio.

Por iniciativa da dama desta vila, señorita Melania Nine, que tamén
desexa cooperar no que poida cos emigrados e mestres na obra educativa,
trátase de constituir en cad a parroquia en que haxa esc ola unha esp ecie
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de comisión ou xunta de protección que podería estar in tegrada polo
mestre e me stra, o párroco, un delegado do Centro de Emigrados e un
pai e unha nai de familia cos fins seguintes:

1°._ Procurar por tódolos medios a asistencia dos rapaces á escola.
2°._Axudarl1es á Xunta Local e ó Concel1o na creación de escolas e

reparación das existentes.
3°._ Fomenta-la constitución e funcionamento das mutualidades

escolares.
4°._ Formación de roupeiros, cantinas e bibliotecas escolares.
5°._ Celebración da Festa da Árbo re e da exposición escolar.
6°._ Inculcarlles ós pais e ós nen os o amor á patria e á moral cívica.
7°._D otar no posible as escolas de material científico.

Esta comisión volveuse reunir desta volta na casa da Srta. Melania
N ine para lle ir poñendo traza á expo sición do 1922. Aceptouse o progra
ma que por separado fixera a señorita e mailos mestres xa que tiñan case
tódolos puntos en común. D espois tra touse de planifica-la maneira máis
axeitada de levalo a cabo.

Os comisionados saíron moi satisfeitos desta positiva e eficaz reunión.

A sociedade de instrucción Hij os del Ayuntamiento de La E strada
en Cuba mand oulle a súa máis sincera gratitude ó presidente da Asocia
ción del Magisterio desta vila, D. Guillermo Fernández e a tódolos demais
mes tres que compoñen a aso ciación polo concurso que prestan á obra
dos emigrados a prol da exposición de traballos escolares.

Así mesmo, esta sociedade escribiulles ós distintos organismos do
Es tado españo l, da provincia e do municipio para que colaboren nesta
exposición. Pola súa parte, conceden un crédito de 2.500 pesos a favor
deste evento.
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ANO 1922

o Centro de Emigrados, representación oficial na vila da sociedade
Hi jos del Ayuntamiento de La Estrada en Cuba e da sociedade de Resi
dentes del Distrito de La Es trada, en Bos Aires, recibe do director xeral
de 1a Ensinanza unha Biblioteca Popular.

Os emigrados da parroquia estradense de Cereixo préganlle ó señor
Otero Abelleira, com o mestre coñecedor da Pedagoxía , que lles remita
unha relación do material escolar que precisa unha escala. Pen san estes
emigrados xira-los carta s para que se merque ese material para a esca la da
parroqma.

Proc édese a ren ovación da directiva do Sindicato de Pardemarín
para o ano 1922. Tralas eleccións son elixidos presidente, Benigno Quesada;
vicepresidente, Andrés González; secretario, Antonio Frende e tesoureiro,
Manuel Reboredo.

Tódolos esforzos realizados polos emigrados e palas sociedades
agrarias ata estas datas non foron suficientes para arranxar unha educa
ción primaria en todo o concello, de feito só había o Certame dos Pereiriños
para cinco parroquias mentres nas outras moitas escalas non había un
control eficaz, e, segundo os informes do inspector, deixaban moito que
desexar. Por iso, os emigrados e as sociedades que os representan volven,
unha e outra vez, recorda-la necesidade da protección á infancia e á escala
en todo o concello.

Así, con data de febreiro o «Centro de Emigrados» escribe:

«En vista del lamentable abandon o en que aquí se tiene a la niñe z, y conven
cida de que la instrucción es una de las cosas que más necesita el hombre,
sobre todo el que tiene que emigrar, se tomó el empeño de proteger una y
otra por todos los medios a su alcance y acordó, por lo de pronto, estudiar la
forma de celebrar cada año un o o más certámenes escolares en los que pu
dieran tomar parte todas las escuelas del Distrito a fin de estimular la ense
ñanza hasta en los más apartado s rincones del término municipal, en donde
se halla, por diversas causas, bastante atrasada. Y al efecto se nombró una
comisión compuesta por los Sres.José Fondevila, Pío Losada, Manuel Picáns,
Manuel Saborido y José Otero Abelleira»,

Esta Comisión, no seu primeiro cambio de impresións, entendeu
que era prudente e incluso necesario para unha mellar eficacia deste labor,
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invita-los mestres nacionais do concello por medio da súa Asociación
Municipal a que cooperen coa devandita sociedade coa meirande harmo
nía e, de común acordo, organicen a celebración de certames escolares e
os demais actos relacionados coa instrucción primaria.

A Asociación de Mestres, de acordo co señor inspector, nomearían
tamén unha comisión formada por Baldomero Carballo Soto, mestre
da unitaria da Estrada; Guillermo Fernández, da de Lagartóns; Tomás
Alfonsín da de Pardemarín, e Jesús Plácido Castro, da escola de
Vinseiro.

As dúas comisións celebraron varias reunións, e cando xa estaban
perfiladas as actuacións conxuntas, a señorita Melania Nine ofreceu tamén
a súa desinteresada colaboración. As tres partes aprobaron, de común
acordo, unhas bases de accións a desenvolver e acordaron:

Crear en cada parroquia onde haxa escola unha comisión composta
polo mestre/ a, polo cura e por un pai/nai de familia e un delegado
do «Centro de Emigrados» para:

a).- Axudarlles nas xestións á xunta local e ó concello na creación de
novas escolas e mellora dos locais das mesmas.

b).- Dotalas no posible de material escolar e ter conta da súa
conservación.

c).- Procurar que os nenos asistan á escola.
d).- Responsabiliza-los pais da necesidade da instrucción dos fillos.
e).-Parti~ipar activos na celebración dos certames escolares e Festas

da Arbore.
f).-Fomenta-la constitución e funcionamento das mutualidades

escolares.
g).-Formación de bibliotecas, comedores escolares, etc ..

As comisións parroquiais de todo o distrito estarán baixo as ordes
da Comisión Central do «Centro de Emigrados» que convocará por me
dio da prensa local as reunións necesarias para levar adiante esta impor
tante tarefa educativa.

Ó longo dos meses seguintes atopamos, no xornal El Emigrado dis
tintas convocatorias desta comisión para organiza-los actos da Exposi
ción Escolar, asinadas polo mestre de Lagartóns, D. Guillermo Fernández.
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EXPOSICIÓN ESCOLAR

No mes de xullo, dende o día 8 ata o día 12 celebráronse en case
tódalas escolas do concello as exposicións escolares organizadas polo «Centro
de E migrados» e pola asociación do Maxisterio Municipal, patrocinadas
pola sociedade Hijos del Ayuntamiento de La Es trada en Cuba e acollidas
co maior entusiasmo polo inspector de ensino primario da zona, señor
Novás, pola señorita Melania N ine e polo alcalde D urán Taboada.

Realizaron a exposición nas súas escolas as mestras nacionais de
Codese da, Montillón, Liripio, O lives, O ca, Moreira, Callobre e Santeles e
os mestres nacionais de Es trada, Somoza, Tabeirós, Parada, Torr eboredo,
Montillón, Co dese da, Sabucedo, Rivela, Vinseiro, Cereixo, Lagartóns e
Cal1obre, e as particulares de Rub ín e Ribeira; nacionais de Pardemarín ,
Castro, Berres, Paradela e San Xiao de Vea. As Srtas. Gil e Blanca Paseiro,
e Novo Colexio da Estrada como particulares.

Solicitaron prórroga para celebralas, por motivo xustificado, as de
nenas de Tab eirós e unha da Estrada, par ticulares. Por cau sas que
expuxeron os mestres non se celebraron as de Co uso, Cora, Matalobos e
Rem esar. Non responderon á invi tación as escolas de mestres de San
Xurxo e San to Andrés de Vea, Arca, Arnois, Barcala e Orazo.

N enos da escola de Pardemarín co seu mestre D. Tomás Alfonsín. Ano 1922.
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En todas aquelas escalas as exposlclons resultaron moi lucidas o
que demostra que a sociedade é sensible a todas estas ensinanz as.

A exposición correspondente ó concurso xeral tivo lugar na sala
capitular do conce11o resultando o acto dunha grande asistencia e beleza.
Os traballos foron expostos agrupados por escalas, uns colgados das pa
redes ou arrimados a elas, e outros colocados sobre mesas no centro da
sala. Mapas, libros e toda clase de material escolar que doaba a escala
Hijos de La Estrada, ocupaban un lugar preferente.

D esde moi cedo un numeroso e selecto público pasou a visita-la ex
posición. D iante de traballos tan ben elaborados todo foron parabéns e
eloxios para os mes tres e os alumnos. Así mesmo, recibiu moitas felicitacións
o «Centro de Emigrados»para que se 110s transmitisen ós Hijos de La E strada.

Moitos foron os premios que se entregaron por parte da sociedade
de Cuba, do conce11o, do mesmo alcalde, do xornal El E migrado, do ins 
pector de ensino primario, etc.

Ás do ce, constituíuse o xurado qu e ía entrega-los premios, camposto
polo inspector, sr. Novás, como presidente; José Fondevila Torres, como
secretario, señorita Melania Nine, autoridades locais e Comisión de E nsino
do conce11o como vo cais.

O señor Fondevila leu a relación de tódolos nenas e nenas premia
dos. D espois o señor inspector pronunciou un elocuente discurso e cerro u
o acto o alcalde, señor Durán quen gabou o labor realizado polos emigra
dos e polos mestres pedíndo11es que sigan nesa liña pois recibirán todo
tipo de axuda do conce11o e del.

Reproducimos a continuación as palabras do inspector da zona, D.
Juan Novás no acto da clausura da exposición escolar das esca las do
conce11o da Estrada:

Señoras y Señores:

Acostumbrados a nuestro público, compuesto siempre por los niños de
la escuela, y a la charla familiar con los maestros, me encuentro en acto tan
solemne desconcertado y cohibido, medio asfixiado, como el pez a quien sacan
de su elemento y se le obliga a respirar a borbotones el puro oxigeno del aire....

Tod as las solemnidades esco lares tienen para los ho mbres de espíri tu
apasio nado y sentimental un singular encanto porqu e en ellas se siente trans
portados a la edad lejana y feliz de la ino cencia y de la infancia, paraiso perdi
do entre la zarpa de los hombres y los dolores de la pesada carga de la vida ,
lejos de las responsabilidades que el deber nos impone....
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D esde que el R. D. de 5 de mayo de 1913 ha relevado a las juntas
locales de su intervención directa en la enseñanza y proscribió los examenes
de los niños, sustituyéndolos por las expos iciones de los trabajos realizados
en las escuelas durante el curso, es esta la primera vez que en la provincia se
celebran con la solemnidad debida y digna en verdad de todo elogio...

Pero aquella disp osición tan justiciera que quiso terminar con las aco
metidas de las juntas locales, compuestas muchas veces por personas cuya
prudencia corría pareja con el conocimiento que se formaban de la naturale
za del niño y de la escuela, en vez de prod ucir los beneficios que era dable
espera r ha venido a ocasionar, sino un retro ceso, por lo menos un estanca
miento en la estimación y conocimiento por el pu eblo de la vida de la escuela.

Con los antiguos exámenes el maes tro celoso se preocupaba desde el
primer día de clase de los conocimientos que debían adquirir los niños para
que su prestigio profe sional no sufriese menoscabo, y, en tod o momento,
sentía una inquietud que le sostenía y le estimulaba....

Suprimidos -y bien suprimidos- los exámenes que cons tituían la pesa
dilla y el acicate del maestro, lo cier to es que algunos enseñant es, libres desta
carga, débiles de voluntad, enfermos de entusiasmo, faltos de recursos peda
gógicos, privados de ideales, dejaron invadir su espíritu por la pereza y la
ru tina y los resultados fueron de peores consecuencias...

Pero no es menos cierto que elMaestro que con virtudes ha querido respetar
laleyy disfrutar la íntima satisfacción del deber cumplido, dispuesto a realizaren los
primeros años la modesta exposición de sus trabajos, que por lo menos representa
ban el sacrificio de todo un año de constancia, salióde la pelea con elalma desgarra
da por el más cruel de los desengaños, porque ni las autoridades, ni los padres de
familia, ni los influyente s, ni los poderosos se tomaron la pequeña molestia de
traspasar el umbral de la escuela, relegandósele así de cosechar aplausos o me
recer censuras...Y he aquí, como de un modo u otro, nos hemos confabulado
para asestar otro golpe de muerte a la educación de un pueblo....

Por eso os decía al comenzar que para mi tiene esta fiesta otro valor que
el que voso tros veis en ella; el de haber despertado la idea, sacudiendo la pereza
de los menos y estimulando la decisión de los más. No hay uno solo de los
maestros que sirven en mi zona que hayan dejado de oír de mis labios la conve
niencia y la necesidad de preocuparse desde el principio de curso de coleccio
nar los traba jos y los ejercicios de los niños, sus cuadernos de deberes y de
problemas, diario de clase, dibujo, labores, etc. para celebrar con ello las expo
siciones reglamentarias, por el bien de la enseñanza y su propi o pre stigio profe
sional. Y aunque solo fuese para hacer al maestro estas indicaciones, llevé mi
visita a las escuelas más alejadas de todo medio de comunicación , a las buenas
o regularmente servidas y el resultado de esta fiesta me deja satisfecho y recom
pensado de las penalidades que el desempeño de mi cargo trae consigo.
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He aquí una realidad de los afanes del niño y del maestro y aquí estamos
todos para celebrarlo. El problema pedagógico no puede ser un hecho aislado
y secundario y el pueblo que tal el nuestro lo deja desatendido y abandonado es
pueblo muerto. Nación que no siente, que no desenvuelve el problema peda
gógico es nación agonizante, es la España sin pulso que dijo el político.

Así con tinuamos sin escuelas y sin agricultura, con 15.000 escuelas de
menos par cumplir la ley del 57 Ydejando improductivo la mitad de nue stro
territorio. Las con secuencias son la po breza y la emigración pavorosa, pues
país de emigración será siempre país pobre y el emigrante abando na los su
yos para recoger en pu eblos lejanos cuant o en el propio le falta...»

1 este extenso discurso o señor [ová s seguiu sinalando as deficien
cias que se atopan na preparación dos mestre s nas escolas normais, a falta
de organización da escola en can to a programación malia levar vin teún
anos promulgado o R. D. do 26 de outubro de 1901 sobre os programas
de materias que deben ensinarse.

CERTAME DOS PEREIRIÑOS

A festa deste ano, como xa dixem os estaba «prohibida» , con cer tas
comiñas polo señor inspector de zona, que tentaba cambiala pola Expo
sición de Traballos Es colares. A E xp osición realizouse cun grande éxito e
a plena satisfacción de todos. Ion obs tante, o «Centro de E migrados» xa
tiña posta a data e elaborado o programa de acto s para a concen tración
na carballeira, o reparto de premios, desta vol ta en metálico, os desfiles, a
músi ca e a xuntanza en harmonía dos veciños.Celebrouse, pois, o Certame
E scolar coa ledicia de me stres , pais e fillos,

O domingo día 23 de xullo tivo lugar a festa no lugar de Sequeros, na
carballeira dos Pereiriños. Como anos anteriores, ali estivo o «Sindicato
Agrícola de Pardernarín» e o «Centro de Emigrados» representando os emi
grados residentes en Cub a, Arxentina, Norteamérica, Costa Rica e Cádiz.

Es te ano, como xa se fixera a Exposición Es colar, nas respectivas
escolas e no salón da casa do concello non se celebrou o certame como
anos antes. Non obstante, a festa infantil, malia que o tempo non presen
taba moi boa seguranza, resultou moi animada e simpá tica.

Aínda que non deran as sete da mañá xa había moitos rapaces na
casa escola onde qu ed aran para re unirs e segundo a orde do mestr es.
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Mestres participantes no certame esco lar dos Pereiriños.

Ás sete e media emprenden a marcha cara á igrexa acompañados dos
mestres e do veciño, señor Chamosa. No adro xa se reunira unha multitude
da parroquia, desexosa de ve-los seus filias ca sombreiro de uniforme.

Rematada a misa, saíron do adro da mesma forma que chegaran,
levando diante a bandeira de España, escoltada pala arxentina e a galega.
Facendo garda ás bandeiras ían as nenas Maruja Frende e Argentina Igle
sias que lucían unha faixa coas cores das devanditas bandeiras.

Antes de saír para o campo da festa e a petición de xente que non podía
achegarse ata a carballeira os nenas cantaron o himno escolar «Los Condiscí
pulos». Tan ben o fixeron que os asistentes non facían outra causa que loalos
pala magnífica preparación, así como agradece-lo labor do mestre, Sr.Alfonsín.

1 o camilla da igrexa á casa escala tiveron que acacharse da choiva que
caía. Cando amainou, tralo disparo das bombas seguiron ata a casa de Andújar
e formaron uns metros antes do local social ande os esperaba o presidente do
sindicato, Sr. Quesada e varios membros da comisión e a banda de Orazo.

Ó pouco chegaron os rapaces de Olives e Curantes, pois os de Ru
bín e Lamas xa levaban un bo anaco na súa espe ra.

Serían as 12 cando, despois de erguidas as bandeiras de Galicia, E spaña,
Cuba, Es tados Unidos e Arxentina mentres soaban os himnos da Marcha
Real e mailo galego, cantado polos nenas e acompañado pala devandita ban
da que amenizaba o acto, se procedeu ó rep arto e á entrega dos premios.
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Foron m oitos os vecinos e p ais qu e se xuntaron á sombra dos
carballos do campo da festa. Asis tiron como invitados o señor alcalde e
presidente da Xunta local de 1a E nsinanza, D. Jes ús D urán ; o director da
escala normal de Pontevedra, señor Landín; o m estre da escala nacional
da Estrada, D. Baldomero Carballo So to, representante do inspe ctor, se
ñor Novás; o presidente do «Centro de E migrados», D. Francisco Villar e
o señor José Fondevila Torr es, representante do xornal El Emigrado.

Terminado o reparto dos premios todos eles fixeron uso da pala
bra, gabaron en espe cial os emigrados que sen reparar en sacrificios non
perdoan medio de cantribuír ó progreso da súa querida terra, ben erguendo
nas súas parroquias fermosos edificios escolares, ben sos tendo escalas ca
seu diñeiro, ou dotando as escalas do material pedagóxico necesario, ou
rep artindo premios entre os nena s e as nenas, ou celebrando estes actos
escolares como as exposicións qu e se acaban de clausurar e que tanto din
a prol dunha mella r educación e ins trucción .

A comisión organizadora fixopúblico que a comezos do novo curso serán
distribuídas entre as escalas da zona unha boa cantidade de material escolar.

a alcalde, señor Durán institúe un premio de 15 pesetas para lle adxudicar
Ó nena que demostre que durante o curso que vén plante máis árbo res.

Terminados os discursos, os nena s de Pardemarín cantaron o Him
no galego no intre de erguerse a bandeira azul e branca. D espois canta
ron, outra volta, «Los Condiscípulos» e «Cantigas da Terra» de Curros
E nríquez . Lago, servíuselles ós invitados un espléndido xantar, m entres
os concorrentes ó acto estenderon m anteis para face-lo me sm o.

Pala tard e houbo baile como tódolos anos e a festa seguiu ata a
ano itecida . Como vén senda habitu al os señores José Arca Cas tro e José
Loureiro G arcía foron, dende Cuba, a «alma maten>desta festa.

a labor do «Centro de E migrados» respecto do ensino era de so
bras coñecido no concello; non obs tan te, a exp osición escolar achegou a
m áis veciños a esta institución ca fin de solicitar deles a construcción de
casas escalas nas súas parroquias. A avalancha foi tan grande que foi pre
ciso sacar unhas notas para unha boa organización .

Na súa reunión acordan:

Non dar curso, no sucesivo, a ningunha instancia sen qu e a
comisión de ensino de sta entidade emita o seu informe sobre as
condicións do local que se proxecte construír e do número de socios
con que esta delegación cante na parroquia que solicita a subvención.
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Os ditos edificios deberán ir situados no punto céntrico da parro
quia, ben orientados, provistos das habitacións e demais dependen
cias necesarias para a vivenda do mestre e da súa familia e dun salón
de clase con luz e capacidade para 60 ou 70 alumnos polo menos. A
comisión esixirá a presentación do plano correspondente e fará
tódalas pescudas que fosen precisas.

Asina este acordo o secretario José Fondevila Torres.

A Exposición Escolar deu os seus froitos, pois neste mesmo ano, no
mes de outubro a escola particular de nenas de Tabeirós, de común acordo
coas de nenos e nenas da parroquia de Guimarei, organizou o seu primeiro
Certame Escolar. D espois dos correspondentes exames e reparto de premios
ós alumnos, comezou a festa escolar na chaira da capela da Consolación.

Estiveron presentes os mes tres das dúas parroquias e representan
tes das asocia cións agrarias das distintas freguesías do concello, xa que
asistiu o señor Pérez Vio ndi, aspira nte a deputado polo distrito. A festa
resulto u moi lucida coa intervención da banda de música de Ribeira.

A Federación Agraria deste concello que dende que se creou alá
polo 1914 andou sempre envolta en idas e vidas, de fracaso en fracaso
nos camiños da política, ocasionando a decepción e o desalento entre os
labregos que con tanto entusiasmo e fe se lanzaran á grande obra da súa
liberación, agora parece que, convencida dos seus erros, vai entrar nunha
nova fase de actividade para discorrer pola senda do agrarismo galego.

Hai que subliñar que despois de tantos anos en que as distintas socie
dade s parroquiais de emigrados de Cuba, Arxentina, Uruguai, Es tados Uni
dos, Costa Rica, Cádiz, axudaran os estradenses residentes no concello a
erguer casas escolas, a pagar mestres nas privadas, a atender desgracias fa
miliares (incendios, roubos), a axuda-las comisións de festas parroquiais, a
contribuír para remata-las obras da igrexa da Estrada, aqueles estradenses
que non coñeceran os traballos e as mágoas da emigración, mostraban unha
actitude indiferente a todos estes sacrificios, cando non crítica.

Estas actitudes eran unha afronta grave para os sacrificados emigrados.
Algunhas veces exteriorizan o seu desacougo a través de fortes e razoados
comunicados de prensa, ou en discursos no seo das súas sociedades.

Como testemuña transcribimos algunhas frases que aparecen en
«Ecos de la Ausencia, Postales H abaneras» do xornal El Emigrado, con
data de 31 de decembro de 1922.
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«Q uisiéramos poder transportar a la Casa de G alicia, en Cuba, a todos los
hombres de nuestras aldeas de La Estrada, a todo ese conglomerado de con
ciudadanos que dedicand o todos sus ratos de ocio a la «rexouba» que tant o
caracteriza a nuestros paisanos lo mismo del campo que de la ciudad, no se
pre ocupan para nada de la educación infantil, ni del mejoramiento de los
servicios públicos, ni de la buena administración de los intereses comunes, ni
de las coop erativas agrícolas, ni de la redención de los foros, ni de la indepen
dencia de nuestra antigua Suevia, ni de ningún otro problema de los muchos
por cuya solución clama esa irredenta Galicia.

Aquí, en cambio, en el Centro Gallego de La H abana, esos indeferentes pai
sanos verían, agrupados alrededo r de la mesa de cada una de las sociedades
que aquí hemos fund ado los emigrados, a sus hijos, hermanos, parientes,
vecinos, amigos... que después de haber rendido su ruda faena diaria saben
robarle a sus horas de descanso algun tiempo para dedicarlo a las más nobles
labores ciudadanas. A la instrucción de sus compatriotas de allende los mares
y a la liberación econó mica, espiritual y política de nue stra tierra idolatrada.

Allíverían a esa inmensa legión de gallegos que en la edad infantil abandonaro n
los patrios lares sen preparación alguna para la lucha por la vida. Allí les verían
todas las noches confundidos en amena charla discutiendo sobre todo aquello
que afecta a la Patria lejana. Unos tratan de echar abajo el cacique que viene
explotando a su antojo la comarca en que nacieron , otros pregonan la necesi
dad de con servar nuestras tradiciones, nuestro idioma y de impulsar nuestras
artes, nuestra agricultura y nuestras industrias y de proclamar, en fin, nuestra
independencia. Otros organizan certámenes escolares y tratan de reunir fon
dos para construír casas escuelas en sus apartadas aldeas, otros tratan de soco
rrer a los compatriotas tan necesitados; otros, en fin, organizan colectas entre
sus vecinos con el fin de mandar un as pesetas para que la fiesta del Patrón
resulte más lucida que cuando ellos, siendo rapaces corrían tras los foguetes.

Los más tratan solamente de la ins tr ucción porque están convencidos de que
la escuela es la mejor base de emancipación, tod a vez que de ella salen los
hombres del por venir, que no son ni más ni menos que aquello que en la
escuela se hace que sean.....

¿Por qué las multitudes camp esinas no laboran por el mejoramiento general
del pueblo con tan encendrado patriotismo como nosotros los emigrados?

¿Temen acaso a los malvados cacique s que les explotan y cohiben?

Si eso es, campesinos, levantad la frente, que aquí estamos nosotros para
guardaros las espaldas.

¡Y siempre adelante!».

69



ANO 1923

Recordando a boa acollida e o éxito qu e tiveran o ano anterio r as
Exposició ns E scolares e no seu de sexo de prepa rar outra exposición
semellan te, no mes de febreiro deste ano o «Centro de E migrados»
pasoulle invitació n á Asociació n do Maxisterio do Co ncello para que
revisase as bases que serviron de norma para as do ano pasado e que
c ~:)fri~iran aquelas qu e eles creran convenientes para emenda-las defi
ciencras que se encontraran.

Os residentes en Cuba, ademai s das MIL pesetas concedidas pola
Sociedade de Hi jos del Ayuntamiento de la Estrada para a exposición
deste ano estaban a entregar outros premios para modalidade s distintas e
nova~. Así mesmo, ap ro baron p ara o ano 1924 un premio d e
QUIN ENTAS pesetas para o neno que mellor debuxase un plano topo
gráfico do concello.

Os mes tres da Asociación contestaron no me s de maio que eles, no
final de curso celebrarían a exposición escolar nas súas escolas e invita
rían a visitala o «Centro de Emigrados», autoridades e pais dos nenos,
pero que non estaban disp ostos a asistir á exp osición xeral , entre outras
razóns porque o ano pasado algunhas escolas particulares non asistiran.

O «Centro de Emigrados» pediulles ós mes tres que reconsiderasen
a súa posición acerca da exposición xeral, pois de non celebrarse esta,
non poderían as escolas recibí-los premios nin o material escolar que se
lles asignaría.

N este ano a escola privada, so stida dende hai anos pola sociedade
cubana Unió n de Rubín e situada no fermoso edificio erguido pola
devandita sociedade, pas a a ser escola nacional por mor da súa creación
polo Ministerio de Instrucción Pública.

O acto de inauguración estivo presidida polo presidente da sociedade,
D. José Brea Marque, chegado da Habana, e asistiu o señor D urán, alcal
de do concello e membros do Centro de Emigrados.

O «Centro de Emigrados» recibe dos veciños da parroquia de Arnois
que están na emigración a cantidade de 1.895,45 pesetas, recadación feita
en Bos Aires destinada á casa escola da súa freguesía. Para a casa escola da
parroquia da Somoza tamén se recibiron 900 pesetas.

Na cidade da Habana houbo un acto cultu ral para reca dar fondos
para as obras da nova igrexa da Estrada.
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A primeiros de xuño comezan a recibirse no «Centro de Emigra
dos» os do nativos para o Certame Escolar. 1 esta ocasión corresponden
os poucos estradenses residentes na cidade de Nova York. G racias ó en
tusiasmo da señorita Consuelo G onzález xiraron 462,50 pesetas e unha
bandeira americana para alzar o día do certame. D e Costa Rica, e co mesmo
fin, recibíronse 170 pesetas. D e Arxentina chegaro n tres paquete s con
materi al escolar, 350 pesetas para premios en metálico, 300 libr etos para
control de asistencia e aplicación, e 250 ptas para unha festa ~ prol da
árbore que debería celebrarse cada ano co no me de Fies ta del Arbol.

Comisión organizadora do certame escolar dos Pereiriños. Ano 1923.

CERTAME ESCOLAR

A data fixada para celebra-la fes ta escolar, día 8 de xul1o, amañece
fría, desapracible. Ás seis da mañá, diante do local social do «Sindicato de
Pardemarín» faise o disparo das bombas anunciándol1es ós veciños do val
o evento cultural. Tamén con bombas contestan as comisións das cinco
escolas que pertenc en a esta demarcación: escola de Curantes co seu mestre
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D. Juan Pérez Alonso e as mozas Elvira Fernández Carme Mella; escala
de Olives con Arminda Maceira e D olores Míguez, escala de Rubín , ca
seu mestre D. Manuel G arcía Bar ro s e as mozas D olores Pose e D olores
Tolleiro; escala de Pardem arín ca seu mestre D. Tomás Alfonsín, Filome
na G onzález e María Baliñas; e a escala do Foxo coa mestra D a. Irene
Barros e as moz as Elvira Brea e Ramona López.

Ás sete chegan os nena s das escalas. as súas caras esbrancuxadas
amósase a friaxe da mañá. La go da súa chegada son recibidos pala comi
sión e sen esperar máis, coa bandeira galega e o estandarte do sindicato,
comeza o desfile para a carb alleira.

Ó pé do palco ou tribuna álzanse as bandeiras nacional e galega no
medio das de Cuba, Norteamé rica, Arxentina e Costa Rica. No in tre de
iza-la galega os nena s, acompa ñados pala banda de música de Ribeira
cantaron o himno galego.

Sobe ó palco a señorita Consuelo González de Lamas para ler unhas
cuartillas alusivas ó significado do acto e para darlle as gracias e a benvida
á nova colonia estradense de Nova York.

Es cala do Foxo no certame escolar dos Pereiriños. Ano 1923.
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Os nenas da escala de Pardemarín entoan unhas rítmicas cancións
mentres os de Rubín recitan as poesías preparadas pa ra esta ocasión,
pero o frío segue ata que rematadas estas formalidades, os nenas quedan
libres para correr e xogar mentres non chegan as autoridades que virán
dende o Sol palas corredoiras e camiños.

Chegan, ca sol xa momo, as autoridades: o alcalde, D. Jesús Durán;
os mestres D. Plácido Castro, D. Baldomero Carballo, Otero Abelleira, o
presidente do Centro de E migrados e o fotógrafo, señor Campinas .
Procéde se, pois, á entrega dos premios por parte das auto ridades e rema
ta o acto da mañá ca himno galego.

Xa o sol se quere suma r á festa cando comeza o xantar. Na mes a
dos invitados hai pe scada «ó s Pereiri ño s» e arro z con polo «ó s Sequero s»,
servida por Pep e Brea. Nas outras mes as tamén hai boas racións de carne
e empanadas.

E chegan os discursos. En primeiro lugar, o dun alumno, Manuel
Novo Fondevila, da escala de Rubín, lago D. Baldomero Carb allo; D.
Bernard o Mato; D. Plácido Castro e por último o alcalde D. Je sús Durán
que neste acto foi cualificado polos mestres como o Alcalde das escojas
palas moitas escalas que se crearon durante a súa permanencia.

Despois dos último s aplausos para os oradores, procedeuse ó sorteo
dos agasallos que este ano preparara tan activa comisión. Eran eles: un mo
derno arado metálico que debía substituí-lo velo romano de pao, e un fermoso
pano de seda que había facer aínda máis belida a mo za á que lle correspondese.
De entre a xente miúda subiron ó palco unha nena e un nena que meteron a
súa man inocente para reparti-la sorteo Cantouse o número de cada premio,
pero os presentes non deron novas de se-los posuidores do boleto. Había un
prazo e xa se buscaría a papeleta con máis vagar.

Despois houbo os xogos tradicionais para os nenas, música de baile
para os mozos e máis cafés para a xente maior. De seguido, chegou a hora
da merenda coas lambetadas que repartiron as madriñas entre tódolos
concorrentes e houbo unha hora de baile, e con aturuxos e vivas rematou
a festa.

A foliada resultou moi animada malia que a concorrencia non foi
tan numerosa como a de anos atrás por mor da mañá fría que se presentou
á hora de saír para a carballeira.

Por tratarse dun orador infantil, así como pala novidade de ser na
lingua galega, reproducímo-lo discurso do nena.
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DISCURSO LIDO POLO NENO MANUEL NOVO FONDEVILA

«Seño r Alcalde; Señores mayestros; señoras e señores todos que m'escoitades:
eu vou falarvos en nome dos nena s, en nome de todo-los meus compañeiro s
das escalas qu'hoxe están eiqui presentes.
E eu en nome de todos eles, direivos que nos sentimos fortemente compracidos,
que o corazón nos latexa ledamente dentro do peito vendo com o os cativos
somos festexados como se festexan ós santos, como se festexa ós políticos,
com o se festexan as outas feguras das armas, das cencias ou das letras.
Isto é de pouco pr 'aca: os tempos de na sos abós e hastra dos na sos pais,
ayo contar que os nena s eran con siderados coma fulastriño s qu'h abía que
criar porque Dio-los daba. Cando se fixo a na sa esca la de Rubín, canta o
mayestro qu'hoxe ternos que viu él xente que s'ademiraba vendo facer un
edificio tan bo para meter ós rap aces dentro.
A iste cambi o de causas, a forza hai que recoñecer que contrebuiron grande
mente os emigrados: primeiro facend o esas magníficas casas escalas que se
erguen maxestuosas a veira das carre teras, veira das calzadas, veira das rias
ridentes e hastra no meya das montañas; despois, xa doutando de material
axeitado a esas mesmas esca las, e por último orgaizando estas festas escola
res, estas festas da niñés nas que nos medra o carpo e a alma.
Por iso, meu s compañeiriños, o na so agradecemento para eses compatriotas
na sos que traballan na emigración sen esquecerse da terra e de nós , deb e ser
moi grande e moi fondo. D ebe encher de satisfau ción e de ledicia todal-as
na sas almas o ver que de todal-as parte s do mundo ande houb ese un veciño
na so, d'ali nos veu un recordo de cariño, unha vos d'alento que debemos ter
en canta, hoxe pr 'á fonda estima e mañán, cando chegue o naso caso facel-o
mesmo, ou máis se é que po demos.
O naso recon ocemento tamén pr'á Comisión que tanto traballou pr'ó millor
éisito d'este acto, pr'ós señores mayestro s que tanto traballan polo na so ben,
pr'ás autoridades, persoalidades e demais xente que por aquí se chegou a
realizar a na sa festa.
Todos, emigrados, mayestros, autoridades, Comisión, persoalidades e demais
xente, con tribuyen a temp rar as nasas almas pr 'á loita pol-a terra, pra ser bos
filias de nasos país e bos filias de Galicia. Porque Galicia, na sa terra querida,
necesita tamén, coma nasos país, de filias bos que loiten por ela e que a defendan
dos larpeiros que a asoballan e escarnizan hastra vel-a grande, hastra vel-a libre.

Por iso eu pregaría ós señores mayestros que m'atenden, que procurasen inframar
os nasos corazón s no santo amor da terra nasa, falándonos algo dos seus
merecimentos e das súas grorias. Eu pregaríalles que así como nos falan de
Sagunto, de D. Pelayo e dos Reis Católicos, do Gran Capitán, de Cer vantes
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e d'outras grorias e feitos españoles, nos falaran tamén do monte Medulio, de
Payo Gomes Chariño, de Macia, de Rod rigues do Padrón, Villasandino e
outras grorias e feítos gallegos.

Q uixera, ademais, pra que estes autos tiveran unha finalidade máis defenida e
porveitosa, qu'eles con tribuiran a afianzar a persoalidade da nosa patria, siquera
no orde cultural.

Nouso tros, os nen os das escolas, propoñemos, dende logo, non ser nunca
d'aqueles que se cren que son máis hom es falando o castelán, anque non-o
sepan; non ser nunca d'aqueles que alaban sempre as cousas alleas desprezando
as nosas, sen ter en conta que case sempre son millores, e se non-o fosen,
estamos no deber de facer que o sean; non ser nunca d'aqueles desgraciados
que ó vérense con carro pesetas, avergónzanse de ser galegos e falan e visten
de xeito que non se lles conoza.

Nosoutros, a onde queira que cheguemos, ondequeira qu'esteamos levanta
remos sempre con orgullo a band eira da nosa patria; aqui ou na emigración
levarem os esquirto no corazón o nome santo de G alicia, e na fortuna ou na
disgracia, na ledicia ou no abatimento, o noso berro será sempre o do poeta:
Galicia e sempre Galicia.

¡Terra a nosa!».

.# .,J

:.. :'~- - :

Escola do Foxo na festa escolar dos Pereiriños. Ano 1923.
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ANO 1924

Waldo Álvarez Insua escribe nas páxinas do xornallocal El Emigra
do sobre a redención dos foros e sobre a necesidade urxente da extinción
dos caciques, dous males endémicos da nosa terra.

Inaugúrase a casa escola da Somoza no mes de xaneiro. Día de festa
para a parroqwa.

Escala do certame escolar dos Pereiriñas.

A sociedade Juventud Naturales de Berres da cidade de Bos Aires
envía un donativo de CEN pesetas para repartir entre os nenos da escola.

O «Sindicato de Pardemarín», a proposta dos Residentes del Distri
to da Estrada, en Bos Aires, acordan celebra-la festa dedicada á exalta
ción da árbore e buscar un día do ano para este evento. Para premios hai
xa un fondo de 350 pesetas que mandaron os da capital da Arxentina.

A sociedade de instrucción Unión de Curantes y Olives saca a poxa
pública a construcción dun edificio para a escola común das dúas parroquias.
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A Asociación do Maxisterio local e o «Centro de E migrados» seguen
distanc iados en canto á organización das exp osicións escolares, mostra
que o ano anterior non se chegara a celebrar no seu aspecto xeral, ou
sexa, de tódalas escalas do concello en conxunto.

Chegado o mes de xuño as relacións seguían sen aclararse, en punto
marta. in mestres, nin membros do «Centro de Emigrados» fixeran
nada por tratar de rachar ese silencio cultural.

1 estas datas, abofé avisado polo señor inspector da zona, chega á
Estrada o celoso delegado gobernativo, D. José Bielza Laguna, que con
exquisito tacto, soubo achegar posturas, achanza-las diferencias existen
tes en tre ámbalas dúas sociedades, despois dunha reunión que el mesmo
convocara. O resultado desta xuntanza está contida nunha acta asinada
polos m estr es, representantes da asociación, señores: Guillermo
Fernández, Carmen Barreiro e Baldomero Carb allo, mentres que polo
centro asinaron: Pío Losada, Perfecto Porto e José O tero Abelleira.

Na devandita acta quedaron reflectidas as persoas que formarían o
tribunal. Son as seguin tess : o señor cura párroco, o presidente da Xunta
Lo cal de E nsino primario, a señorita dona Melania Nine, unha mestra
que non exerza e un representante do «Centro de Emigrados». Para este
primeiro Certame Xeral do concello fíxase a data do 14 de Xullo, luns, e
asistirá o Sr. delegado gobernativo.

O «Centro de Emigrados» entregou para premios :MIL pesetas e o
concello T RES CE NTAS pesetas.

O Certame non tivo a concorrencia que os promotores esperaban,
pois houbo bastante ausencia de nenas das escalas doutras parroquias.
Os exames realizáronse na sala do concello. O tribunal estivo composto
polo señor delegado gobernativo, o señor inspector, D. Juan 1 ovás; dona
Melania ine, o señor Otero Abelleira como representante do Centro de
Emigrados, e o actual alcalde de recente nomeamento, D. Benito Vigo
Munilla,

Os nena s recibiron unha bolsa ca xantar e pasaron á carb alleira,
propiedade da Srta. Melania, a carón do camiño de Gradín.

Durante o reparto de premios, de tres a seis da tarde, o comercio
local pech ou as súas portas para que as xentes puidesen asistir.

Tódolos nenas asistentes foron, despois, agasallados cunha merenda.
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CERTAME DOS PEREIRIÑOS

Un día antes desta festa escolar na vila, o día 13 de xullo, domingo,
o Sindicato Agr!cola de Pardemarín celebrou a súa anual Festa escolar
dos Pereiriños. A celebración asistiu o delegado go bernativo, Sr. Bielza,
quen quedou verdadeiramente satisfeito e sorprendido pola brillantez da
mesma.

Reunidos os nenos das escolas coas correspondentes madriñas diante
do local do sindicato, as milicias das parro quias veciñas emprenderon
carniño cara ó Sol, na estrada de Ch apa a Carril para espera-las autorida
des. D espois dos saúdos do protocolo seguiron, por sendeiros e carreiros,
ata o local social do sindicato de Pardemarín, onde se lles tributou unha
brillante recepción .

Nun lucido e magnífico desfile que abrían as bandeiras dos países dos
emigrados participantes nos donativos e o estandarte do sindicato, a nume
rosa concorrencia de nenos, veciños, pais, milicias e autoridades, dirixiuse á
espesa carballeira, na que se erguera unha fermosa e amp la tribuna.

Es cola de Curanres.
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Nenas da escola de Olives coa sua mestra Dna. Marina Ciarraga cas madriñas. Felisa Cauceira.

o solemne reparto de premios p residiuno o se ñor delegad o
gobernativo, e, unha vez rematado, an tes do xantar os nena s das esca las
cantaron diversas cancións.

D espois da comida comezaron os discur sos. Sería o señor Torres
Agrelo, un verdadeiro entusiasta e animador constan te desta festa quen
comezaría a súa brillante intervención .

D espois, seguiríalle o señor Segundo Santos, farmacéutico municipal,
quen, na súa científica disertación, trato u sobre a hixiene escolar destacan
do a súa grande importancia para a boa saúde dos nenas. Tamén se estreou
o novo alcalde, D. Benito Vigo, quen dixo que xa coñecía por referencias
esta singular festa, pero que nunca pensou que fora tan emotiva e brillante.

Cerrou as intervencións o señor Bielza Laguna cun discurso admira
ble, cheo de contido pedagóxico e dándolles azos ós mes tres e ós pais para
que se afanasen en eleva-lo nivel de instrucción dos nenas. Tivo, así mesmo
palabras de loanza para o sindicato de Pardemarín, un exemploa imitar; e para
os sacrificados emigrados que están a facer un magnífico labor a prol da
cultura, como se demostra nes tas festas escolares que levan a cabo hai tanto
anos e nesas escalas que están a erguer nas súas parroquias.

Á hora de marchar, outra volta, milicias, música, auto ridades e veciños
acompañaron o delegado goberna tivo ata a estrada a nde quedara o coche.

D ías despois recibiuse unha carta do señor Bielza agradecendo as
atencións que para el tiveran tódalas xentes da Estrada .
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ANO 1925

o certame e a festa dos Pereiriños deste ano revestiu unha gran
solem nidade e impo rtancia cultural. D ende a capital da provincia chegaron
para presidi-lo evento o Sr. gobernador civil, D. José M" R. Villaamil; o Sr.
presidente da Depuraci ón Provincial, Sr. d e La Sota; o dele gado
gobernativo, Sr. lturrioz; o señor enxeñeiro xefe da Agronómica, señor
Andreu e o seu axudante Sr. Adrio; e o señor inspector de E nsino Prima
rio, D, Juan N ovás.

Nenas da escala de Rub ín ca seu mestre D. Gregario Ortega Algaravel. Ano 1925 .

Esta comitiva chegou en coche ata o lugar do Sol, da parro quia de
Rub ín, na estrada de Chapa a·Carril. Alí estaban esperando as autoridades
locais: o alcalde do concello, D. Benito Vigo; o concelleiro, Sr. O tero
Abelleira; o presidente de U. P, señor Segundo Santos; o señor Fondevila,
comerciante da vila e impulsor destes actos culturais; o señor Torres Agrelo
polo Centro de E migrados, veciñanza, nen os e nenas.

Por camiños e corredoiras, nunha distancia duns tres quilómetro s,
diríxense á carball eira onde está montada a tribuna e onde se atopa unha
gran multitude de veciños.

80



Procédese, palas autoridades asistentes, á entrega dos premios ós
nenas e nenas das escalas. Máis de trescentos rapaces escoitan as palabras
do gobern ador: «No basta que eduquéis la inteligencia, es necesario que
eduquéis también el corazón. 1 o basta que lleguéis a ser sabios; es nece
sario que al mismo tiempo seáis buenos»

D espois, a conferencia do señor Andreu acerca das boas iniciativas
de Torres Agrelo sobre a rep ob oación forestal, gandería, e pradería. E xa
era hora de estende-los manteis para dar canta do xantar, xa qu e o go ber
nador ten que estar ás catro en Vilagarda. Antes da despedida, escóitase
con respecto o himno galego e lago a marcha real. Os nena s estaban
tod os contentos pois o señor go bernado r dispuxo que se lle abrira unha
libre ta de aforros a cada un deles.

Aínda que as autoridades traían as horas contadas, días despois, o
«Centro de Emigrado s» e mailo «Sindicato de Pard emarín» recibiron car
tas de felicitación do señor go bernador e do señor inspecto r.

O señor go bernador dic ía:

«E l acto celebrado en Pardem arín el dia cinco del presente mes, encierra un a
profunda y alentadora significación; es un o de aquellos actos que se elevan y
elevan a la vez el espíritu de las gentes por encima del ambiente de miseria y
pequeñez de sentimientos que con harta frecuencia envuelve a los pueblos a
la mane ra de atmósfera viciada, enervado ra y de primente, en medio de la
cual las energías de la raza se dese ncauzan o mu eren en flor.

Allí se trataron prob lemas vivos y fecundos; las mejoras agrarias, la educ ación
y cultura de la juventud; de esos ciudadanos del mañana a quienes es urgente y
es indispensable preparar para que puedan luchar con éxito frente a los proble
mas de la vida...; he ahí los dos problemas candentes y fecundos que vibraron
enérgicamente bajo las frondas de la robleda de los PEREIRIÑOS.

¡Que diferencia tan grande entre esos enunciados y los que durante tantos
años esterilizaron las energías y la vitalidad pujante de est a incomparable
región de nuestra Es paña!.

¡Cuan otro sería su grado de prosperidad y de progreso si tanta ene rgías y
actividades se hubieran encauzado debidamente, en vez de ponerlas al servi- .
cio de la concupiscenci a de las oligarquías imperantes!

Es to, sin duda, lo comprenden perfectamente los emig rados que desde el
otro lado del Atlántico alime nta n y patroc inan actos cultu rales como el cele
brado en Pardemarín .
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Pallo con autoridades na Festa dos Pereiriños. Ano 1925.

Comprenden seguramente esos compatriotas, con certero sentido de la reali
dad, que las dificultades que ellos trabajosamente tuvieron que vencer en la
lucha por su mejoramiento moral y material , no hubieran existido o de existir
no hubieran sido tan grandes si a ellos en la escuela se les hubiera dado una
preparación mejor, y de ahí que quieran que a los niños de hoy se les propor
cionen esas armas que fortaleciendo su inteligenci a y su corazón , les allanen
el camino de la vida.

Públicamente exterioricé mi aplauso en la robleda de los Pereiriños a esos
conscientes emigrados, y yo quiero hacerlo nuevamente con la pluma; lo
merecen fervoroso por ser hombres de realidades y al mismo tiempo patri o
tas, que, lejos de su patria y de los bellos rincones que corrieron en su niñe z,
se acuerdan de que en ellos viven otros niños que algún día tendrán que
surcar el mar com o lo hicieron ellos.

¡Así se hace patria; esos emigra dos merecen el dictado de con scientes!. Quie
ren que sus hijos y los hijos de sus compatriotas sean culto s y al mismo
tiempo honrados, es decir, quieren que les enseñen y que les eduquen».

Pontevedra 20 -VII - 25
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A carta-artigo do señor inspector dic ía así:

«También este año se ha celebrado la fiesta escolar de Pardemarín. El tesón
que desde varios años viene sos teniendo el sindicato por dar a estas fiestas de
cultura infantil mayor esplendo r e imp ortancia, es digno de alabanza y pro
pio de la recia voluntad que anima a los directores de aquella Aso ciación,
integrada por cinco parropquias, que reunen otras tantas escuelas nacionales,
cuya creación eJJljJtgaroll en el municipio de La E strada, que, a decir verdad,
jamás ha regateado, ni en ésta ni en las anteriores corporacion es, cuanto fue
ra preciso para el fomento y creación de escuelas.
Si la fiesta, en un principio, some tía a los niños de aquellos campos a la
tortura de un examen, del que nunca pudie ron salir bien parados ni el espíritu
ni el cuerp o, no se opusieron los organizado res a su evolución y fue trocada,
por consej os oficiales, en público reparto de premios, teniendo a la vista los
resultad os del curs o aportados por los maestros. Y así en estas fiestas se
premian actualmente, con el pensamiento puesto en los ausentes en América,
que se cuidan de enviar donativos, a aquel niñ o que presente la mejor co
lección de ejercicios gráficos , la libreta de problemas bien razonados, el
más limpio diario de clase, y también al niño más constante en la asistencia,

Alumnos da escala de Pardemarín ca seu mestre D. Constantino Simal. Ano 1925.
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de la que depende todo el result ado de la labor escolar, al más dócil, al más
generoso, al más bueno. Y como no si la escuela no puede dejar de cumplir
su verdadera misión si ha de ser educativa, mejor que instructiva; si antes que
los conocimientos que nutren las inteligencias infantiles, habrá de formarles
el corazón y fortificarles la voluntad y, más aún, cuidarse de dar al cuerpo el
desarrollo y la salud indispensable.

Pero si una idea es buena puede por su evoluc ión natural convertirse en otra
mejor. y así estas fiestas que comenzaron con exámenes a ultranza y se
celebran ahora con el rep arto de premios a los me jores alumnos en los distin 
tos órdenes, deben continuar su marcha progresiva para encajarlas - ya que se
trata de escuelas nacionales - en normas del vigente estatuto del Magisterio,
que disp one en su artículo 80 que a la terminación del curs o, los alumnos, que
a juicio de los Mestres reúnan las debidas condiciones de edu cación e ins
trucción, obtendrán, expedidos por estos y visados po r la inspección, el certi
jicado de cultura, que les habilitará para ser admitidos en fábricas y talleres y
para con tinuar sus estudios en otros centros oficiales.

Por la entrega de estos diplom as, sin dejar por eso de otorgar los premios que
llamaríamos de carácter moral, a los niños que lo supieren merecer, se han
hech o famosas las fiestas pedagógicas que se celebran anualmente en Francia
y en Italia imborrables del corazón de la infancia y los ciudadanos amantes de
la cultura popular y se convierten en acontecimientos a los que asisten los
presidentes de los estados, com o prueba de su máxima importancia.

y si el sindicato de Pardemarín sigue con su voluntad de hier ro alenta ndo y
organizando las fiestas de acuerdo con el Magisterio Nacional, es seguro que
podrán llegar hasta donde otro s pueblos no alcancen ni a elevar la mirada: su
acción por lo menos, no desmerecerá de la de aquellos guerreros que defien
den a su patria con las armas en la mano.

Juan N ovás.- In spector

on podían nesta festa falta-las palabras de alento dun dos homes
máis destacados na sociedade de ins trucción de Hijos del Ayuntamiento
de La Estrada en Cub a. Es te home, de nome, José Arca Castro, amais de
ser secretario daquel a institución estivo sempre na primeira liña de pro
moción, en tódalas parroquias, en tódolos momentos e en tódolos aspec
tos, da instrucción e da cultura. Os seus escritos de unidade, de esforzo
enchen p áxi ñas dos xornais.

Nesta ocasión deixou escrito:
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«Porque conocemos el malestar que causa a los pueblos y a los individuos
la falta de ins tru cción . Porque estamos convencidos de qu e un hombre
ins truido vive bien en cualquer parte del mundo, pues en tod o lugar sabe
desenvolverse. Porque sabemos que el Creador de todo, dota a las criaturas
humanas de una inteligencia, que debidamente cultivada produce siempre
buenos ciudadanos, que sabe n precaver el resultado de sus actos y palabras
meditándolas con sus conocimientos bu en os, que adoran las virtudes y
condenan los vicios.

Porque estamos seguros que tod os los que nos rodea n sienten lo mismo
que nosotros, pues lo demuestran (a pesar de todas las divergencias y des
acuerdos que estima mos fruto de la falta de conocimientos que procura
mos), con su apoyo efectivo desde donde quiera que se hallan a la obra
educativa que aquí viene realizándose por el Sindicato Agrícola de
Pardemarín desde hace años.

Escala diante do sindicato agrícola de Pardemarín no día dos Pereiriños.

Porque en atención a la santa causa que perseguimos no s ayudan todos los
hombres de buena voluntad que desempeñan cargos oficiales. Porque, en
fin, lo estimamos un deber en beneficio de esta región , de la patria y de la
humanidad entera.
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Es por lo que no pod emos quedar sen aplaudir y darle cuant os alientos sea
mos capaces para que con tinue por esta senda el Sindicato y sus componen
tes, seguros de que cuanto inviertan en estas fiestas cultu rales será la semilla
que mejores frutos producirá. Si esta labor fuese hecha hace 50 años no habría
aquí analfabetos y sería este rincón de Galicia un paraíso efectivo. A que pueda
serlo en el porvenir es a lo que demos aspirar los que en él hemos nacido.

Recordemos siempre, y sean nuestro credo, las palabras de D. Prudencia
Landín en aquela fiesta de 1918 así como las que hoy nos dirigió el señor
gobrenado r civil.

Por el bien de nuestros sucesores y por propia satisfacción trabajemos por la
enseñanza y gritemos todos a uní sono ¡¡Vivala Es cuela!!.

José ARCA CASTRO

o mestre da escola de Pardemarín, D. Constantino Simal foi distin
guido neste certame cun premio pola súa dedicación.

No intre de agradecer esta distinción pronunciou unhas palabras:

«¡Loor a vosotros, ciudadanos insignes, redentoristas de nu estra querida y
amada Galicia y de Es paña entera!' Loor también a aquellos que, altruis tas,
ftlántropos, abnegados de allende los mares, envían su óvolo coo perando a
que la barbarie y la ignorancia desaparezcan.
No desmayéis. Habéis puesto vues tros pies en el camin o del progreso y de la
civilización, gloria del mundo, y ahora es menester andarlo. ¡Valor, valor,
valor, para no retro ceder!. ¡Volunta d, volunta d, voluntad para llegar hasta la
anhelada metaL.
Un poeta ha dicho: «El amor es un ala del genio». Pues bien, que nuestro
corazón sea todo amor hacia esos seres desheredados de conocimientos que
se llaman niños, soldaditos inermes para las rudas batallas de la vida, y que
son los borradores de los hombres del futuro; y entonces todos nuestros
sacrificios, sen reparar en cosas triviales y misera bles, los daremos por bien
empleados y tendre mos siempre aliento para seguir desarrollando inteligen
cias y formando hombres que valgan más que nosotro s....
Aunque sea a paso perezoso de tortuga, la gente poco a poco va fijándose en
la trascend encia del probl ema docente. Q uedan muchos, muchos rémoras,
porque para todas las cosas hay espíritus refrac tarios; pero, tarde o tem prano
han de venir al bu en camino y coa dyuvar a que las fiestas profanas de hoy
sean fiestas cívicas y patrióti cas mañana...

¡Ojalá que todos lo veamosl»
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ANO 1926

o esplendor, a gran concorrencia de pe rsonalidades e público á
Festa dos Pereiriños do ano anterior foi o meirande acicate para que se
tentase propagar esta festa escolar por outras parroquias. En efecto, este
ano houbo tres centro s escolares que foron cabeceira dunha zona escolar
que celebraron este acto cultural. Foron a Festa de Rivela, a de Tabeirós e
a xa clásica dos Pereiriños.

Diante desta explosión de festividades, a dirección do xornallocal El
Emigrado, como dixemos voz autorizada do Centro de Emigrados, ó mesmo
tempo que felicitaba estas iniciativas que tanto precisa o noso en sino
aconsellaba que pensando na economía, sería mellor que houbese unha soa
Festa Escolar Xeral coa participación de tódolos nenos das escolas do concello.

O Sindicato Agrícola de Pard em arín nomea nova directiva para o
período 1926-27: presidente, Alfredo Marque; vicepresidente, Manuel
Fernández; secretario, Maximino Criado; Vicesecr etario, Manuel Mella;
tesoureiro, Je sús Matalobos; síndico, Manuel Caramés.

Nenos da escola do Foxo. Ano 1926
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A Festa Escolar de Rivela celeb rouse o día 20 de xuño no fermoso
lugar do Castro. Foi o grande entusiasmo do mestre de Rivela quen a
orga nizou co apoio dos mestres das escolas de Codeseda, Sabucedo,
Vinseiro e Parada. H oubo misa oficiada polo crego da par roquia, D. Vi
cente Cortizo, e discursos sobre unha lección de historia, "Denomina
ción de los Castros» polo mestre de Codeseda. Pola tarde, de spois do
reparto de premios falou o me stre de Rivela sobre a necesidade de que os
pais sigan co mesmo afán e interese na educación dos seus fillos. A músi
ca púxoa a famosa persoa do gaiteiro de Soutelo.

Comisión organizado ra e madriñas da Festa dos Pereiriños. An o 1926.

o intre do xantar máis de cen veciño s, pais e av ós dos rapaces, en
fraterna xuntanza, acompañaron os nenos e as autoridades educativas
que asistiron a esta primeira xuntanza escolar.

a domingo día 18 de xullo celebrouse, un ano máis, na parroquia
de Santiago de Tabeirós a festa infantil escola r que organizan as escolas
de nenos e nenas desta freguesía. A comisión, formada polo cura, mestres,
José Moure, Manuel Brea, Benito Terceiro, e Francisco Bergueiro, expuxo
os traballos escolares nas escolas, contrato u a banda de música de Cruces
e dous gaiteiros.
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Coa asistencia do alcalde do concello, D. Benito Vigo Munilla e
un representante do Centro de Emigrados, celebrouse unha misa na
carballeira do Redondelo e a conseguinte procesión. A parte musical
correu a cargo da banda de música das Cruces e de dous gaiteiros
locais. A activa comisión espera a axuda da sociedade Hijos de
Tabeirós.

O día 12 de setembro as escolas de Vinseiro e Cereixo, cos mes tres
M" Dolores Alfonsín Carbia e José Fernández Daponte, celebran a festa
escolar na carballeira da Senra. Houbo misa de campaña, música coa ban
da de Lantaño e gaiteiros de Tabeirós, comida campestre e merenda. A
parte cultural estivo nas voces dos nenos cando recitaron poesías. O neno
José Mato de la Fuente recita «E l Jardín»;José Puente Brea, «O s calzóns
novos»;José Rodríguez Rodríguez, «Pobre gaiteiro de Baio»; a nena Car
men Conde Presares, «La modestia»;Argentina Andión Brea, «Milla Tetra».
Importante: celebrouse coa achega voluntaria dos veciños, non participa
ron os emigrados.

Escala de Rubín . Ana 1926.
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N enos da esca la de O lives coa súa mestra Marin a Ciorraga. Ano 1926.

CERTAME ESCOLAR DOS PEREIRIÑOS

o domingo día 11 de xullo tivo lugar a Festa Escolar dos Pereiriños.
Estaban invitados a ela o señor gobernador civil e mailo presidente da
Deputación, que a última hora presentaron as súas razoadas desculpas. A
festa non precisou da súa presencia para que estivese o mesmo de anima
da. Cando menos os nenos, verdadeiros protagonistas do acontecemento,
non os botaron en falta .

Ás seis da mañá dende Pardemarín subiron ó ceo as bombas anun
ciadoras da festa, ás que seguiron os estoupidos dos foguetes das outras
parroquias. Unha hora despois a directiva do «Sindicato de Pardemarín» e
a comisión de festas deste ano, coas correspondentes madriñas recibiron
os nenos e mestres que chegaran dende as súas escolas. A banda de Rivela,
decote siareira nesta troula, foi a encargada de marca-los compases para
dirixirse, en perfecta formación ata a carballeira dos Pereiriños.

O chan da carballeira estaba un pouco estragado pois un veciño
esgazou un pouco a súa naturalidade por mor dun arame que servía de
cerre da súa leira .
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Na tribuna, Ó carón das bandeiras galega, española e americanas,
atopábanse, entre outros, D. Benigno Quesada, presidente de honor e funda
dor do «Sindicato de Pardemat:Ín» había vinte anos; o señor Arca Castro, desta
volta, tesoureiro da comisión; D. José Fondevila Torres, comerciante e propul
sor desta festa; o alcalde e presidente da A'U!1ta local de Ensino, D. Benito Vigo;
os mestres das escolas e D.Joaquín Pereiras emisario do Comité de Residentes
del Distrito de la Estrada en Bos Aires, sociedade que como sabemos estaba
vinculada a outra sociedade cubana, Hijos del Ayuntamiento de La Estrada. D.
Joaquín era portador dun fermoso estandarte para o sindicato e dunha carta.

Coa asistencia de 309 escolares, atendidos polos mestres: señoritas
Gontán Mariño e Jesusa Porto e señor Alfonsín, procédese ó reparto de
premios que este ano alcanzou un total de 465 , proba irrefutable das
achegas xenero sas dos emigrados estradenses.

Cando rematou esta distribución léronse os telegramas de adhesión
e desculpa do señor gobernador e do presidente da Deputación de
Pontevedra. E xa era hora do xantar e os nenos atenderon con ganas ó

contido da friameira que os pais guisaran o día antes.
Despois da comida e da actuación en concerto selecto da banda de

Ribeira chegou a hora dos discursos. Sería o señor Arca o encargado de
presenta-los oradores. N esta ocasión cham ou a atención, polo seu ben
dicir e entusiasm o, o discurso do mestre de Curantes, un andaluz de
Almería que recibiu moitos aplausos. Non quedou atrás a disertación do
mestre Alfonsín, docente moi querido en toda a zo na . As palabras de D.
José Fondevila Torres, que acababa de entregar un donativo do seu pecu
lio a cada unha das cinc o escolas, foron moi aplaudidas .

D. Joaquín Pereiras deu lectura á súa carta, da que subliñamos:

(Setiores...Señoras.: N iños:

El ComitéProInstrucción-SindicatodePardemarin meencomenda lagra
ta tarea de traeros el saludo cariñoso de todos los que allá en la liJana .Am énca
tienen elpensamientoy la ideapuesta en ustedes y en su querido terrutio...

H oy para mi el Certame Escolar de Pardemarin tiene un nuevo motivo
de satisfaccián puesto que aquellos a quienes represento en este acto conttibt!}e
ron con sugrano de arenapara que estafiesta sea grande) mt!} grande.

y tengo el honor dedeciros quey a esgrande) desde luego tangrande que casi
me atreieria a decir que no hqy otra que le igua/~ no en lafastuosidad, sino en la
concurrencia) delos contrzbt!}entes quetodos, todos sin excepción songentedelpueblo)
gentelabradora) gentenuestra) labradores queganan elpan con el sudor desuY ente.
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Por eso me siento orgulloso) estusiasmado de mispaisanosy sobre todo de mis
pequenos compafliofas: de los nino~ a los males en especial traigo el saludo de todos mis
compatieros deausencia) con el encargo depedirles quetraten como hasta elpresen~ deser
estudiosos, bondadososy buenos hijosparaque)'a ahora desde milOS empiecen a llevarel
caminodel bienestar; de lagrandq¡y delaglOliapara que matiana, al serhombres no
tengan el remordimientoporel tieJJJjJomal aprovechado) ni tengan que reprochamos a
nosotros dequeen sutieJJJjJoiifantilnohabía quien estimularalaeducación.

Por eso os pido que de aquí en adelante trateis por todos los medios a
vuestro alcance) de ser buenos colegiales) estudiososy obedientes pues el premio
mqyor quepodeis esperar no es este queaquíse osda) sino el quemaiiana osha
deproporcionar vuestro saber; vuestrapreparación al haceros triunfarpor vues
trospropios méritos en la lucha por la vida.

H e dicho».

Cerrou o acto o señor alcalde, Benito V¡go, que felicitou o sindicato, a comi
sión e os pais e nenas palasúa actuación a prol do ensino, fonte de todo progreso.

A media tarde, servidas palas respectivas madriñas non faltaron as
lambetadas, galletas e melindres, axudadas por unhas copiñas de xerez . A
festa do baile seguiu ata que o sol traspasou a liña ondulada do Xes teiras.

Escala de Pardemarín no certame escolar dos Pereiriños. Ano 1926.
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ANO 1927

Coas últimas creacións de escolas deste ano chégase á cifra de 63, que
funcionan para as 51 parroquias que ten o concel1o. Malia non ser tódalas que
precisan os nenos estradenses, o salto dende o ano 1915, ano no que só
funcionaban 24 escolas, foi en realidade, moi considerable. Nesta creación de
postos escolares exerceron unha influencia decisiva as continuas peticións ás
autoridades educativas do goberno nacional e da provincia por parte das
Sociedades de Instrucción de América e das sociedades agrarias do concel1o.

Escola no certame escolar dos Pereiriños. Ano 1927.

O s veciños de Arnois en Bos Aires para remata-la débeda contraída
por mor da construcción da casa escola da parroquia que ascende a unhas
tres mil e pico de pesetas fan unha subscrición que alcanza a suma de
2.152 pesetas, cantidade que lle xiran ó presidente da sociedade agraria.

Pensan e así 110 comunican a esta sociedade que as mil pesetas res
tantes ben podía poñelas a sociedade Hijos del Ayun tamiento de La Estrada
na H abana. Tal petición tivo unha resposta inmediata pola sociedade cu
bana , que dous meses despois xiro u esa cantidade de Mll, pe setas.
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Escala de Curantes no certame escolar dos Pereiriños, ca seu mestre D. Manuel
García Barros. Ano 1927.

A nova directiva da sociedade Hijos de Tabeir ós para os anos 1927-28
quedou formada polos seguintes señores: presidente, Manuel D urán D urán;
vicepresidente, Manuel Somoza; secretario,josé Sanmarún López; vicesecretario,
Manuel Rey Rodríguez; vicetesoureiro, Antonio D urán Borrageros.

Neste ano, a Asociación de Maxisterio que viña funcionando na 'lila
e que estivo presente en moitos actos p rogram ad os polas asociacións
agrarias e a Casa de E migrados, consolidou unha nova so ciedade que leva
o nome de Ateneo do Maxisterio.

10 xornallocal xorde unha polémica arredor das posibles melloras
na celebración das festas escolares. Algúns opinan que, sendo de utilidade
para os nenos, a estes máis lle aproveitarían uns bos libros, uns mapas que
os diplomas ou medallas, premios que axiña estarían dobrados nun armario
ou cheas de ferruxe nunha caixa. O utros marinan e expoñe n que as cousas
que realmente fan felices os rapaces nesta idade escolar son os xoguetes. As
cornisi óns organizadoras seguen pensando que medallas e diplomas, non
cartos en metálico, son a ilusión e a testernuña perdurable daquel día.
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Opinan outros que tamén os discursos debían ser cambiados por
leccións de historia ou arte para que lles aproveitaran ós concorrentes
máis que as floridas palabras das actuais disertacións.

O día 16 de xullo, día de sol, as nenas e nenos das escolas de Tabeirós
celebraron a Festa Escolar, na carballeira de Redondelo baixo a dirección
dos seus mes tres, dona Manuela Lois García e D. Plácido de Castro Pena.
Despois da misa e da actuación da banda de Bendoiro (Lalín), nenos e
nenas recitaron unhas belidas poesías.

Sindicato e «Unión de Vinseiro y Cereijo» celebra na carballeira da
Senra, situada entre as dúas parroquias, o día 3 de xullo, a súa segunda
Festa Escolar, aniversario da do ano anterior. Diante da escola, no lugar
das Nogueiras xuntáronse os nenos e mailas nenas e alzouse a bandeira
nacional, quedando así inaugurada a exposición escolar.

Ás dez e media tivo lugar a procesión dende a igrexa ó campo da
festa onde houbo misa de campaña. Terminada esta recitaron poesías os
nenos. D espois da comidas os discursos e á tardiña a merenda.

Escala do Foxo no certame escolar de Pardemarín. Ano 1927.
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CERTAME ESCOLAR DE PARDEMARÍN

Chovera, e ben, os primeiros dias do mes de xullo. A comisión da festa
non as tiña todas consigo. Ata o mesmo sábado, véspera do acontecemento,
tamén houbera chuvia, pero posto o dia non se podia cambiar.

Es ca la de Rubín no certame escol ar dos Pere iriños. Ano 1927.

Amañece nubrada a mañanciña do dia de actos. Estouran os foguetes
escorrentando as pombas dos casais da aldea e afastando unhas nubes
mouras que agochaban o cumio do monte. Por veces, o sol vai amosando
a súa presencia. Desafiando o clima, os nenos e nenas das escolas do
Sindicato de Pardemarín, ás sete da mañá xa están concentrados diante
do local da sociedade. As bandeiras galega, española e as das catro repú
blicas americanas: Cuba, Arxentina, Norteamérica e Costa Rica, sostidas
e vixiadas pola oliadas das elegantes madriñas, ondean na brisa da mañá.

Reunida a directiva e a comisión, comeza O desfile en dirección ós
Pereiriños. Na carballeira ergueron unha ampla tribuna pois este ano pro
gramaron unha novidade para ver de animar un pouco a veciñanza, unha
misa de campaña que oficiaría o crego da parroquia de Rubín.
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Foi a misa o prim eiro acto. Na parte central do oficio relixioso a
banda de música in terpreto u a obrigato ria marcha real. Logo da misa esta
agrupación executou un pequeno concert ó con coñecidos pasodobres
que foron moi ben aco llidos polo púb lico.

Xa o sol comezaba a quentar e na parte lateral da tribuna acomodáro nse
os membros do sindicato para proceder ó repar to dos premios. Outra
novidade máis neste apartado. As autoridades provinciais: gobernador, ins
pector e presidente da deputación foron invitados , o mesmo cás principais
autoridades locais; non obstante, a tribuna nesta volta estaba orfa de auto
ridades. i Iin o Alcalde! É a primeira vez que isto ocorre... ¿Sería o medo á
chuvia? .. ¿Sería desinterese pola cultura? ... A comisión non se fL"'{O ningunha
pregunta nin tampouc o se sentiu desamparada. Aquela festa tiña outros
mellores protagoni stas: os nenos... e estes non faltaron.

Ademais , alí estaba con eles un magnífico cad ro de mestres: señores
Fernández da Ponte, Bernardo Mato Castro, José Campos Váz quez, To
más Alfonsín e a súa señora, a culta me stra, dona E ladia Magán Marifio, o
dir ector do Colexio Cervantes. Non faltou o presidente do «Centro de
E migrados», señor Otero Abelleira .

Grupo de mestres e organizadores do certame escolar dos Pereiriños ruante da casa de
Brea en Sequeiros. Ano 1927.

97



Comeza entre a ledicia dos alumnos das escalas o esperado reparto
de premios que, polo gran número deles, ten que qu edar interrompido
porque xa se veu encima a hora de xantar.

A camposa estaba húmida pero esta circunstancia non foi un atran
co para que os manteis da comida amasasen sobre o verde e que non
decaese o apetito e a alegría entre a concorrencia.

Ás catro da tarde , outra vez, a distribuír máis premios para lago darile
paso á banda, outra novidade, dos Ribadeos que dan un pequeno concerto
e rematan ca himno nacional, cantado e coreado polos alumnos.

a hora dos discurs os as verbas apaixonadas e cálidas do mestre
Bernard o Mato Castro, loando a grande entrega, o sacri ficio continuo
dos nas os emigrados, para protexer e espaila-la instrucción e a cultura
palas nas as parroquias fixeron vibra-la xente. Francisco Marque, de staca
do membro activo na sociedade de instrucción de Hijos de La E strada,
tamén pediu máis colaboración.

Despois de tódolos actos serían as madriñas as encargadas de reparti
la abondosa merenda para os cativos. N on faltou tampouco o baile para
que as mozas desfrutaran da troula ata a anoitecida.
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ANO 1928

Non atopamos testemuños es critos corresponden tes a este ano.
Nas nosas pescudas só achamos, no museo provincial de Pontevedra,
o número 270 do mes de abril do ano 1928, do xornal lo cal El
E migrado.

N enas da esca la de O lives, Ana 1928.

Hai testemuñas que por deduccións cronolóxicas aseguran que nese
ano se celebrou o certame, pero non concretan quén presidiu e falou
naquela fes ta. E ntendemos que os actos terían un desenvolvemento
semellante ó de anos anteriores.

O utro atranque engadido a esa falla de datos corre sponde a que no
arquivo municipal non hai, por desaparición, o libro de actas n? 20 que
abarcaba dos anos 1928 a 1930.
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enos da escala de Curantes. Ana 1928.

Nenas da escala de Pardemarín. Ana 1928.
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Nenas da escala de Rubín. Ano 1928.
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ANO 1929

N este ano cumpríronse as primixenias arelas do Sindicato Agrícola
de Pard emar ín, no in tre da súa creación: ter cada parroquia a súa escala.
Pero para chegar aí tiveron que pasar case vin te anos, vin te anos de loita
tanto alén mar, coma aquí nas parroquias.

E n consecuencia por primeira vez noméan se padriños e madriñas
que representarán na festa as cinco parroquias:

Es cala de Pardemarín : Padriños: Antonio González e Manuel Rey
Madrifias: Matilde e María Míguez,

Escala de Lamas: Padriños: Manuel Rey e Antonio Rozados
Madriñas: Elvira Presares e Car men Castro.

Es cala de Curantes: Padriños: José Gard a e José Pereiras
Madrinas: Matilde Marque e Elvira Vede 

Es cala de Rubín: Padriños: Manuel Castro e Aurelio Pereiras
Madriñ as: E lena e D orinda Pose.

E scala de Olives: Padriños: Manuel Rozados e José Alvarez
Madriñas: 1 ieves Rozados e Felisa Couceiro,

Nenas da escala particul ar de Antonio Iglesias de Pardemarín. An o 1929.
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o o bxectivo primeiro do sindicato es ta ba cumprido, pero as
diverxencias de criterios acerca do certame e os correspondentes premios
seguían vixentes. Algúns anos, gracias ó entusiasmo dalgúns mestres e ás
crónicas de E l Emigrado, reflexo do pensamento dos emigrados, o evento
tivo un éxito grande. O cambio ou traslado de stes mestres singul ares fixo,
outra volta, esmorece-la visto sidade e a concorrencia dos veciños.

Así mesmo, os veciños, acoirazados na súa ignorancia non enten
dían os esforzos dos emigrados, nin a importancia do premio que recibía
o seu filio. Frases como «Anda rap az, anda; para qué queres ese papeL..
para rachalo, iso non vale para nada», no intre de recibir un diploma, son
testemuña do pouco interese que algúns pais lle daban ó certame.

No xornal El Emigrado hai un artigo, asinado polo m estre Manuel
García Barros, acerca de opinións dalgún mestre. el quedan reflectidos
os distintos criterios entre os ensinantes:

El maestro de Sant a Cristina de Vea, Sr. Vázquez Grela, manifiesta su opi
nión acerca del concurso establecido por la Federación Estradense en Buenos
Aires. Pide que no se suspenda el de este año y razona su petición . Ignoraba yo
que la cosa estuviera tan adelantada, pues había visto la primera noticia en El
Emigrado,pero si lo está hasta el punto de haberse remi tido ya trabajos, claro
que no debe ni pu ede suspenderse.
En los demás y salvando una disquisición sobre el sexto premio cuyas apre
ciaciones no quiero discutir porque desviaríamos la cuestión primordial , se
muestra conforme conmigo en que los premios hay que sup rimirlos por «ser
generado res de rencores, discordias y ruines envidias».
Con todo le parece opo rtuno y provechoso el premio de asistencia, y como
amablemente solicita mi parecer vay a dárselo con mucho gusto.
A primera vista parece que sobre este premio no podría haber dudas de lo
justo y legítimo de su adjudicación. Allí está el registro y además el padre o la
madre, pueden saber si su hijo faltó ningún día o faltó alguno. Y sin embargo,
dadas las características de nuestro país, este premio pod ría ser tan injusto y
tan desmoralizador com o los otros.
Porque tendríamos que ver si la más o menos asistencia dependía exclusiva
mente de la libérrima voluntad del niño.
Pasaron los tiempos de las largas distancias al centro. Pasaron, así mismo,
afortunadamente los tiempos de «la letra con sangre entra», en que al entrar
los niños en la escuela, el primer ob jeto que se presentaba a sus ojos era, al
lado del crucifi jo, colgada la palmeta, de la que habían oido hablar con ho
rror. Entonces cabía la sospecha de que los niños se qued aran en el camino,

103



al solo a la sombra, según los casos , lo que le era más grato que el encierro
entre una s lóbregas paredes bajo la férula de un torturador. Ahora variaron
las cosas, si bien no todo lo que fuera de desear y los niños van con gusto y
has ta con entusiasmo a la escuela, sienten el no poder ir, y cuando no van es
porque no pueden, sencillamente.

Uno s asisten puntualmente porque sus padres no los necesitan y otros no
asisten puntualmente porque algunos, demasiados días los padres no pu eden
prescindir de ellos.

Nenas da escala de Pardemarín diante do «Sindicato Agrícola» de Pardemarín.

¿Qué medios, pués, concurren en los primeros para darles por encima un premio?
Eso de la asistencia obrigatoria y de que sea un crimen ocupar los niños en
otros quehaceres que no sea la escuela, tratándose de la aldea, son premisas
muy cómodas para sentar sobre una mesa de café, pero la realidad es muy otra.

Yo mismo tengo la experiencia de negar la salida a un alumno antes de termi
nar la clase en la creencia de que quería ent retenerse por el camino y descu
brir más parte , por palabras del abuelo, que aquel día el niño era muy nece
sario para ayudarle en una labor de camp o urgente.

Al otro día comprobé como aquel niño guiaba plácidamente el ganado con el
abuelo haciend o la labor que la víspera no había podid o hacerse.
y me tembló la mano al marcarle la falta de asistenci a».
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A Comisión organizadora do Certarne estaba composta polas seguintes
persoas: Presidente: D. Francisco Rozados.- Vicepresidente: D. Manuel
Quesada.- Secreta rio: D. Pedro Pereiras- Tesoureiro: D. Manuel Caramés.

CERTAME ESCOLAR DE PARDEMARÍN

Atopábanse reunidos 250 nenos e nenos das escolas que pertendan
ó Sindicato de Pardemarín, cos seus respectivos mestres e madriñas, diante
do local da sociedade, portando as bandeiras que días antes lles entregara
a comisión.

Unha hora antes, os foguetes das cinco parroquias anunciaran a
festa e foran o sinal convido para comeza-la marcha cara ó lugar de
Sequeros. O día 14 de xullo presentábase soleado, cun ceo dun azul limpo.

D espois de inmortaliza-la presencia na festa por me dio dunhas fo
tografías, comezou o desfile cara á carballeira dos Pereiriños. Diante,
abrindo a marcha, a directiva do sindicato en pleno; logo, a comisión
organizadora; despois a banda de mús ica de Rivera cos seus ledos pasarrúas
e un gaiteiro, ves tido co traxe rexional.

Es ca la diante do Sindic ato Agrícola de Pardemarín no dia dos Pereiriños.
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Cerrando o fermoso conxunto os nenos e as nenas cos mestres e
madriñas.

Chegados ó campo da festa e formad os os nenos para recibi-los
premios, subiron á trib una os membro s do tribunal que os debían entre
ga r. Este ano, amais dos premios reunidos pola doazón das so ciedades de
instrucción, 417,75 pesetas de Arxen tina; 100 pesetas de Costa Rica,
colaborou o Banco Pa stor da vila da Estrada con 5 pesetas para cada
escola, e 15 pesetas para a esco la de Curantes, donativo que desde Teruán
m andara o veciño d a p arroquia Joaquín P er eiras. Os donativos
correspondentes a Cuba e Nova York, que aínda non recibira a Comi 
sión, quedan en fondo para o ano seguinte.

Co reparto dos premios remataron os actos da mañá e a veciñanza
concorrente dispúxose a estende-los manteis para o xantar que transcorreu
nunha atmosfera de cordi alidade e en tendem ento.

Chegou, logo, a hora dos discursos. Falou, en primeiro lugar, o pre
sidente do «Sindicato de Pard emar ín», señor Pereiras, que foi moi aplau
dido. Seguiu despois o dis curso do señor Prende e pecharon este tercio as
sempre emotivas e vibrantes palab ras do señor Torres Agrelo. To dos re
saltaron a significación cultural da festa, o sacrificio dos nosos emigrados
e a pouca colab oración dos mestres .

Comezaron a media tarde os xogos infantís nos que participaron
case tódolos ne nos e nenas. Organizáronse carreiras de sacos para os
nenos; competicións de salto da corda para as nenas con premios para os
gañadores. H oubo nun improvisado lillg un cómico combate de boxeo
entre dous rapa ces afeccionados, con premio para o vencedor.

Acabados os xogos, a Comisión procedeu a rifa-lo año que m er
car a para axudar ós gastos da fes ta . A venda das ri fas xa se fixera un m es
antes e había moita expectació n no intre do so rteo. Cando se cantou o
númer o houbo unha busca nos bol so s dos asis tentes. Axiña apareceu o
agraciado que subiu á tribuna para an unciar que o regalab a para que a
comisión do ano seguinte o vo lvera rifar. As súas palab ras mereceron
un forte aplauso .

Repártese unha merenda doce, composta por galletas e viño de xerez.
Tódolos asis tentes á fes ta estiveron m oi ledos e entretidos. D espois houbo
unha sesión de baile amenizado pola banda de Ribeira, ata o solpor.
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ANO 1930

Sae do prelo o libro do mestre máis activo en tódolos certames de
Pardemarín, Manuel García Barros, co título de Contiños da Yerra, escola
dos publicados no xornal E l E migrado.

A Comis ión administradora da construcción da casa escola da pa
rroquia de Curantes comunícalles a tódolos veciños da mesma residentes
en Cub a e Bos Aires o remate das obras e as reparacións da casa vivenda
do mestre.

Escala de Lamas no día da Festa dos Pereiriños. Ano 1930.

Ó mesmo tempo, en nome de tódolos veciños da parroquia a comi
sión agradécelles ás sociedades de instrucción Unión Estradense en Bos
Aires o seu donativo de MIL QUI ÑENTAS pesetas, e á de Hi jos de La
Estrada en Cuba que tamén mandou QUIÑENTAS pesetas e a todos
aqueles que contribuiron ás devanditas obras.

O «Comité P. 1. SindicatoA. Pardemarín»na cidade de Bos Aires,despois
dunha subscrición voluntaria dos asociados mercou un fermoso estandarte
para agasalla-lo devandito sindicato con domicilio no concello da Estrada.
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A mes tra da escola mixta da pa rroquia de Agar, a señorita M" do
Amparo F. Alonso, anuncia no xornal local a seguinte nota: «O xoves, 19
de xuño, na escola mixta de Aga r estarán expostos os traballos realizados
polos nenos durante o presente curso escolar. Espera que, tan to autori
dades coma país respondan á súa chamada para lles dar azos ós nenos.
Pola tarde ame nizará o acto a banda de Remesar»,

O Comité de Residentes del D istrito de La Es trada na cidades de
Bos Aires elixiu nova directiva para o pe ríodo 1930-32, o día 6 de maio.
A presidencia pasa das mans do veterano e activo estradense señor Mar
que Pereiras á de Manuel Marque Vilas.

A asemblea en pleno acordou suprimí-los premios que instituíra para
os certames escolares dos distintos centros educativos do concello da Estrada.

Basean esta dolorosa e nunca desexada decisión na falta de apoio de
case tódolos mestres que non souberon ou non quixeron interpreta-lo
sentir e o sacrificio desta sociedade a prol do ensino.

Aínda que non lles gustase ou non estiveran de acordo coa forma de
distribuí-los premios, antes de desentenderse da organización e colaboración
debían expo-Ios seus criterios. Tampouco estaban conformes os emigra
dos co expresado por moitos mestres no sentido de que había na Estrada
unhas colonias escolares a onde poderían asisti-los nosos nenos e deste
xeito non se precisarían os certames. Pensa a asemblea que amais das
colonias e dos certames aínda se podían organiza-las excursións escolares
que proxectaban as sociedades cubanas.

Pensam os que aínda estamos a tempo para rectificar e que será po
sible o novo rexurdir das Festas Es colares .

En xuño noméase a comisión organizadora do Certame dos
Pereiriños para este ano. Queda compostas polas seguintes persoas :

Presidente: Isolin o Alvarez, de O lives.

Vicepresidente: Francis co Rozados, de Olives.

Secretario: Antonio Iglesias, de Pardemarín.

Vicese cre tario: Manuel Mato, de Pardem arín.

Tesoureiro: Manuel Cas tro, de Rubín.

Vocais e madriñas: Manuel Mato, Serafín Requeijo; Manuela e
Matilde Míguez, por Pardemarín.
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Manuel Rozados, Ado lfo Fondevila; Carmen
Pazos e Florentina Martínez por Olíves .

Florentino Suárez, Arturo Vede; E lvira Vede e
Matilde Marque, por Curantes.

Manuel ovo, Florentino Lareu; Carmen Cres
po e Manuela Barros, por Rubín.

Esta comisión non reparou en esforzos para a celebración do
certame. Certo que os ánimos dos emigrados de caeran bas tante, en
especial os do Comité de Residen tes del D istrito de La Estrada en
Bos Aires, pero pal a contra estaban reservados os diñeiros de H ijos
de La Estrada da H aban a e os carta s da venda do año do ano pasado,
xa que se vendera por non haber quen se fixera cargo do animal. O
«Centro de E migrados» da Es trada seguía na mesm a liña de sempre e
deull e azos á comisión pa ra que seguise adian te. Así mesm o, os mestr es
das cinco escalas es taba n disp ost os a tr ab allar arreo para o mella r
luc imento da fes ta.

Comisión organizadora do certame escolar dos Pereiriños.
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CERTAME ESCOLAR D E PARDEMARÍN

o 14 de xullo cun día espléndido, os nenas, semellando un exército
infantil, percorrían os camiños que converxían nas parroquias da zona
para chegar ó local do sindicato, en Sequeros.

Con eles os padriños e as madriñas lucindo as mellares roupas e
cruzadas, elas, palas bandas das bandeiras que portaban. D iante a Comi
sión seguida da banda de Riveira tocando alegres pasarrúas: D espois a
comitiva, formada polos nenas e os familiares.

Cando chegaban preto da carballeira subiron ó aire uns foguetes
que anunciaban a chegada do señor alcalde, D. Benito Vigo e dos mestres
que, malia non seren xa propietarios daquelas escalas, seguían demos
trando a súa simpatía pala festa na que tantas veces foran protagonistas.
Con eles, tamén chegaran representantes do Centro de Emigrados.

Na tribuna organizouse o reparto de premios. Segundo subían, os nenas
premiados recibían os aplausos dos asistentes. Cando rematou esta xeira
comezaron a estenderse os manteis sobre a camposa e a xente dispúxose
a dar boa canta da carne, dos chourizos e das empanadas que se prepara
ran na véspera.

Houbo os correspondentes discursos. En tódolos oradores estivo
presente a necesidade da instrucción e de recoñece-la magnífica tarefa
dos nasos emigrados.

A música fixo presente o seu traballo cunhas ben coñecidas muiñeiras
e as mozas estiveron ledas para que a festa estivese ben animada ata que a
noite comezou a cubrí-la carballeira ca seu manto mauro.

110



ANO 1931

A proclamación da República tr ae, no eido cultural, unha verdadeira
explosión de escolas. Na sesión da Corporación Municipal da Estrada do
día 14 de xullo des te ano dáse conta da creación de catro escolas, segundo
a Gaceta deMadrid, correspondentes a este concello: unha uni taria de ne
nas, en San Miguel de Castro, outra en Cereixo e dú as mixtas en Codeseda.

Por part e da corp oración solicítase a creación das seguin tes escolas:
unha de nenos en Agar, pasando a mixta a ser de nenas; unha unitaria de
nenos en Aguións, convertendo a mixta actual en nenas; unha mixta en
Baloira; unha unitaria en Ancorados, e a mixta actua l pasa a nen os; unha
unitaria en Santa Mariña de Barcala; unha unitaria de nenas en Couso, e a
mixta pasa á nenos; unha unitaria de nenas en Co ra, e a mixta de nen os;
unha mixta en Frades; unha mixta en Liripio; unha unitaria de nenas en
Loimil e a mixta pasa a nenos; unha unitaria de nenas en Matalobos, e a mixta
será de nen os; unha unitaria de nenas en N igoi, e pasa a mixta a nen os;
unha unitaria de nenos en Olives, e pasa a mixta ás nenas; unha unitaria

Escala de Pardemarín. Ano 1931.

111



de nenos en Ouzande e a mixta convértese de nenas; unha de nenas en
Paradela e a mixta para ós nenos; unha mixta en Remesar, en Santeles, en
Souto e na Grela; unha unitaria de nenas en Ribeira.

Na mesma sesión acórdase co ncede-las seguintes cantidades para
os certames e festas escolares :

50 pesetas para o festival de Pardemarín; 50 P tas. máis para premios
ós dous alumnos máis avantaxados de cada unha das cinco parroquias.

30 pesetas para o festival do sindicato Unió n de Cereixo e Vins eiro ;
30 Ptas. m áis para premios dos alumnos destas parroquias; 25 pesetas
para o festival de Arnois; 10 ptas. máis para premios.

Se houbese ou tro s festivais e non puidera darse conta, que se sigan
as normas dadas pola alcaldía.

O concello merca libros de García Barros, Cominos da Terra : un para
a biblioteca, outro para o Centro Obrero e un exemplar para cada unha
das escolas do municipio para dedicalo a exercicios dos alumnos. N este
último punto algúns concelleiro s alegan que antes de me rcalos hai que
co ñece-lo contido do libro, non vaia ser que como non é libro oficial,
conteña algún tema non adecuado ós nenos.

CERTAME ESCOLAR DE PARDEMARÍN

A comisión coñecía a resolución da sociedade de Residentes del
D istrito de La Estrada en Bos Aires no sentido de que supri mían a súa
colaboración para os festivais escolares, por mor da indiferencia amosada
polos me stres. Non obstan te, os encargados do sindicato non se botaron
atrás. Nomearo n as madriñas, contrataron a música e organizaron a festa
xa que tiñan no seu poder a contribución dos emigrados da Habana. E ste
an o, coa proclamación da República espera ba n unha boa axuda do
concello, pois o novo alcalde, D. Manuel Rodríguez Seijo era un coopera
dor e defens or deste evento cultural.

O certame estaba anunciado para o día 16 de xullo. Tempo de verán
e de festa. Estoura n os foguetes, sinal acordado para que comece a con
centración diante do local do sindicato.

Chegadas tódalas escolas cos seus me stres e me stras comeza o de s
file para dirixirse á carballeira. E ste ano estréase unha nova bandeira, a
republican a, que cham ou a atención dos paisanos. Foron as madriñas as
encargadas da confección da nova bandeira.
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Na tribuna estaba toda a directiva actual do sindicato, acompa ña
dos dos dirixentes da Casa dos E migrados da Es trada:José Otero Abelleira,
José Fondevila Torres. Tamén estivo presente o novo alcalde, Juan Ma
nu el Rodríguez Seijo, quen xa asistira a outra s conmemoracións.

Feita a entrega dos premios, este ano moi abondosos por parte do
concello; esténdese os manteis para o xantar.

Nos discursos chama a atención a oratoria do novo alcalde, qu en
lles recordou a todos a nobreza dos emigrados pa la súa entrega e sacrifi
cio pala terra a nde naceron. José Fo ndevila Torres agradeceu a presencia
dos membros da corp oración e os donativos qu e esta institución asignara
para o certame. Otero Abelleira pregoulles ós pais que puxeran todo da
súa parte para que os seus filias foran sempre á escala.

Como remate a banda de Ribeira interpretou como puido o himno de Riego.
D espois unhas nenas e nenas das distintas escalas recitaron poesías

relacionadas co ensino e coa República, actuacións que foro n moi aplaudidas.
A música foi a encargada de anima-la festa cos seus pasodo bres e

muiñeiras, mentres os nena s brincaban e corrían polo campo da carballeira.

****
Os novas acontecementos políticos fixero n esmorecer esta fermosa,

simpática e culta festa.

Comisión organizadora do certame escolar de Pard em arín con algúos mes tres.
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ANO 1997

Houbo que agardar 65 anos para que a Festa Escolar dos Pereiriños
volvese ser unha realidade . A memoria histórica deste importante evento
cultural estaba adurmiñada nas xentes de máis de setenta anos. Estes avós
pouco contaran desta troula ou os netos, mergullados nas novas tenden
cias sociais , non fixeran caso.

Cando no ano 1996 sae do prelo o meu libro Calú!/ero H ist árico de la
V illa deA Estrada) un bo día recibo unha invitación dunha dona de Olives
«se me interesa coñecer unha parte da muralla do castro de Olives», Fun
a Olives e na conversa que tiven coa señora Marisé García, unha muller
dinámica e activa que representaba a presidencia da Asociación de Veciños
de Olives. Diante do grande interese de Marisé, expliqueille algunhas novas
que eu lera no xornal E l E migradoacerca da Festa dos Pereiriños. Ela, que
non era nativa da parroquia, interesouse en ter máis información. Leveille
unha fotocopia das páxinas do devandito xornal nas que se recollia a
reseña desa festa do ano 1923 .

D ende aquel mesmo momento, Marisé García non parou. Casa por
casa foi recollendo fotos, libros, xornais, obxectos que se referisen a aquela
festa e a aquelas datas.

Con estas testemuñas o día 11 de maio de 1997 na casa escola de
Olives celebrouse unha sesión de proxeccións de diapositivas por parte
do mestre Antón Rozas Caeiro, que lembraban a época dos sindicatos
agrarios, das escolas de emigrantes e a importancia que tiveron na forma
ción dos rapaces daquel entón.

Estes actos contaron coa asistencia de xentes da parroquia e das
outras do antigo Sindicato de Pardemarín, persoas de idade que reviviron
un pasado ledo e feliz contemplando e recoñecéndose nas antigas fotos,
mentres os máis novos que con elas viñan escoitaban as charlas dos pro
fesores D avid Otero e X. Carlos Garrido.

Unha tarde de lembranzas que espertaron os desexos dos presentes
para volver a unha nova edición daquela singular festa . E daquela xuntanza,
daquel labor incansable de Marisé García había de recuperarse a Festa
Escolar dos Pereiriños.
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ANO 1998

Os devezos de Marisé G arcía acerca da celeb ración do Certame
Escolar ían máis alá dunha xuntanza no local da escala de Olives como
acontecera o ano anterior. H abía qu e volver á carb alleira dos Pereiriños
moi descoidada e pob oada de xestas e toxos. Cumpría, pois, unha limpeza
en profundidad e, ergue r un palc o e colocar m esas e as necesarias
ins talacións para pasar unha xornada leda as xentes das par roquias daqu el
histórico Sindicato de Pard em arín .

Festa dos Pereiriños. Grupo de ex-alumnos dos Pereiriños. Ano 1998.

Todas aquelas fotos que se xuntaran nas pes cudas de Maris é, debi
damente ampliadas e colocadas en cadro s foron expostas nuns amplos
paneis na zona central da carballeira. Fo tos das madriñas da festa de dis
tintos anos, fotos das concentracións no campo da festa, fotos dos orga
nizadores, fotos dos emigrados no intre das súas reunións, fotos das
bandeiras, fotos que lles trouxeron a m oitos dos presen tes unha viven cias
esquecidas. Esta exposición serviu, a maiores, para que aparecesen outras
moitas que estaban gardadas no fondo do baúl dos participantes de antano .
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Maris éGarcía escribiu no xornal Tabeirós Terra, as impresións daquela
xuntanza:

o día 14 de xu ño do ano en curs o celebrouse a II edición da Festa dos
Pereiriños, a primeira que se celebra na carballeira que lle deu o nome (dos
Pereiriños). Pois a primeira vez que se fixo, celebrou se na escola de Olives o
día 11 de maio de 1997, e visto o en orme interese que espertou nos asistentes
daquel ano, na súa maioría ex alumnos que participaron na celebración deste
certame na década dos anos 20, e a ilusión con que nos contaban as súas
andainas, este ano decidimos cede r a unha das petición s que un ano antes
nos fada Ramiro Meares nun escrito do seu puño e letra, que remataba dicindo:
«solo vos pido que recuper éde-la festa na carballeira dos Pereiriños, ant es de
que nós morramos...». E a fatalidade do destino quixo que este mesmo home
morrese xusto tres días antes de que o seu desexo se cumprise. Tarde para el,
pero cumpnuse....
A mágoa de todo isto é que acontecementos desta envergadura non sexan
máis valorados polas xentes que saben deles, esto impide que se estenda o
seu coñecemento, e morra con aqueles que o viviron.
Eu levo vinte anos vivindo nunha das cinco parroquias que compoñían o
Sindicato Agrícola de Pardemarín, entidade promotora do devandi to certame
e falta a primeira vez que eu oíse algún comentario dos veciños acerca da
devandita festa. Tivo que ser D. Olimpio Arca Caldas, mestre retirado, xerente
do museo da Estrada, e persoa incansable na recuperación e conservación de
todo aquelo que poida gardar unha pequena referencia do noso pasado, o
que un día me falara sobre o tema e viñera días máis tarde traerme en persoa
á miña casa a información que el tiña sobre o ano 1923.
Foi ó ler esas páxinas de ElEmigrado o que espertou a milla curiosidade, pois
vin que nelas se facía unha grande exaltación do que parecía se-lo
acontecemento anual por excelencia. A sorpresa foi maiúscula cando as miñas
pesquisas me levaron ata o ano 1918 con documentación escrit a sobre o
certame, pero dos retratos conqueridos algúns poderían corresponder ó ano
1910. Esto en canto ás primeiras referencias. E as últimas documentadas que
dispoño refírense ó ano 1930, e posiblemente aínda se celebrase algún ano
máis polos comentarios das persoas que naquelas datas foron alumnos parti
cipantes, pero dado que existen discrepancias no referente ás dat as, agardarei
a constatalo con do cumentación , pois estou segura de que dada a importan
cia que tiña o cer tame, esa documentación se ha de atopar nalgures.
O grande atranc o co que me atopei dende aquel día do 20 de marzo de 1996 no
que D. Olimpio Arca me informara da existencia deste acontecemento non é
outro que o lamentable estado en que se atopan os documentos que a conteñen.
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Festa escolar dos «Pereiriños-I» escenificando una obra «Cantiñas da Terra». Ano 1998.

Pero a pesar destes atrancos, para a edición deste ano houbo máis tempo e
máis colaboración dende as insti tucións oficiais ata axudas particulares, que
agardamos se incrementen nos vindei ros anos.

Por fin, ago ra resumirei o desenvolvemento da celebración deste ano :

Era a mañá do do mingo do 14 de xuño que amañecera cun horizonte enc a
pot ado de nubeiro s que tentaban deixar esvara-la súa carga de auga sobre as
camposas e molla-las miñas ilusións. Faláranme, non recordo quen, dos ovos
a santa Clara, pero o trafego das realizacións para que todo estivese a punto
levara por diante a coñecida promesa.

A carballeira dos Pereriños, limpa co permiso dos seus donos, ós que lles
quero agradecer tódalas facilidades, me smo devecía pola chegada das xentes.
Pouc o despois das dez chegou a comisión con m áis de medico cento de
retrato s de anteriores commem oracións, case todas da década dos vinte, fo
tos que os veciños no s deixaran para a súa mostra. Antes das once chegan os
compoñentes do grupo folclórico Tamparantán , de Santo Andrés de Vea, e
os primeiros veciños coas súas mesas e cadeiras para a hora do xantar. A
cou sa empeza a aruma rse.
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Ó son das gaitas e dos bailes comezan a chega-los veciños, moitos deles que xa
participaran, cando nenos,nesta belida xolclra.Van de árbore en árbore comentan
do as antigas fotografías e lembrando a xentes que xa non están connosco.
O grupo, O Rodicio, sempre á procura das nosas raíces, cos xogos tradicionais
cambiou o tempo na memoria dos máis vellos, xa que logo, tamén eles tira
ron da corda axudándolles ós netos, e Manolita N ovo co papeliño orixinal do
discurso que no ano 1923 proclam ara o seu pai. Dende A E strada chegara
tamén a seño rita Fina Fondevila, filia de José Fondevila Torres, así como
unh a neta de Manuel García Barros, un dos promotores daquelas xuntanzas
escolares e outros moitos amigos que nos fixeron grata compañía.

E, na carballeira, dende as potas de cob re fervendo, sae un arre cendo a festa,
de boa pitanza, que adianta n o reloxo dun estimulado estómago. A choiva,
vestida de brétema, empolicou polas follas dos carballos e alí ficou ollando o
xantar do que preto dun milleiro de persoas estaban a dar boa conta; polbo,
churrasco, empanadas, roscón, todo regado cun bo viño da terra e auguiña
fresca.

A xoldra do serán quedará por moito temp o na memoria das xentes. Chegaron
os que tiveron compromiso coa festividade do día. A campá da festa era
unha lemb ranza unáni me. Abríase o acto coa representación maxistral de
dous rapaces que con moita desnvoltura puxeron en escena un ent remés de
Varela Buxán, «De mulleres non me fales»... De seguido, o mestre D. Olimpio
presentou o manifesto deste ano percorr endo o seu significado e a súa
traxectoria e recordánd olles ás xentes que non deixen no esquecemento unha
festa tan ent rañable e significativa. E falando da necesidade de co ñece-la
historia para saber de ónde vimo s e a ónde debemos chegar, presentou o
libro EJJJigrantes sobranceiros, no que se estudia a vida e obra de Ramón Verea
García, impo rtante persoeiro do eido do periodi smo e da mecánica e nado
na parroquia de Curantes.

O grupo de teatro O s Tirinautas puxo en escena un dos contos de Manuel
García Barros, O Ichó, adaptado polo mestre Olimpio Arca. E sta escenificación
fixo as delicias de tód olos asistent es. Todos, xente moza e non tan moza,
viviron unha belida xornada e as súas palabras de alento foron a mellor re
compensa ó traballo de todos.»

Manifesto da II Edición da Festa dos Pereiriños

«V eciiias e ueciiios, mozas emozo~ nenas enenas destasfirmosasparroquiasde
Pardemarin, Cliues, Curantes, RJ,bín eLamas, autoridades da vila que vos dignastes
a chegar ata aqtl~ amigas e amigos chegados doutrasparroquiaspara compaltir con
nos este día de ledicia e bomenax e.
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N esta morna e radiante mallá de xu¡ió, en nome da comisión destafesta, en
especial dasúapresidenta eorganizadora, a dinámica Maris éCarda, quero dárto-las
graciaspola uosapresencia e desexaruos a todos unfeliZ día nesta emotiva lembranza
dos nosos deuanceiros.

Dispo¡iémonos a celebrar neste día aquela inesqnecible, por admirada e singu
lar, Festa Escolar dos Pereiriüos, evento que durante máis de quince anos se celebrou
nesta xafamosa carballeira e queJoi espello radiante na que se aliaron os pobos que
tillan devezos de cultura e liberdade.

Estivemos a ver todas esas magníficasJotografías que a singular actividade de
¡\l a1iséJoi quen de xuntar en tangran cantidade. Por eles, os m áis notos, aqueles que
ainda non existían naquelas datas.fixémonos unba idea dagrande impOltancia daquelas
exemplares festas escolares. A carán dos nenas e dos pais, aí están os mestres e os
persoeiros das letras edas ciencias, asautoridades, alcalde, xuí~ cregos, prensa que nos
honraban coa súa p resencia, personalidades que non eran só do Concello, senán que
tam én boubo datas nas que ataaquí chegaron, malia non existir ainda estrada queos
acercase xa que esta remataba no lugar do Sol, un gobernador civil da p rovincia, o
presidente da deputación e ostros moitos.

Festa dos Pereiriños. Grupo de baile «Tarnparrantan» de San Andrés de Vea. Ano 1998.
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Seiquepor sorteaínda están entre nós algúns veciños queasistiron eforonprota
gonistas daquelas exemplares troulas culturais e de boa vecincmza)pero os máis de nós
poucoounada sabemos delas. Paralembrallza erecordodosprimeiros eparacotiecemento
dos máis novo", pois cómpre cotiece-la nosa historiaparasaber algo máis de nos, de ónde
vimos) cara a óndeimos eporquésomos desta maneira, despois de recrearmos na contem
placióndesasfotos imosf acer unbapequena historia daquelasfestas escolares.

Permitídeme quepara comezar me ap ropie da bistárica arenga que o x eneral
1\ apoleón BonapaJ1e Ilesfixera ÓSseus soldados diante daspirámidesde Exipto.

i Vea/fas e veciños do Concello da Estrada) dendeestes carballoscentenarios dos
Pereiriiios contémplanvos con orgullo e lediciafermosos días de loita aprol da cultura e
da independencia dos lIOSOS labregos, nmlleres e bomes desta parroquias que consti
tuían o Sindicato LLIbrego de Pardemarin.

E xemplarsindicatocreadono mes dexaneiro deano 1906 equeestaba composto
polos labregos dasparroquias dePardemarin, LLIma", Rubín) Oh"ves e Curantes. Tedes,
poi", todos) baixo o nome de Pardemarin a meirande honra de se-lasprimeiras parro
quias do concello en fundar unba modélica sociedade de agJicultores ó amparo da lei de
sindicatos daquel ano. Sociedade á que no ano seguinte Ileforon solicitados os seus
regulamentospolo enxetieiro aglicola) Pablo Rovira) emp regado da Dirección Provincial
deAgliculturaparaqueIles seriiran demodelo a outras moitasparroquias econcellos da
provincia. Será nos anosseguintes cando seformen ostras sociedades nasdistintasfreguesías
donoso concello.As~ no ano 1908 créanseas sociedades aglicolasdeCallobre, Guimare~
Santo Andrés de T/éa) todas elas tendo como modelo esta de Pardemarin.

.Aqueles sindicatosrepresentaban o mouemento agralio que saca-los labregos do
seu atraso e da súa secular submisián.

S01/ ossindicatos as organizacións legais que co seu labor ecos seus »ntins Iles
dan a co/iecer ás xentes campesinas a s úa verdadeira categolia de bornes; persoas con
dereito a unba vida digna) sen que sexan só individuospara servir ó reiepagarforos
egabelas. Por esta nobre razón algúns aforantes epotentados tentaron p órlle tódalas
trabas posibles pois titian medo deperde-Ios seus mal adquiridos pripilexios.

Estes sindicatos van aosprir outra importante misión pois eles servirán tamén
de correa de transmisión para que os vecilios destasparroquias) emigrantesforzosos en
Cuba eBosAires) Montevideo, Cádiz, levena bo termo a incruenta loitapola cultura
das nasas xentes.

Eles) os emigrantes) que sifi inm nas súas carnes os desprezos e as mágoas das
xentes daquelespaísesporquesairon danba terra rica pero malgobernada) caseana!fa
betos, sen preparación mlturalqtIC os ptlidese redimir dos traballos »r áis baixos, non
queren queos novosfitturos emigrantessintan asmestuas humillacións eamessraxenreira.
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Saben que o motor do engrandecemento dun p obo comeza) ten a súa orix e na
escala; escola que eles non tiveronporque as autoridades do país seguían a telos domi
nados pola ignorancia dos labregos) xa que así seguiJian a medra-los caciques e os
cativos aforantes, verdadeiros escravizantes do p obo.

Estes pensamentos son os que nafesta correspondente ó ano 1920 dix o nesta
mesmacarballeira oestradense emigranteenBosAire~ iVlanuel BreaA bades. E scoitade
unhas poscasf rases daque!emocionante e longo discurso:

«¿Q ué madres, qué padres, qué ciudadanos podrán ser los centena
res de niños españoles en edad escolar para quienes hoy falta la
escuela?
No sabrán cuidar de su propia salud, ni la de sus hijos, no servi rán
sino para los trabajos más groseros y menos remunerados.
E n la sociedad moderna hombres y pueblos analfabetos están con
denados a la servidumbre y a la esclavitud»,

Facendo verdadeiros sacrificios económicos alén mar, lonx e dos seus, os nosos
homes emulleres son capaces dexuntarseparafundarpequenas agrupacións segundo o
lugar de nacenzento cofin único depoder crear estolas nas súasp arroquias. E asi, no
1906) Francisco Pav José Rodríguez Vilas e Pedro Fragoso serán os directivos para
crea-la escota de Rubín e erguer esafermosa casa) admiración) ainda box e, depropios
e estraiios. N on podemos esquecer naparroquia de Pardemarin a JoséArca e a José
Loureiro Carda que a cotío Iles dan azos a todospara conqueri-la súa escala.

Pero non queda ai o eiforzo. O estado españo! non é quen de nomearun mestre
poia canta do erariopúblico e serán ospropios emigrantes os que Ilepaguen ó mestre
que rex enta a estola.

H ai nesta historia) entre ostras moitas, situacións dignas de saberse: Francisco
Marque, dePardemarinfoi oprimeiro enlevar un carro depedrapara ergue-Ia escala.
A nos despois, emigrante en Cuba e x a rematado o loca¿ mandou unba campá, pois
para el a escala era tamén un templo da sabedoria. Deste homepodemos dicir quefoi
un dos precursores desta festa dos Pereiriños xa que cando se celebras o primeiro
aniuersario do sindicato dePardemarin, no ano 1907) alí apareces FranciscoMarque
cos nenas da súa escola. Eu) chegado a este intre quix erapedirvos que buscasedes esa
camp ápara ex hibila nalgún sitio como recordo.

A demais doxigantescoeiforzoquesupuxo ergue-los edificios escolares epagar/les
ós mestres desas estolas, os emigrantes están dispostos a seguir enviando diñeiro, xa que
logoqueren comprobar queos seus cartas dan osfroitosqueesperan e desexan, ou sex a,
que se espalle de verdade a cultura e a educación dospican·ños.

121



Para conseguir esta certeza querenquenoseo dos sindicatos senomeen asp ersoas
dignas e de recoñecida solvencia moralpara que cada ano sefagan uns exames do
rendemento escolar e comprobatorios da boa marcha das escalas.

Unha vez constituidos talestribunais erealizados os exames seránpremiados, seasí
seacredita) os mestres eos alumnos máis atantaxados, mm actopúblico órematedo curso no
queparticipe toda a comunidade escolar, ousexa, mestres, alumnos, pais e veciiianza.

Este desex o dos nasos emigrantesfoi a orix e de tódolos certames escolares que
sempre se celebraron dende o ano 1916 ata o 193 1 nesta carbal/eira.

E agora imos preguntarnos ¿porque afesta da escola nunba carbal/eira?
Repasemos unba das posibles razóns:
A s pedras, as augas e aspedras foron os tres elementos veneradospolos nasos

m áis antigos devanceiros.Aíestán nospenedos dos nosos montes os sinais dospetroglifos
cun aquelde distintos signos) aínda sen descifrar, de carácter re/ix ioso.

A auga dasfontes e dos ríos ben sabemos que tivo unba adoración druídica.
Lembrémo-Ias augas dos sete muíños) a auga da mana de San Xoán.

Asfragas e as árboresforon tam én obxecto de especial veneración polos bomes
destas terras do Fisterra atlántico.

Das árbores será o carbal/o considerado como unba verdadeira árbore sagrada.
Poristo epolo moito uso eutilidade querepresentaronpara onaso labregoascarballeiras,
todas elas teñen un certo aquel desantuario. Por iso, entorno dos temp los) das igrexas
e das capelas, había case sempre unha carbal/eira.

Algunhasdestas carbal/eiraspasaron á literatura eáscancións. Todos recordamos
aquela de: Carbal/eira de San Xusto/carballeira derramada/naquela carbal/eúina/
perdín a miña naval/a.

Pois ben, de t ádalas carballeiras de Galicia eu matino que amáis famosa) a
m áis coñeadapolo mundo adiante, a m áis benéficapara osseus teaiios, da quem áis se
escribiufoi esta carballeira dos Pereiriños.

Famosa e coñecida polo mundo adianteporque o seu nome, nos beizos ledos dos
nasos emigrante~ cruzou o mar A tlántico ata Cuba) perla do Caribe; Costa Rica)
México, Estados Unidos de.Am érica, .Arxentina, Uruguai e de alí chegaron axudas
eazospara que esta histórica carballeira alentase ca alento morno a cultura dunpobo.

Carballeira da que máisse escribiupodemos ajirmalo se repas ámo-Iaspáxinas
dos x ornais dos nasos cancel/os na década dos anos vinte.

Nos exemplares do Eco de la Estrada, nos do El Emigrado non hai data na
que non sefale da carballeira dos Pereiriños. Unhas vecespola relación dos agasallos
chegados dos emigrantes; ostras veces, polas relacións dos integrantes das comisiáns
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queseencargaria» dep repara-lafesta. Logo a resella completa do esperadodía co nome
dos galladores e das autoridades asistentes.

Para ter unba mellor idea do prestixio e dafinalidade destafesta cómpre dara
coñecerun desesprogramas queanunciaban afesta escolar dos Pereiriños. Vex ámo-Ia do
ano 1923) ousexa a da que hoxe celebrariámo-Ias todas de diamante) os 75 anos.

«Ás seis da mañá, diante do local social do Sindicato de Pardemarín
óese o disparo de bombas anunciando o comezo do festival ó que lle
contestan as comisións das cinco escolas que perten cen ó sindicato.

Festa dos Pereiriños. G rupo de asistentes a Festa. Ano 1998.

Ás sete son recibid os os nenos das escolas pola comisión da fes ta
acompañada da afinada banda de Rib eira.

Ás oito, unha vez xuntos tódolos rapaces diante do local social,
comeza o desftle ata a carb alleira dos Pereiriños.

Ó chegar ó campo érguense as bandeiras de Cuba, Norteamérica,
Arxentina e Costa Rica na honra daqueles países onde residen veciños
que axudan e contribúen a este cer tam e. N o in tre de iza-la bandeira galega
a banda de Ribeira toca o himno galego acompañado polos nenos.
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Axiña a señorita Consuelo G onz ález, da parroquia de Lamas le unhas
cuartillas referidas a este acto.

Logo repártense os moitos premios da comisión e dos particulares.

Ás do ce os presentes podemos saborea-lo xantar que cada quen
trouxo das súas casas. A comisión vai procurar que non falte o bo viño da
Ulla e do Ribeiro nin as famosas rosquillas para os rapaces.

D espois do xantar, alá polas tres da tarde, falan o señor inspector de
primeira ensinanza desta zona, D. Juan ovás e outras personalidades
presentes no acto, e fai un resumo o señor presidente da xunta local de
E nsino da Estrada. Logo dos discursos vaise rifar un magnífico arado e
un pano de seda de señora.

Alá polas catro da tarde servíuselles unha boa merenda ós nenos
das cinco escolas, diante dos respectivos mes tres e a cargo dunhas fermosas
señoritas que escolleu a comisión.

D espois vén o baile para divertimento da concorrenci a e ás oito do
serán organizarase a volta do mesmo xeito cá chegada. A comisión prégalles
a tódolos que asistan saiban comportarse como estes actos requiren».

Vecina s eveciños destasprivilexiadasparroquias dePardemarin, Lamas, Rubín
Olivese Curantes, podedes estar ben orgullosos dos uosos deuanceiros polos saaificios
quefix eronpara que uis, os descendentes) chegasedes a ocupar ese digno posto quehox e
tedes dentro da sociedade estradense.

É ceJ10 que os tempos, por sOJ1e) cambiaron. Hox e nesta festa non se rifa un
arado) nin unpano de sed., Pero o que non cambiou, nin cambiará endexamais é o
valorda educación e da cultura.

Se naqueles tempos o mal a erradicar era o analfabetismo) nestesintres dunha
forte competencia, dun exacerbado egoísmo e dun deserfreado consumismo) a educación
segue a desempeñar un papel moi inpoJ1ante. Pola educación saberemos afastarnos
daquelasinnecesarias necesidades) trabar lazos de unión e amizadepara sermos m áis
felices e traballarpolo engrandecemento da nosa terra.

E« asegúrovos que nesta matw x ubilosa ea través desta verde ramalleira dende
alá entiba) no azul e branco, ceo de nubese bandeira dos quex a non están COntlOSCO)
miles de ollos nos albiscan enos seus beizos do espíritohaiun sorriso de agradecemento.
Podepensalo así dona Josefina FondevilaMato, filia daquel loitador epromotor desta

festa, dende Cuba e dende aqll~ D. José Fondevila Torres.
E remato....) ostra volta)¡graciaspola vosapaJ1icipación epresencia!
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ANO 1999

o día 20 de xuño deste ano e por terceiro ano consecutivo celébrase
na histórica carballeira dos Pereirifios a commemoración dos certames
escolares. Os tempos cambiaron; xa non hai exames; xa non precisamos
axuda dos emigrados, pero debémoslles gratitude eterna; xa ternos
infraestructuras viarias. Haberá, pois, que cambiarlle de nome a esta festa,
será a III edición do Certame Interxeracional dos Pereiriños.

O espacio da carballeira era preciso aumentalo pois sabías e que se
ría maior a afluencia de nenas, de máis familias, de máis público. Este
traballo xa se fixera nos días anteriores.

Com isión organizado ra do ano 1999.

Ás dez da mañá a comisión, con máis membros recrutados por
Marisé, dispoñíase a colocar arredor do palco os moitos paneis ande esta
ban expostas unha gran cantidade de fotos.
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o encargado dos foguetes chega ó mesmo tempo có pulpeiro. No aire
o fume dos estoupidos flota nun ceo azul; na terra, o fume das caldeiras do
polbo espillase pola camposa. Hai este ano unha novidade, a presencia dos
modernos medios de comunicación. D ende a primeira hora non falta TVG,
Radio Es trada, e os correspondentes dos xornais Faro de V~o, La VoZ de
Calicia e El Correo Callego que amais das entrevistas de sempre á organización,
buscan as opinións das xentes que van chegando ó camp o da festa.

Non quedan atrás os rapaces da agrupación do colexio do Foxo,
Abrente. Un pouco despois será o grupo Liño do Cuco da Estrada quen
faga a súa entrada e por último os da agrupación Tamparantán de Santo
Andrés de Vea. Os tres serán os encargados de que non deixen de escoitarse
en toda a xornada as gaitas e as cancións do noso reportorio.

O utra volta máis, polo éxito do ano anterior, ten unha presenci a
activa e aplaudida a agrupación de tempo libre Rodicio. Na súa teima de
entreter acada un verdadeiro éxito pois tal é o en tusiasmo dos nen os que
hai que ordenarlle que descan se para que os rapaces poid an escoitar e ver
outros actos do programa.,

Nesta terceira edición, igual qu e antano, houbo unha distinguida
presencia de autoridades que lle deron á festa unha categoría espe cial.
Es tiveron con nós: O Sr. director xeral de Política Lingüistica, D. Manuel
Regueiro Tenreiro; o delegado provincial de E ducación de Pontevedra,
Sr. Fraga Boullosa, o inspector de E nsino Xeral Básico, Sr. Jorge Cam
pos ; o xefe do gabine te de Normalización Lingüística de Pontevedra, D.
Maximino Vicente Terceiro; o Director do Proxecto Museo Pedagóxico
de Galicia e profesor universitario, D. Vicente Peña Saavedra; o director
do Colexio Público do Foxo, José Vilariño . Todos eles seguiro n con aten
ción o desenvolvemento do programa e sentíronse moi satisfeitos desta
festa escolar, lúdic a e xeracional.

A hora do xantar chegou tan entretida e calada que o polbeiro non
daba abasto para atender tantas petici óns das saborosas racións de polbo e
churrasco que preparaba sen descanso. E calaron os rebumbios dos nenos
nos seus xogo s, a gaita dulcificou o ambente entre as conversas dos comensais
mentres as camareiras ían e viñan atendendo as chamadas dos clientes. Café,
si; go tas de augardente, tamén; e comezan os discursos.

Outro ano máis, (seica non houbo quen quixera), e tamén pre sentado
por Valentí García, correspóndeme falarlles ás xentes desta festa, da súa
orixe, do seu significado e, sobre todo, do s seus beneficios a prol do ensino
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daqueles rapaces. Outra vez máis no discurso, ten que haber unhas frases,
moitas, para agradece-los sacrificios e desvelos daquelas xente de alén mar
que se esforzaron en acadar unhas mellores escolas para os nosos av ós.

D espois do discurso, Pepe Carballude, profesor e escritor nacido e
criado na veciña parro quia de Rubín quere agasalla -los seus veci ños coa
presentación do seu último libro .Andreaqtlere sermaior , conto para nenos
baseado na experiencia da súa filla.

D e seguido houb o o reparto de libros, unha das razóns fun damentais
para ergue-la cultura nas nosas xentes. Este ano a D irección de Política
Lingüística regalara unha boa cantidade, pero a masiva asistencia de rapa
ces superou a cantidade de libros e algún rapaz marchou para a casa coas
mans baleiras.

Este terceiro ano foi maior a asistencia de persoas maiores que dalgún
xeito xa participa ran nestas festas . A súa ledicia foi completa e nalgunhas
facianas esvararon unhas bágoas de lembranzas.

TESTEMUÑAS DA FESTA

Son moi poucas as persoas que nes tas datas aínda viven e conser
van recordos lúcidos destes certames escolares do Sindicato de Pardemarín.

Q uixemos obter testernuñ os do certam e e visitamos a:
D ona Carme Montoiro, de 83 anos, veciña do lugar de Mexadoiro;

dona Felisa Bernárdez Paz, de 78 anos, e dona Carme Riam onde, 83 anos,
veciña de Castrelos, todas da parroquia de Pard emarín.

O s recordos destas mulleres só se refiren a que «era unha festa moi
bonita. Tod os os rapaces esperabamos por ela todo o ano. lamos en ftla de
dous en dous , cos nosos mestres ata o local do sindicato e de alí á carballeira.

Había sempre unha banda de música, os nenos que subían ó palco
para recolle-los premios escoitaban m oitas «palma das». Os máis agudos
lían versos . Tam én falaban un discu rso os me stres e outra xente. Levábase
da casa carne, chourizos e ovos cocidos e de spois comíase na carballeira.

o campo da fest a había moitas rosquilleiras. Tódolos veciños es
taban moi contentos e bailaban mentres nós xogabamos no campo.

Unha das persoas con máis lembranzas é a seño ra D olores Torreiro
Villar, nacida do lugar de Sequeros, parroquia de Rubín, nacida nun casal
preto da famosa e histórica carballeira no ano 1903. .Muller miúda, de aspecto
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moi agradable, falangueira, goza dunha envexable constitución fisiolóxica,
móvese con axilidade e a ese dinamismo engádeselle unha memoria moi nítida. .

Recorda o pouco tempo que puido ir á escala dun mestre par ticular
que había nun local do lugar de Rubín . Non dubida que só foron uns tres
meses, pois había que axudar nas tarefas do campo. Asistiu, anos despois, á
escala da mestra dona Irene, no lugar de Pa usada, da parroquia de Curantes,
AH aprendeu a facer «cañamazo», con fección de letras a punto de cruz.

.Muller moi ordenada, co nserva en bo estado e mostra con orgullo
unha preciosa mostra daquel labor que leva o seu nome e a da ta de 1918.
O ch egar a este punto da conversa fai finc ap é en qu e, malia ir pouco á
escala sabe ler e escribir, ensinanzas que aprendeu na mesma casa, pois
tiña que escribirlle ó seu mozo, despois marido.

Seu pai, Marcos Torreiro Asorey fora emigrante en Cuba e á volta
foi tesoureiro do Sindicato Agrícola de Pardemarín . O seu home Aurelio
Pereiras Co uceiro tam én estivo en Cuba. D olores conserva «novifio» o
carnet de so cio de Au relio así como o título da acreditació n de socio.

Por estas razóns estivo, de sempre, vincula da a tódolos ~conteceres

do sindi cato, da escala xa non palas circunstancias xa ditas. Os 17 anos,
no certame do ano 1920 foi portadora da ba ndeira de Cuba. D este acto
te n n o seu poder unha fo to en moi bo estado. Nela re coñece as
compañ eiras m adrinas: X enero sa Porto, de Lamas; Isau ra Varela, d e
Pausada: Luz Divina de Borraxeiros, to das elas xa defuntas.

Recorda, con sentimento, cando no palco se izaban as bandeiras:
«nós todas emocionadas a tirar do cord el para que a bandeira subise, e
todos a aplaudir. Cando a bandeira quedara ergueita había un minuto de
silencio polos vecinos de aquí e dos de América que morreran»,

Así mesmo lembra uns versos que seica tivera que dicir aquel día en
que foi nomeada mad ri ña do certame:

«E u quixera ser o voso encantiiio,
eu quixera sera máissalada}
¡Ai Dios mío!euquixera ser: ..
e 11011 son nada.

Con cara de «pillabana», sorriso ledo, dixo que a festa nos primeiros
an os tiña pouca xente, pero que de sp ois aumentara e viñan persoeiros
m oi importantes. Sempre que podía asistía m oi contenta e to dos dicían ,
cando a troula remataba : «[Viva la rumbal»,
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Carta dun alumno dos PEREIRIÑOS

Pardem arín, 11 de mayo de 1997

Tengoquedaros lasgracias a todoslosqueparticipena la reuniónquese celebra
bey día de lajecha en el local de la antigua Escuela de Santa Mada de Olivespara
darles a conocer a nuestros sucesoresunapalte de nuestra infancia) de como se celebra
ba lafamosa fiesta de los Pereiriños.

[\ osj lmtáballlOS enla escuelaparroquial, deallí salíamospor bruscos camiiios
acompa ñados de los correspondientes maestros)' apadrinadospor los mozos)' mozas
delpueblo para congregarnos en el sindicato) dondefiguraba una p laca que decía:
SINDICATO A GRICOLA DE PARDE¡vIARI~ Pardemarin, L amas)
Oiiies, Curantes)' Rubi», cinco parroquias. L uego salíamos hacia elfrondoso cam
po conducidos por los mismos setiores, enfila de a dos donde nos recibían con una
banda de mtísica)' muchos aplausos) nos colocaban delante de unpalco móvil ador
nado degalones)' las tradicionalesbanderas espallola)' gallega) allí daban «n discur
SO) ' losp remios a los nÍ/losmás destacados) había cuca/las) carreras de sacos)'filegos
de artificio.

Ahora llegó la hora de comer, abrian las cestillas nuestros queridos padres en
aquel verde campo) ' bqjo la sombra de aquellos hermosos árboles para obsequiamos
con buenos malvares. Yá CIImplida nuestra misión todo eraglolia aj ugar a discreción
a bailary cantal:

Si sepiensa volver a realizar estafiesta deseo seapronto la renovación antes de
dar el segundo S/~ que)'apocos quedamos de estegrato recuerdo que se celebraba en el
mesdeJunio tíltimo atio aproximado 1931.

Un alumno.- Ramirok Ioares González

IMPORTANTESCOLABORADORESDOCERTAME

Manuel García Barros, (Berres,1876- 1972), mestre no 1905. Redacto r
e director dos xornais El E stradense, E l Emigrado. Escalas de Rubín,
Pepín (O urense) e Ancorados.

Guillermo Fernández Fernández, (Ubierna, Burgos 1890- A Estrada
1953), mes tre de Lagartóns e da Es ca la de nenas n° 1 da Es trada .
Casa con do na Corona Pazo Alvarez, mestra. .Membro da Asocia
ción de Mes tres.
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Plácido de Castro Pena, (Tabeir ós 1899 - 1972).-Mestre en Tabeirós,
Santa Cristina de Vinseiro. - Pertence ó Ateneo do Maxisterio.-Dende
1931 inspector de Ensino Primario.

Tomás Alfonsín Carbia, (A Estrada 1888-196 5).- Mestre en Salvaterra,
Pardemarín e Guimarei. Regalou os terreas para a casa escala de
Barbude. Casado con Eladia Gontán Mariño, mestra en Liripio.

Fernández Daponte (Tabeirós-Noia).- Poeta e Mestre de Cereixo, Pre
sidente da Asociación de Mestres. Cruz de Afonso X O Sabio.

Baldomero Carballo Soto.- (Cun tis- A Estrada).- Mestre na vila da
Estrada .

Bernardo Mato Castro, (Vinseiro 1887 -1936).- Estudia no Seminario;
emigra a Cuba. Mestre . D irixe na vila da Estrada o colexio
Cervantes . Mestre en Becerreá e Pontevea (Tea) . Co labora no
xornal El Emigrado.

Jos é Loureiro García, José de Q uintas (Cereixo, 1886-1967). José E migra
a Cuba. o 1912 ingresa no Centro Gallego. D elegado da sociedade
Hijos del Ayuntamiento de La Es trada . Es cribía a sección «Ecos de
la ausencia», H ab an a, en El Emigrado. Presiden te de honor da
sociedade Hijos de Loimil.

Jos é Arca Castro , Pardem arín.- Presidente da sociedade Hi jos del Ayun
tamiento de La Es trada, en Cuba.

Torres Agre10 (Rubín, 1860-1933).- Presidente da Sociedade Agraria de
Pardem arín. D eputado provincial interesado nos problem as agra 
rios, rep oboación forestal e comunicacións. H ome de confianza de
Losada D iéguez.

José Fondevila Torres (Rubín, 1884-A E strada 1957). E migra a Cuba
ós 9 años. Es tudia no Colexio Belén da H abana. D ende 1913-22
vo cal de en sino no Centro Gallego. Propulsor e animado r das so
ciedades de instrucción. Regresa a G alicia e colabora ca Centro de
E migrados na súa teima polo ensino e as comunicacións.

Jesús Matalobos .- Secretario da sociedade Unió n de Rubín. Vocal do
Centro Gallego e fundador do Emigrado .

José Otero Abelleira- Emigra a Cuba. Mestre, comercian te e concelieiro.
director do xornal El Emigrado.
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Brea Ab ades .- Un dos fundadores do xornal El emigrado. Máis tarde, no
ano 1921, afástase e funda La Estrada, La República e La Estrada
Republicana. Tiña unha grande influencia na sociedade de instruc
ción de Bos Aires . Morre asasinado en novembro do 1931.

Francisco Marque.-:Mestre voluntario da es cola do Sindi ca to d e
Pardem arín. D ende Cuba contribúe con entusiasmo en tódalas so
ciedades . Regalou a campana para a escola de Pard emarín.

Maxirnino Matalobos. Propulsor en Cuba da sociedade Hijos de Cereij o
y Vinseiro en Cuba. D irectivo do Centro de Emigrados

Benigno Quesada.- Presidente do «Sindicato Agríc ola de Pardemarín».

Antonio Frende.- D irectivo do «Sindicato de Pardernar ín».

Enrique V. Frende.-Secretario da sociedade Centro Estradense da cidade
de Bos Aires.

Francisco Paz.- Presidente da socie dade Unión de Rub ín, no 1906, en
Cuba.

Ramón Taboada.- Vicepresidente da sociedade Unión de Rubín, en Cuba.

Pedro Fragoso.- Secretario de sociedade Unión de Rubín, en Cuba.

José Rodriguez.- Tesoureiro da sociedade Unió n de Rubín en Cuba.

Francisco Cerviño.- D irectivo da Federación Agraria da Estrada en
Bos Aires.

Antonio Requejo.- Presidente da sociedade Hijos del Ayto. de la Estrada,
en Bos Aires .

Pedro Quinteiro.- Presidente da sociedade Hijos de Loimil en Cuba.

José Caramés.- Presidente da sociedade Hijos de Curantes y Olives, en
Cuba.

Manuel Puente Villar.- Presidente da sociedade Hijos de Tabeirós, en
Cuba.

José Brea Marque.- Presidente da sociedade Unió n de Rubín , ano 1923.

Manuel Balseiros.- Presidente da sociedade Hijos de La Estrada en Cádiz .

José Vinseiro.- Secre tario da sociedade Hijos de La Estrada en Cádiz .
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DOCUMENTO N ° 1

SOCIEDAD

HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE lA ESTRADA

~

MEMORIA
CORRESPONDIENTE AL AÑO J9 16 - 1917, LEIDA Y

APROBADA EN JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DEL 14 DE JL'Ll O DEL CORRIENTE A ÑO

IIAUA:oiA

'P ,7
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SOCIEDAD

HIJOS DEL AYUNTAMIENTO DE LA ESTRADA

CANDIDATURA PARA EL ANO DE 1916 A 1917

PRESIDENTE

D. Antonio Reymondez (reelecto)
VICE-PRESIDENTE

D. Antonio Fernández
SE CRETARIO

D. Manuel Señaris ( reelecto )
V ILJE -S E C R E 7 A R I O
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DOCUMENTO N ° 2

Artigo incluído na relaci ón de traballos .realizados no ano 1907 pala
sociedade de ins trucción UNION D E RUBIN.-HABAN A

GALICIA

La D irectiva de la Sociedad de Instrucción U IÓN D E RUBÍl ,
pub lica la Memoria que contiene los detalles de los activos trabajos reali
zados desde la fundación de la Sociedad hasta la fecha, así como el esta
do, movimiento etc., todo lo cual indica su grado de pro speridad.

La instrucción en G alicia, gana pues, gran terreno, con esas aso cia
ciones de las cuales es decana la Alianza Aresana y que se forman aquí al
calor de un patriotismo verdaderamente admirable. Ellas influyen de
manera decisiva en el progreso, en la cultura de nuestra que rida región tan
olvidada por los go biernos de Madrid y por muchos de sus hijos que
llegan a ocupar los altos puestos del pod er; esa región hermosa, esa G alicia
tanto más queri da por nosotros cuanto más desventurada la vemos.

y tenían que ser los emigrados, los ausentes de la tierra los que
emprendieran la tarea de un bello resurgimiento por medio de la ense
ñanza difundida en nuestro s pueblos, en nuestros campos, hasta en la
más escondida aldea, entre la inteligente y trabajadora población rural, la
enseñanza que en su día producirá sus frutos de bendición; que en su
tiempo irradiará en la Patria con mágicas refulgenc ias de gloria y libertad.

G alicia, relegada a un olvido injusto y ofensivo, azotada por un régi
men de absurdo centralismo, aniquilada y depauperada por el caciquis
mo, nada espera de sus go biernos y por eso, sus hijos emigrados, se afanan
y luchan por ella y con la fundación de escuelas con todos los adelantos
pedagógicos, realizan una labor emine ntemente patriótica.

La tarea es difícil y más que difícil, espinosa, pero, ¿qué importan
todos los obstáculos cuando se tiene el alma llena de entusiasmos, repleta
de no bilísimos anhelos; cuando puede, en medio de la lucha, lucir una
sonrisa de la Patria?

Quiera Dios que los que hoy trabajan con tal entusiasmo en benefi
cio de la adorada Galicia, puedan mañana exclamar satisfecho s: ¡Eureka !

Mercedes Vieito Bauza
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DOCUMENTO N ° 3

Tran scrición da acta dunha xunta ordinaria da directiva da sociedade
Hijos del Ayuntamiento de La Estrada da H abana, o día 14 de novembro
de 1923 (1)

«Preside el efeaiuo SeJ10r Antonio Req¡¡eijo} éste ordena al secretario dé
lectura al acta anterior la que es aprobada sin discusión algllna} aprobándose
asimismo el balance mensual q¡¡e arroja un saldo líquido de $6,314.36.

V ese la correspondencia recibida en la quefigllra una denuestra Delega
ción en la que dan cuenta del n únrero de afiliados que tiene en la actualidad.

También se da cuenta de unap etición de socorro q¡¡e hace el señorL\1a
nue!Germán, en la Delegación con elfin de continuar susestudios en la escuela
de sordo-mudos de Santiago, )' que la mencionada Delegación recolectó para el
mismo cuarenta pesetas. Puesta a discusián dicha p etición, se acuerda quepor
nuestra Delegación)' por la Sociedadsegestione oficialmente el ingreso de dicho
solicitante en la escuela de sordo-mudos de Santiago.

También la Delegación da cuenta de quepor el GobernadorivIilital; a
instanciaspresentadaspor los vecinos de CereijoJ ' deesta sociedad.fueaprobado
el Cementerio de dichaparroquia.

Vense parias instancias remitidas al Directorio Militarpor mediación
delD,: Tf:7aldoAlvarez I11SlÍa, enMadrid,pidiendo mqoras en uarios sentidos
para el Distrito deLa Estrada.

Dáse lectura a lasbases q¡¡e el se ñor Inspector de la Zona redactópara la
celebración de las Exposiciones de laborescolar. Después de ser discutido am
pliamentese acuerda sacar copia dedichas bases)' repartirlas entre los miembros
de la)lInta con elfin de que las estudienJ 'presenten las enmiendas que estimen
oportuno en lapróxima Junta.

También se da cuenta de una solicitud de los vecinos de Santeles, pi
diendo las mil pesetas con que contribuye esta Sociedad a cada casa escuela
quepor iniciativa partiadarse construya en elDistrito deLa E strada, dicha
petición viene informadapor la Comisión de E 11Señanza de la Delegación, y
siendo las doce de la noche lapresidencia suspende la sesión para continuar/a
en díapráximo».

(1). - A súa lectura l évanos a comprende-la grande ob ra social que estas instiruci óns levaron a cabo a
prol de G alicia.
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DOCUMENTO N° 4

A migo lector:
A lectura ata aquí pode levam os a pensar que a falta de escalas

afectaba ó rural xa que nas páxinas do libro non aparece mención ningunha
das escalas da vila da E strada. A realid ade era igual de precaria na vila
como nas aldeas.

Vexámo-lo artigo que con data 30 de setembro de 1921 aparece no
xornal El Emigrado, asinado por un gran mestre nacido en Tabeirós, D.
Manuel Bergueiro López.

N E CESIDAD E IMPORTANCIA DE UNA ESCUELA
GRADUADA EN LA ESTRADA

"En esta ocasión quisiera encontrarme saboreando el néctar purifi
cador que despiden las aulas normalistas, para desarrollar acertadamente
en un os cuanto s renglones, ado rnados de la galanura y belleza con que
otras plumas saben hacerlo, el tema que enc abe za el presente trabajito,
pero ya que éste no puede alcanzar la altura a la que deseo llevarlo, me
conformaría con que los caros lectores de E l Emigrado gustaran de su
lectura, siquiera por el noble fin que persigue.

Los pueblos, unos más que otros, sienten necesidade s perentorias
que no pueden ver satisfechas la mayoría de las veces, debido a la encona
da lucha política que suelen sos tener sus gobernantes con los que preten
den serloJ ' viceversa.

E so mismo es lo que sucede en La Estrada, en donde los políticos
de todos los matices, lejos de laborar unidos por el bien común de la villa
y del distri to en general, hace ya mucho tiempo que solo atienden a su
medro personal y que, por lo tanto vienen tirándose los platos a la cabeza,
combatiendo un os la actuación de los otro s, sin que ellos lo hubieran
hecho me jor. Y todo para comer la tajada.

D e aquí que no tengamos el ferrocarril central, y que estemos tan
mal de vias de comunicación, y de locales escuela, y de que no haya ni una
báscula para cada un o de los puntos de la comarca en donde se celebran
ferias, ni agua suficiente para los vecinos de la Villa (sobre todo de la calle
Riestra), ni siquiera un a moderna alameda, ni un matadero, ni una plaza
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de abastos, ni un humilde hospitalillo, ni un a escuela graduada que , entre
todas estas cosas, es la que creo de más necesidad pues afecta a la instruc
ción de la niñez.

Es ta clase de escuelas, sobre todo en los pueblos, es la que más
fácilmente puede proporcionar a los niños una pronta y completa educa
ción e instrucción, haciendo de ellos hombres útiles a si mismo y a la
sociedad, que, sin concurrir a centros de segunda enseñanza, sean aptos
para la luch a por el bien y por la vida .

D e poc o tiempo a esta parte un creciente número de partidos judi
ciales y hasta simplemente municipios, consiguieron la creación de una
escuela de esta índole; y el de La Es trada, apesar de contar con bastan te
más población que muchos de ellos y con medios adecuados para favore
cer su rápid a creación, no lo hizo, y esto, a la verdade, resulta vergonzoso.

Yo aconsejaría, pues, a los representantes de La Estradaque, ya que
son los más directamente obligados a velar por los intereses del pueblo
que los eligió o consintió que ellos se eligiesen. se dedicaran un poco a
trabajar porque la escuela graduada fuese pronto una realid ad, empezan
do por construir o alquilar un edificio que reuna las condiciones necesa
rias para su instalación, condición indispensable para conseguirla.

Ellos y solamente ellos, con el apoyo del pueblo, desd e luego, son
los indicado s para dar este paso, y deben darlo si quieren hacer algo bu e
no y de importancia que en pos de si deje siquiera algún grato recuerdo
que los ciudadanos les puedan agradecer."
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DOCUMENTO N ° 5

Como unha mostra da situación escolar que padecían mes tres e alum
nos transcribímo-lo artigo que García Barros escribiu o ano 1927.

«... Yo te estoy viendo, maestro novel, con una llave en el bolsillo
junto al título administrativo que tantas amarguras y sinsa bores te ha cos
tado conquistar, orientándo te por cer ro s y cañadas camino de tu escuela.

Llegarás por fin a una aldea; te señalarán un portalón que da a un
corral. Subirás unhas escaleras descarnadas, meterás una llave y empuja
rás una puerta que se abre trabajosamente. Eso que allí ves es el salón de
clase de tu escuela, de aquella que has visto, por fin en la Gaceta como
coronamiento a tus árduos afanes.

Mírale bien, si puedes. Por luz una sóla ventana del tamaño de una
plana de periódico; si acaso una puerta que da al corral y por cuyas juntu
ras entra el sol a raud ales, pero por la que también entra el agua y el aire
helado. Si quieres saber lo que hay detrás del tablado que divide o separa
la estancia de otra que nada tendrá que ver con ella, mira por cualquiera
de las rendijas y observarás que se trata de un dormitorio, que al mismo
tiem po es depósito de trastes viejos. Mira hacia arriba y verás el te jado
escueto con las señales evidentes de las cien goteras con que serás obse
quiado en la primera invernada y en las que siguen. .Mira hacia abajo por
las resquebrajaduras abiertas del piso verás que estás sobre una cuadra y
tal vez te entretenga el zumbido de las moscas que suben y en que vinie
ron envueltos los animales que acaba n de llegar del pasto. Fí jate en el
m oblaje: cu atro o seis banco s larg o s y estrecho s, crim inalmente
construídos, con seis agujeros que te indican que serán seis por lo me nos
los niños que habrán de sentarse en cada uno. Para ti verás destinado un
taburete tras una mesa, toda de la misma época y del mismo estilo artísti
co que los banc os. Y no se te ocurra poner reparos a nada, porque te
dirán: ¡Ay seño r; se vira lago a de Marxadelos ou a de Trabamarcos, ou a
de Cangalleiros !. Iste local, en comparación con aqueles elle a gro ria!.

y haciéndo de cuenta que tienes la gloria, preguntarás por la casa
habitación. Te dirán que habrá que ver por allí si algún vecino tiene algún
rincón de sobra en su casa. Si alguno aparece, te pondrá una serie de
inconvenientes; no podrá atender te, no estará en casa ciertos días... 1 o
sueñes tampoco con que habrá retrete, ni en la casa ni en ninguna parte.
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Para esos menesteres se utilizan los caminos, las «conga stras» que son
lugares del común. Ante esta situa ción, pensarás si puedes coordinar. Y
pensarás en la excedencia, en un oficio al señor inspector... Pero puede
darse también el caso de que en vez de ser sólo, como ser novel, tengas
además mujer e hijos presentes y próximos, y tal vez hermanas o cuñadas,
O suegra; y seguramente tendrías que agenciarte una docena de cientos de
pesetas para el largo y penoso viaje que acabas de ha cer. Y en este caso no
podrás pensar en excedencias ni en oficios.

Pensarás, acaso, si por las cercanías habrá algún puente de suficien
te altura. Pero no, maestro novel, compañero, hermano. Tú eres culto y
sabrás afrontar las esperanzas con que al parecer, se proponen est rellar a
los maestro s.

No te amilanes. Atiende para consuelo, lo que te dice el compañero
Pinza: «La árdua tarea de educar tiene muchas espinas. Al encon trarlas
salta. Y si alguna desgarradora se te clava en el corazón, dejando sangrar
la herida, sigue tu ru ta sin hacerle caso». «Cando morras acabouse»,

Manuel G arcía Barros . E l maestro novel.
El P. Gallego 16/ XI/1927
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DOCUMENTO N ° 6

O LOCAL ESCaLA DE causo

A xénese do local da escala de nenas da parroquia de Causo ben
merece ser considerado como unha achega máis dos na sos emigrados,
malia a súa disti nta orixe que de seguido se dá a co ñecer:

A parroquia de Santa María de Causo, situada ó norte do conc ello
da Estrada, nos lindes da provincia da Coruña é unha das máis pequenas
do municipio. No ano 1930 contaba cunha escala mixta, rexida por un
mestre e instalada nos baixos dunha casa familiar no lugar de Veiga da
Ponte. Houbo un mestre, señor Co ca, que deixara a súa pegada de admi
ración entre a veciñanza.

Por acordo plenario da Co rporación do Co ncello da Estrada do día
14 de xullo de 1931 solicitase a creación dunha escala uni taria de nenas
na parroquia de Causo, e a mixta converteríase en escala unitaria de nenas.

Coñecida esta boa nova, os vecinos erguen no lugar de Sequeiró un
local que sería destinado a escala de nenas. A vontade ten máis forza cós
recursos económicos e estes non deron máis que para as paredes e o
teito. Quedou, pois, sen rematar e sen uso. O paso do tempo fixo o seu
traballo e axiña presentou un aspecto ruinoso.

Ó no n aparece-los di ñeiros para reparala e por esta-lo terreo cir
cundante a ela destinado a ru eiro, os vecinos vendéronlle as ruínas a un
veciño doutra parroquia, para poder erguer un palco para a música. A
nova escala tivo que instalarse nun mal baixo da aldea de Barco.

1 o ano 1950, Luis Cervino Beltrón, emigrante en Bos Aires e nati
vo desta parroquia, fai unha visita ós familiares e coñece a situación edu
cativa da veciñanza. Cerviño que pertenda á Sociedade de Instrucción de
Bos Aires, busca o dono do edifi cio, cómprallo e arránxao por unha
can tidade de quinc e mil pesetas. No intre de inscribilo no rexistro fai
un ha doazón a perpetuidade para a parroquia, coa condición expresa de
que sempre sexa de stinado a escala ou sociedade de tip o cultural. Cando
no ano 1970 se inauguran as novas casas escala da parroquia, aquel local
pasou a cumpri-los fins culturais da xuventude da freguesía .
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DE LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE

EL Mio DE 1907 Y ESTADO GENERAL DE

* * * • * • LA SOCIEDAD * * • * * *

HABANA

IM PRENT A Y PAPELERIA DE RAMBLA Y BaUZA
OBISPO NUM EROS 33 y 35

19DB

Portada da Mem oria da sociedade U1 IÓ N D E RUBÍN do ano 1907.
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142



~I

:.:

:.:

' .'

il!
I
:.:

», :.:

HUMBERTO 1. 0 13 4 3

:.:
i¡
:.:
1m
:.:

O • • • ce «... ii:.:
I~

,··: ~ :·: "".:""=?' :·: EU :·:~:·:~ :·:;·~ ·

...................._~..: : ,..,..•:...................... U'
x .
mi
:.:
!m
:.:

U:.:
l.
:.:
"1\11,1

I

ILA LIBt:RTAD I
~ x
G
,@
:.:
:.:

:.:.;:'..... :. : ~:.: ~:.: --

:.:
111:
:.:

~i
. :.:

m
:.:
ill
:.:
mi

¡ij ~
:.:

m!
,,:.:

~

!i

Portada da revista La Libertad de Bos Aires.

143



¡UNAS FLORES DEL ESTIO...!

Portada da Revista E co de Ca/ida na que se incluían fotos da Festa dos Pereiriños.
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