AS DÚAS MULLERES DE CASTELAO
Olimpi o Arca Caldas
A vida afectiva da persoa xoga un papel de importan cia
transcendenta l no se u desenrolo integra l, no se u peregrinar
polos vieiros do mundo , nas s úas respostas diante das múltiples situacións individu áis ou colectivas. No caso de Alfonso
Daniel Rodríguez Castelao , palas circunstancias perso n áis
esp eciais, (emigración do pai na nenez, e logo a enfe rrnidad e),
han ter unha influencia decisiva as d úas donas m áis inmedi atas, m áis vincu ladas a súa existencia: Xoaquina, s úa nai, e
Virxinía a s úa rnuller.
Nos primeiros anos da súa vida o ser humano ten nos seus
país, e en especial na súa nai, a forza que o protexe , a man-

tenza nutricia e sobre de todo o amor mergullado nunha tenrura infinda. En troques, na presencia do c ónxuxe, atopa solucións ás ilusións conxunras enco l dos fillos: comparte pena s e
mágoas; arnosan unhas mans pródigas en caricias nos intres de
aba temento ou e nfermídade , ale nto para empresas difíciles.
Cando nunh a home naxe se fai gaba nza dun home, case
se mpre se escolta a manid a frase : "Detrás dun gran horne se mpre hai unh a gran rnuller", pero esqu écese, quiz áis pala Ionxanía do tempo, da importancia da nai.
Emprendamos, pois é de xu stiza, unh a pequ en a singradura po lo océano do cariño, polos mares de alou miños destas
d úas mulleres que tanto significaro n na vicia e na obra desre
galego se nlleiro.
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XAQUIN A

"Miña nai era a muller m áís ferm osa...
Todo o qu e so n a ela 110 deb o " ,
Tódol os meus éx itos na vida son consecuencia

da ed ucac ión mor al, inte lectual e fisíca q ue recibín de la".
Jorge Washingto n
ENTORNO FAM IIJAR

No libro número 16 do rexistro de bautizado s da parroquia
de santa Columba (1 ) da Vila co ruñes a vila de Ríanxo, ó folio
140, volta e co núme ro 33 daqu el ano at ópase a partida de
bautismo de Xaquina Castelao Ge mne , nacida e bautizada o
día 14 de rnaio do ano 1858. Filia de Xosé Ram ón Castelao e
de Teresa Ge mne , vec i ños desta Vila. Son av ós pat ernos
Francisco Castelao e Mª Rosa Vidal; av ós maternos Bartolo m é
Gemne e j oaq uina Fuent es. Fo ron padri ños Ben ito de Noya y
Sl/ mujer[osefa Gemne tia da nena por part e materna. Asina a
part ida o crego Nicolás Pére z Santamaria.
Xosé Ramón chegara das terras do co ncelia de Yed ra, no
val da Ulla. Carpinteiro de profes ión tiña un pequen o obradoiro a nde trabal laba peque nas co usas de tipo doméstico para
a vec iñanza. Xosé Ramó n, ben co ñecído e apreciado na vila,
pai de fami lia numerosa, tivo seis fillos : Xaq uina, Francisco ,
Pilar, Abela rdo, Ju an Ramó n e Manuel. No taller de se u pai
t ódolos filia s varó ns aprenderán o oficio da trencha, non o bstant e a econo mía familiar era normaliña, máis ben tirando a
cativa, polo que se fixo pre ciso sair polo mundo,
Francisco, un ano máis no vo qu e Xaquina emigrou, despois
de casado , para Arxent ina e finou naquelas terras de América ,
J uan Ramón , nacido no 1864 , tarn én pasara o océano e estableceuse na cidade de Rosario de Santa Fe , a nde rexen tou un
importante e acreditado taller de carpinte ría e chegara a se r un
destacad o ebanista. No n obstante, enfermo u de tise, doenza
na qu e gastou tódolos seus aforros, tendo qu e regresar para
acaba-los se us días na casa de súa írm á Xaq uina. No cemiterio antigo de Rianxo hai unha pra ca en bronce coa seguinte
inscrip ción : "El Centro Unión de Patrones carpinteros de
Rosario de Santa Fe a su dig no Presidente JUAN CASTE-
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IAü, República Argentina". Pilar caso u, e n prirne iras nup cias, con Losada e deste matrimo nio naceu no ano 1891 un

filio , Xosé Losad a Castelao. Viúva moi pronto , casou co n
Rodríguez e deste novo matrimonio, no 1905, naceu Manuel
Rodrígu ez Castelao (Insua). Manu el, o irmán máis no vo tam én
emigro u ás terras de Arxent ina.
Xaqu ina foi, prime iro, á escala da vila de Rian xo , vella e
destartelada. e ali so ubo da fam osa Carta de Cristus para
aprende-la lectura , e pouco máis. Para completa-lo máís elemental asistiría ás clases paniculares, de do na Ju sta Silva
Vázquez de Araújo, nai do bispo auxiliar de Santiago , D.
Severo Araújo. Nos seráns da pri mavera nos arenais de Tanx il
e Rinlo , na co mpaña das prima s e co mpañeiras da escala sempre se podía apa ña r un ha saq ueta de berberechos, mengu ado
co mpa ngo de tóda las familias.
A xuve ntude daquelas mociñas, as de Rañ ó, as primas
Noya Ge mne, as filias de Francisco , belidas mozas co ñec idas
no pobo ca nome de "As guapas", no n fo i moi led a por mo r
do am bient e do pobo, cáseq ue sen escalas, co n máis tabe rnas
que industrias, COIl moitos siareiros do alcol, prestábas e a moitas sítuacións de menosprecio hacia as mulleres. As festas
parroqu iais da Guada lupe, na segunda q uincena de setembro,
amen izadas pa la ban da de mú sica do seño r Pi ñeiro , as ro ndallas e co mparsas do Entroido e as tro ulas das parroqui as do
entorno, se rn pre baixo a vixiancia paterna, constituían as P Oll cas ocasión s dun divertime nto axeitado .

Mariano Rodríguez de Dios, foi fili o único do matrimonio co mpos to po r Manue l Rodríguez García e de Vent ura de
Dios Figueroa, ámbolos dou s natu rais e vec inos da Vila de
Rianxo . Mariano traballaba unh as veces co mo rnari ñeiro eventual -a crise da sardi na encontrábase daq uela no se u momen to álxido- outras, procuraba traballo e diñeiro co mo mariscado r. Asernad e sabía facer velas para os barcos, ou sexa vele iro; pe ro se mp re se n un traballo fixo .
Xaquina nai.
Entre Mariano e Xaquina medrou a amizade primeiro ; la go
chego u o amor. No libro número 17, folio 6, do libro de casa11

mentas da parroqui a de Santa Colu mba de Rian xo , co n data
13 de xullo do ano 1885 apa rece reflexada a voda de Mariano
Rodriguez de Dios, de 26 an os de idade co n Xaquina
Caste1ao Gemne da mesma idade. A ce rimo nia moi sinxela,
en familia, foi oficiada po lo pol émico crego, reverendo José
Magariños .
O mes de xa neiro do ano 1886 present árase frío , O día 30
Marian o non saira ó mar. Esperáb ao un importante aco ntecement o familiar. No número 29 da rúa de Cabo da Vila, vivenda
de Mariano e Xaquina, había moito reb umbio. Cham árase á
se ño ra María , mu ller mo i entend ida naq uelas labo res, para que
lIe bot ase unha man á nai e axi ña da s úa chegada, choraba un
raparigo que no mesmo día foi bau tizado polo devan dito crego
José Magariños cos nomes de Alfonso , Daniel, Manue l, se ndo
padrinos os seus tíos maternos, Francisco e Pilar.
Un rapaz qu e por mor da popularidade de seu av ó Xos é
Ramón e do s seus tíos sería co ñec ido na víla polo rapaz de
CASTELAO, mentres no seo familiar o se u nome era Daniel e
para a histo ria se ría Alfonso R. Castelao.
Ca nacem ento de Daniel, un ha bo ca m áís, un primeiro herdeiro qu e hai qu e atender e co idar. Faise precíso, pois, acada r
pal~¡ el e para os posibles irm áns un millor porvir do qu e
naq uel entón po día ofrece-la econom ía mariñeira do pobo de
Rianxo.

Mariano , veleiro unh as veces, pa tró n de pesca , as menos;
desemp regado moitas temporadas, non lIe ten medo traba llo.
Sabe q ue alén mar hai tetras ande se podería endereitar a situación económica e marina en tenta-la sa ne naquelas latitudes.
ó

Xaquína malia entende-los bos an ceios do seu hom e non
os pode compartir, Dende o me srno intre en que Marian o
enxergou a idea dunha posible víaxe, ela sente un pesadelo
anímico tan forte qu e borra o sorriso dos seus beizos, un baleiro tan fondo qu e non é qu en de tapalo aq uel meni no q ue
durme no se u co lo.
Ela casa ra por am or, xunguírase de por vida ó se u hom e ,
c1esexaba vivir co n el, nas duras e nas maduras , o seu car ón,
Resistíase a se r o utra viúva ele morros co ma tantas vec inas e
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coñecidas do seu ento rno . Ben sabía e co ñecía ela vecinos,
e migrantes naqu elas lonxanas terra s, que se esquece ran das
s úas do nas e da familia.
Cando se tratou en firme a viaxe, Xaqu ina albiscou unha
raiola de sose go para a s úa mágoa cando Manuel, se u irrnán,
decide em barcar ca Mariano cara o mesmo destino. Asem ade,
tam én seu irmán Juan xa estaba naquel país e se mpre habería
algún que se lembrase da Terra ou que dese novas dos outros.
A desp edida foi dura, moi dura. Cun meniñ o de tres meses
nos brazos, langas noites en vela na es preita do sano de
Daniel, noites de insomni o preñadas de Pan tasmas de emigrant es. Cando xa o barco deixara o peirao de Vilagarcía e
pu xera proa cara o novo mundo as sabas da cama de Xaquina
estaba n xea das de ausencias, húmidas de b ágoas de cariño e
enrugadas de impotencia.
Mentres nas orelas do río da Prata o Mariano anda na procura du n traballo estable, acá, na tranquila vila de Rianxo , a
casa de Xaquina ar ópase mergul lada m m constante desaco ugo . A co nstitución fisiol óxica de Danieliño amas a ce ltas carencias qu e intranquilizan a Xaqu ina , Aqucla faciana se mpre
esb ran cuxada, aquela decore pouea ga ña de comer, a floxedade das forzas do picari ño non se dan atallado . Sen esperanza nos médicos Xaq uina non pode máis. Achégase ata o convento de san Ped ro de Belvis, na cíd ade de Santiago coa fe de
que un milagro lIe erga a 'paletilla" seu neno.
ó

Xaqu ina, muller profunda mente cristiana teírna que o nena
senta tarn én o es pirito relixioso e en verdade qu e chegou a
conseg uilo , segundo nos confesará o rnesmo Castelao despois
da súa viaxe a París. /I •• • Sería d e contar que eu oi ñese ti Paris

para que en min rexurdise aquela f e relixiosa que eu tilia
cando era rapaz . Sempre fun, eso sí, fondamen tes relixioso... n
Malia a axuda qu e atopa na casa de se us pais, Xaquina,
nesa fe s úa, qu ere que o se u rapaz teñ a tam én unh a axuda
es piritual e ofr écello á na sa se ñora, na advocación de
Guada lupe, tan vene rada na Víla.
A vida de Xaquina estará se mp re de dicada ó co idado e protección do seu nen a , o se u tesauro afectivo prese nte , lem 13

branza viva do seu pr oxen ítor. Naquelas datas o comportamento cidadán en Rianxo non era moi edificante. Din as crónicas qu e "eran moi frecuentes as batallas campais de mocetes,
especialmente palas nottes, con apedreas á casa do cura, do
boticario, con tiros e insultos ós pacíficos teciños". O mesmo
Concello so licitou un posta da Garda Civil para a Vila.
Cando Daniel comeza na escala, xa sexa a de D. Xoán ou
a de D. Xosé, Xaquina, den da a xanela da po rta no n saca ollas
da andaina do rap az ata a mesma esquina da rúa. La go , cando
a epidem ia da variola, con nen as martas, apa rece en Rianxo
no mes de febre íro de 1892, Xaquina trema ca medo pala
saúde do seu Daniel de cinco a nos .

o xogo no peirao tenllo prohibi do polo medo a unh a contrariedad e seria. Ha xogar no eirado do adro da ígrex a e para
un mellar coidado fai que se e ntreteña co mo mo naguillo da
parroquial, po is alí sern pre ato par á modais e ditas máis edificantes. Cóntanos Teresa, qu e seu irmán Daniel gustaba de
xogar ás procesións debaixo do hórreo que había preto da
igrexa.

O rapa z, lizgairo de nature za, quere atopa r, no únic o mapa
da esca la, o pu nto xeográfico da Santa Rosa naqu el pa ís chamada Arxentina. Tódolos esforzos, t ódalas preg untas quedan
no ar da ignoranc ia: "Debe ser ta n pequecbo coma Rianxo, que
tampou co ven naquel mapa ". E súa nai séntese rnagoada, alá
no máis fondo, por non lle poder axudar ó crio.
Os negocios do pai, segundo as últimas cartas, levan un bo
camino. Na inme nsa cha ira da Pampa atop ou creta para mercar un negocio de 'p ulpería ", rend a a nde se despachan
comestibles, bebidas , prendas de vestir e tamén , ás veces,
pausada . (Antes pulquería, derivado de pulqu e-augardente) .
Era ca usa de que se adxuntanse muller e filio para axud ar ó
negocio e voltar con catro perras aferradas.
Cando chegou a carta coas pasaxes, unha nube maura voltou a nubla-la vida de Xoaquina. Seus inn áns, espallados pa la
xeog rafía arxentina, nun ca deran chegado a carón de seu curmán. Aquel lugar debía estar cabo do mundo , pero era preci-
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so acudir á cita, pois Xaquina non rexe aquela ausen cia e
Daniel vai precisando a autoridade paterna.
Naq uel men cer de 1895 sobre das tranquil as auga s de
Arousa un veleiro , na súa corta singradura de Rianxo a
Vilagarcia esnaquiza silande iro o espello azul do mar. Na
popa, de costas ó avance, Xaqu ina, indiferen te á paisaxe,
sente esbarar unh as bágoas momas, salgadas; Daniel, cun nó
na gorxa , salouca sen voz, mentres olla a serena beleza da
Barbanza e o abrazo agarimoso da terra ca mar.
Un vapor levamos preto de Mariano , home non esq uecido
e pouco disfrutado , pai descoñecido ... Fume negro coma os
pensamentos de Xaquina que non é que n de ganduxa-Ios
pouco recordos da menguada le dicia dende o seu casamento .
Meses e anos de soedade, no ites de ma uros presentiment os.
Agora , nun horizont e sempre azul, ceo e mar, na men te de
Xaquina xorden a cotío angustiosas preguntas. ¿Senta ralle
aquel clima ó seu Daniel? As co midas han ser moi distintas...
¿Admitirano na escala? .. ¿Como pode ser que non haxa cregor.
Por fin, como rema te de tan la nga travesía, o inmen so peirao de Bos Aires. Manuel e Francisco corre n ó seu en contro.
Un abrazo la nga , agarimoso , quem e, bágoas de ledicia... Pero
Mariano non veu a recibilos. ¿Estará moi lonxe dalí' . Un día
naq uela cidade de arn plas rúas tiradas a corde l cos grandes
edificios e cheas de xentes que van e veñen, descúbrenlle a
Dan iel un mund o a nde as persoas non folgan nun ca.
O tren, se rpe de ferro, alanca sen descan so por ha rtas e
camposas inme nsas. ¡Q ue langa é O mundo, un mundo deserto, sen aldeas , sen casas. ¡Viaxe interm inable!. A carbo nilla
entra pala s fiestras e pau sase nas pálp ebra s. Naqueles duros
asentos de madeira doen os osos; hinchan os pés, estala a
cabeza por mor daq uel traca -t á que non remata nun ca.
Magoados no carpo e na alma, chegan á estación final.
Acabouse a vía. Non obsta nte, aínda hai Oláis; un renqu ea nte
carromato de cabalas levaraos ata Santa Rosa, "esta nc ia" aillada OLIO cruce de caminos, caminos que irán a ningures naquela extensa planicie.
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Chegou o intre tantos anos es pe rado, Daniel coñece a seu
pai; Xaquina fúndese nunha la nga apena nos brazos dun
Mariano máis fone , máis moreno. Unha nova xeira , difícil pero
plena de espera nza comeza para os novas mora dores daquela estrañ a vivenda .
¿Onde qu eda Rianx o , a nde as súas xentes, o seu peirao, a
súa igrexa? Herba, só herba ve rde, ondulante. Por non hab er,
nin mon tes se ollan.
Xaquina ten qu e amoldar se a unha nova e distinta vicia; ha
traballar e sofrir en silencio ... ¿Que vai se r clo seu Daniel se n
escola? .. ¡Que futuro m áis escuro! E, naqu el medio hostil,
medo ñento , coas obrigas clo matrimonio han cheg ar d úas
nen as máís, Xosefina e Teresa.
Castelao, nos dous últimos capítu los de "Os dous de semp re" e no seu primeiro "retrinco" nomeado O segredo deíxanos o testemuño daquela víaxe e daquel vivir decore sen acougo da s úa na i e del naquela soedadc pampera:

'T iña eu once a nos cando meu pa i, que estaba na
Arxenti na , nos cba mou cabo de sí; e alá JOIIIOS emba rcados, a
mi ña nai e m áis eu, 111m paquebote alem án . E axi ña de arriba r a Bos Aires p illa mos un tren que corri a mo ito e lago outro
tren que corri a pouco e dispois u n coche de cabalas que 110 5
levou a lombas polo deserto da Pampa. Naq uela soedade p lanta ra meu pa i u nba casa para [a cerse rico, cavilando sempre
nos eidos nativos; i era fo rza pecbalos ollas ao circio traballo
en espera do relam oJeliz .
I~ nosa casa era o centro come rcial de dez légoas a redonda .
Ali oendiamos de lodo e ali mercába mos canto producía o
pais.lan, coiros e p17.1I11as. O mostrador do comercio estaba
defendido con reix as deJen'O.porque na nasa casa - portelo abrigado de moitos vieiros - pa raban a decotio 'gauchos" bravos,
afeitos a tomarse de bebida para aldraxarnos co coitelo na man .

Eu doiame de du rmir enriba do m ostrador; en compa ña do
outro dependenle. Mitia na;' a probe, choraba de verse
entre xentes sen retixión. E os dous, feridos de saudade,
botabamos de menos a pobreza timpa dos meus abós,
que xa se lom ara az ul dian te da maura fartura do presen-
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te; e no fil o en que os
banse en b ügoas.

liO S O S

ollos se anistaba n desbals d-

Un día cbegou ao comercio un vello "ga uch o"; enxebremente vestido e atrangallado con mil adovios de p ra ta. O seu
cahalo rechinaba 110 palenqu e e os nasos cans oubeábanlle de
firm e.
-Buen día, gringuito -dixome ao entrar pala porta .
E cando viña en dereilura do mostrador bambeouse á
maneira dun trompo que marre e deseguida caiu, redondo,
hatendo a cabeza no cha n, co petar sordo dun petador de
chu mbo.
Acudiron os bomes da casa. O dependente sacóu da faltriqueira un espello pequeniño, p úx ollo diante da boca e, oendo
que non embazaba ca atento, declarounos que o vello "gaucho"xa non era do noso mu ndo . E d ispó is, sen ningunba oración, deitaron o maria enriba da mesa de billar, puxéronlle
catro velas acesas e deix árono soio.
Meu pai disp uxo que o depen dente saise en procura do
Xu ez de paz , e lago enfrentouse con todos e dixonos que gard ásemos segreda diante da milla nai. Un segreda tan grande
non cabía no meu peito de nena, e axi ña que o dependen/e se
perdeu na lonxa nia remaneceume o medo de durmir eu soto
no mas/radar, antre tamo curruncbo sombriz o, escoándose
palas fendas do tabiqu e la ñado a luz do maria. Eu cismaba,
cismaba seguro de morrer de arrepio aqu ela noile, e a marte
xa me parecía o x eilo de libertarme do medo.
Cbegou a noile, escu ra como boca de lobo, eu arelaba botar
fo ra de min, 111111 brado ceibador, aquel medo abafante.
Cea mas, e dispois de cear oiiieron os contos de risa, que eu
escoitei de moi lonxe, ensu mido en min mesmo, esgotado de
tódalas f orzas . E 110 punto en qu e para min cbegaba xa o fin
do mundo, perguntou meu pai, sorrindo COl ¡ agarimo:
-¿Qués durm ir COIl/1OSCO, rapaz ?
Ai, a vida uoltou nunba branca laharada, e o meu coraz ón
p úxose a repenicar na t áboa do peito. Ca ndo ia mos deitar nos,
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ollas da milla nai albiscaron nas tebras da naife unba fita
de luz marela crebándose nunba marea de caixons e barri cas.

os

-Anda, meu filio imos apagala luz da sala de billar, que
quedou acesa.
A derradeira verba callouse nos beiz os da mi ña nai
po rque eu collinme a ela, endoudecido de espanto e da milla
gorxa racbadafuxeu un chio arrepia nte que pu ñalou a negru ra do si/enza .
Acudiron todos e todos se ri ron de mini somentes mi ña
nai esculcdbame cavilos a.
A probe, sentada 110 leito, p erguntaba, perguntaba...
"¿Que facia alí aqueta luz? ¿Por que o rapaz pegou aquel
chía de paxaro agoirento? ¿Por que a luz seguía acesa? ¿Que
babia ali?

Milla nai segueu perguntando e meu pai rindose dela
facendo que se moqueaba das stías caoilacums, ma is eu oin
que de tanto falar da luz meu pai mesmo colleu medo. E despois de dtías ou tres boras fun me quedando na lentura das
sabáns, e cando cbegou o día xa fuxira n os medos lodos.
Namentra s vivimos naquel deserto mi/la na i non se decatou
de que calquera de nós podía morrer ali e podía ser soterrado
como un can. I eu soupen gardalo segredo".
Coa lectura deste "retrinco" comp rendemos algunhas das
angu rias que a "probe nai" viviu duran te os catro longos,
ete rnos anos da súa reside ncia na Pampa.
Naque/a inmensa chaira, naque/ interminable mar verde , de
herba da Pampa , ademáis dos machetes dos gauchos outras
circunstanciais sobrecollían o espírito de Xaquina.
O pouco de chegar, nun mencer de xullo desatou se , de
súpeto, unha tormenta infernal. Alá á lonxe , moi lonxe, no
remate da planicie infinda, uns xígantescos lá stregos es naquízaban en mil anacos o manto mauro duns nimbos xigantes.
Semellaba que o ceo despedía labaradas de lume , Os l óstregas viñeron achegándose. Con eles os tronos eran tan fortes
que mesmo imped ían unha conversa. Minutos desp ois un
vento de furacán pasou por enriba dos cobertizos, barnbeou
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as táboa s da estancia con tal forza que mesmo parecía que ían
voar. O mesmo tempo, unha tromba de auga esnaquizábase
contra o chan asulagando o comercio, a vivenda e os pagos.
Malia a tranquilidade do Mariano e as súas verba s dándolle
azos, Xaquina e o rapaz arrep iaban ca medo. A muller buscou
na maleta o libro da misa, agasallo da súa nai, e diante dunha
estampa da Virxe de Santa Bárbara pregaron á santa que os
deixase a salvo daquel diluvio.
O tempo caminaba canso e se rnpre ocurrían desaco ugos ós
que non quedaba outro remedio que ada ptarse. Daniel, agora
xa peiteaba as cord as da "vigüela" e viña de atrás cornpo ñer
versos, versos que querían semellar ós de José Hernánd ez no
seu Martín Fierro:
"Ya veo que somos dos/ Astilla del mesmo palo/ Yo paso
por gaucho malo/ Y usté anda del mesmo modo".
De seguir alí, axiña sabería manexa-Io 'facón" coa "ga u_

cbada ".

Xaquina non coñece o saldo dos aforros daquel traballo
arreo de tocla a familia dura nte aqueles anos na pulpería, pero
entende que han ser dabondo par.! levar unh a vida en Rianxo
afastada das penurias da mocidade,
Xaquin a rnatina , pois, voltar canto antes á Terra por mor da
edu cación do Daniel e das nenas. No embarazo da Teresa
sente amollas de ve-lo mar, fartarse das xoubi ñas da ría.
Mariano promételle que "tan axiña chegue ese esperado terceiro" voltarán os catro, mentres el tentará de vende-la tenda.
Xaquina e os filias chega n a Rianxo ca pasamento do século XIX, ano 1900. Mariano ha seguir alá para arranxa-Ia liquidación do negocio. Cando o vapor sae do pe irao de Bos Aires
rumbo a Vigo, Xaquin a sente fuxir do fondo do peito un pesadelo enroscado no se u pensamento.
A vila de Rianxo segue no mesmo estado que cando marcharan, sen alumeado público as rúas, as prazas sen empedrar
e coa pob reza de sempre.
No mes de Abril do ano seguinte coa chegada de Mariano,
en vestimenta e

"pesos" un verdadeiro "india no", e na nova
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vive nda, na rúa da Praza n úmer o 8, Xaquina comeza unha

xeira tranquila, feliz, malia que aínda, du rante anos os medos
da pulpería pam pem amosáb anse nas noites de inverno . Cando
o trebón batía nas fiestras da casa de Rianxo, gauchos armados
de coitelos e guitarras desafina das "bruaban " pala casa ad iante. Xaquina tiña que alcende- la luz para afasta-los medos.
Este sosego de Xaquína non dura moito ternpo. Por unha
banda, non ten ó seu caró n, por primeira vez, a Daniel, que fo ra

estudiar a Santiago. É unha separación necesaria pero moi sentida pala naí. Pala outra, o Mariano, agora Don Mariano, anda
a meterse nas ca usas da política e iso a Xaquina non He gasta.
- ¿Que necesidade tés de meterte nesas comp ínchadas".
¡Descansa, hom , e vivamos tranquil os!. Ca veleiro "Xaqu ina"

xa da nasa propíedade, cumpríches unha antiga arela;
Disfrutemos co el pola ría.
De nada serven consellos e súp licas. O día 23 de maio de
1907, o síndico Mariano Rodríguez Dios toma posesión da
alcaldía de "Rianjo ", pobo moi pouco urbanizado, pobre e
sucio.

Non He faltaban razóns a Xaquina. Axiña comezan as críticas polo carácter independente e firme de Mariano; persoas
amigas e de prestixio fixéron l1e o vacío malla ordear obras
necesarias: remate da fonte de Rinlo, pavimentación e hixieni-

zación da pra za do Peixe e adiant o ele cartas elo seu peto para
achega-la estrada ata o cemiterio.
Os disgustos non teñe n acougo: a prensa ataca á xestión ele
M ariano; nas tabernas, moitas e con siareiros, tamén se escoitan faladurías cativas do "mariiieiro indiano ". Os mesmos
comerciantes reviranse pola imposición ele multas por abrir ós
domi ngos fóra ele hora.
O cese ele Mariano na alcalelía con elata elecembro ele 1909,
fo i un alivio para Xaquina, pero os malos tragos "po litiqueiros"
aínda seguían. Entre "casa Mariano" conservado ra, ed itora elo
xornal "El Barbero Municipal" 0 7-7-1910) e "casa Varela",
liberal, ed itora elo xornal "Buenas noches" 07-6-1911) establece unha xeira de insultos, difamacións e bulras , que non deixan sosega-Io espírito de Xaquina.
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Estes intres han ser compensados polos estud ios de Daniel
que cada día está m áis preto da s úa licenciatura como médico
e do crece mento nun bo ambiente social das filias Xosefina e
Teresa. Xaquina, nai cristiana, segue aco nsellando a Daniel , xa
estud iante , nunha traxectoria de respecto ós demais. No
"retrinco" Sabela 11 atoparnos as advertenci as de s úa nai en eo l
do co mpo rtame nto a seguir coa mestra de baile do Daniel:
1/

-Baila moi ben ¿sabes, milla nair.
-Ba ilar á; pero ela

unba pesca e ti és UII estudia lite. O baile
é causa do dem o e Sabe/a é unba boa rapaza. Probe de ti como
llalla respetes.
é

Tamp ou co a Xaquina He facían gracia aquelas libretas , que
traía e escondía dela nos tempos das vacaci óns, cheas de
deb uxos descarados.
- Daniel, Daniel, ¿como és capaz de pe rde-lo tempo nestas
mamarra chada s? Estud ia Dan iel, apro veita o tempo en ca usas
boas, ou ¿xa non lembras o calvario daqu elas terras de gau chos? Pois e u aínda os reno metidos no fondo da alma. Sento
medo na escuridade da noite.
O matrimonio Rodríguez Castelao celebra con alegría o
remate da carreira do Daniel. O pai, no cabe dentro de si;
cumpríase unha profu nda arela : o filio médi co. A led icia de
Xaq uina non se queda atrás e desp ois dos abrazos e bicos ó
"doutor don Da niel" pensa que valeu a pena o sacrificio
naquela soedade medo ñenta de Santa Rosa de Toay. Cando
Daniel comeza as consulta ou as visitas de méd ico na súa vila
de Rian xo, Xaquina pe rsignabao no intre de marchar para o
consultorio. Daniel, deixábase facer e ca se u humor de sempre rega ñáballe coas palabras: "Ai mamá, as túas mans sempre me cbeira n á cebo/a",
Xaquina sabe, dos beizos de Daniel, qu e o seu fili o benquerido , un pou co desga írado, pero moi bo , vai casar cunha
rapaza da Vila de A Estrada , filia dunha familia de moito aquel ,
de alto "copete". Seu pai é avogado e seus cuñados rexistradores e altos militares. Xaquina séntese pequena , pero
Mariano, ago ra xa Don Mariano , dalle az ós: "En honrados non
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nos gañan, eu fun Alcalde dunha Vila tan grande como pod e
se-la Estrad a, e o na so filio é médico".
No día do casame nto , na Vila de A Estrada, Xaquina non
saca ollas do s movementos e acen os da fam ilia Pereira e ,
sobre tod o da noiva , nestes intres xa nora. Axiña atopou sosego o seu es pírito , xa que la go a sínxeleza de Virxinia agradoulle a Xaquina.
Despois, cando Dan iel se es tablece en Rianxo, as dúas
mulleres da súa vida chegan a unha mutua compe ne tración e
árnba las dúas viven dias e meses de felicidad e. Nai e mulle r
gustan de achegarse á igrexa, d e dar langa s paseos polo peirao e pal as aforas. Virxinia louba decote as boas dispos icións
de Xaquina , a be leza de Rianxo , a afabilidade das xernes.
Sácalle impo rtancia as loitas políticas entre "casa Maria no" e

"Casa Varela 1/.
A nova do embara zo de Virxinia volta a ser outra gra n alegría para tod a a familia.. Xaquina, dende o primeiro momen to
comprende o de sexo de Virxinia de vir da-la luz á casa de súa
nai, disposición que agradece de corazón a nora. Lago , cando
o neto chega a Rianxo , Xaqu ina convértese na "nu rse" de
Chichiño e non sae da súa beira.
Tampou co a felicidad e dura moito xa qu e la go comezan os
pro blemas da vista de Daniel. Malia non ter coñecemento de
medicina Xaquina entende qu e ese des prend e rn ento de retina
do Daniel vai rem atar nun ha malfadada cegueira. Sabe
Xaquina que haí na familia unha herdan za de antepasados co n
ceg ue ira. [Pouca so rte a do seu filliño'
Unha das meirand es de silusíóns de Xaquina aco ntece
cando Daniel fala de abandoa-la med icina. [Para chegar a isto,
loitou ela tanto! Q uere qu e Virxinia lle saque da cabeza semeliante tolería. Acud e, en segred o, a beira de D. Angel Baltar
Cortés, tamén méd ico e moi b o amigo, para que lle tire da
cabe za semellante despropósito . T ód alas xestións de Xaquina
no puideron coa decisión irrevo cable de Daniel.
Cando chega a hora de marcha- lo matrimonio pa ra
Pontevedra , a Xaquina derrúbaselle o mun do . iAlá se van tantas ilusións! E todo pala mania dos famosos debuxos, porqu e
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fixera e triunfara nunha exposición en Madrid . Total, ¿que? se
mesmo pa recían caricaturas de rapaz. E por isto vai perde-la
co mpaña do se u Daniel.
Anos desp ois, nova espe ranza de que Daniel volte a exe rce-la med iciña. A epidemia do a no 1918 trae de novo a Rianxo
ó seu filio e Xaquina, de xionllos, prégalle a Virxe de
Guada lupe qu e faga por que se qu ed e, que va lle ó seu; que
siga pintando , pero que non de ixe a med icina. Mira canto ben
veu facer ó seu pobo axudando ó med ico titular Vare!a
Abad es, ós Dou tores, D. Anxel Baltar, D. Gonzalo Vázqu ez, ó
médico Iglesias e ó mesmo crego don José Benito Fariña, pois
todos fixeran moita falta. [Que aleg ria lIes dera a seus pais o
seu co mpo rtame nto!.
E como 110 soube ra agradec e-lo pobo de Rianxo con ocasión do intento da demo lición do hórreo da súa finca da
Fincheira, coa presen cia da garda civil e os canreiros de
Asados: "Os cantein ños de Asados! ga naban catro pesetas!
sa iulle o canto fur a do/ levaron carro puñeras. ¡Como se lIe
enchía o corazón de Xaquina de ledicia cando as xentes cantaban!: "Gra neiro que estás no alto/ gra neiro que eres de pedra/
g raneiro non ués aba ix o/ que non quere a Pilosera 'T a Filosera
foi unha ceguiña que andaba por Rianxo a cantar coplas)
Agora, despois da beca do filio po r terras de Europa, no
an o 21, Xaquina perde toda a esperanza de ser a nai dun doutor. Non qu ere d ísgu stalo por mor da s úa doen za e porqu e
entende que Daniel é feliz.
A volta de Mariano á alcaldía 0923-1930) cando a dictadura de Primo de Ribera xa non altera as emoc ións de Xaquina,
xa qu e aquelas rivalidad es esmor eceran e ce nas mella ras como
o embarcadorio da Rabaleira agradara n a todos.
Nemba rgantes, naque! mes do ano 1928, Xaq uina sente
unha fonda mágoa cando o pasamento do neto . A descomposta faciana do pa i, Daniel; as bágoas silande iras de Virxinia,
o cada leito a nde descansa o mociño , co nv értese mm pesade lo pa ra Xaquina. Aquel amor de avoa , nai dúas veces , para o
único neto, guieiro de esperanza para o seu Daniel, esva écese . ¡Pobre Chichiño!. [Pob res país, tan so ios, tan abatidos!
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No ano 30 o afastamento da política de Marian o trae o
sosego ó es pírito de Xaquina.
Esta renta segu í-la vida da política na qu e tamén (o qu e se
herda non se comp ra) anda envolto , agora m áis que nun ca, o
seu Dani el, xa qu e ven d e ser Dipu tado nas Cortes
Constituintes. ¡Que grande recibimento lle fixera o po bo de
Rianxo na praza do pazo de Ma rtelo! Corría o ano 31, Xaqu ina
estaba conte nta a medias, po is as andainas da políticas endexamais lle gustaran e menos agora que o país andaba medio
revolto. Irrnás e pai mercan os xo rnais de Galicia e de Madrid .
Cando as novas e as críticas so n boas ha ser Xosefina ou
Teresa quen, nas ho ras de lece r, se encargue n de trasmitirllas.
Pero se as opinión s non son favorables rentan de agacharllelos xornais.
O ano 1932 vai se r para Xaq uina, muller de setenta e dous
anos, un ano de go zos e sombras. Gozos, cando en xullo dese
ano se lle tributa ó se u Daniel u nha homenaxe de toda Galicia
na cidade de Lugo . Ela ben sabía que aque la homenaxe era un
acto de desagravio poia crítica que facían dos se us discursos
nas Cortes de Madrid.
Sombras, rnou ras e silentes , daqu eI mes de novem bro
cando Mariano Rodríguez de Dios, o seu home de por vida,
home traballado r onde os houbera, d úas veces alcalde do se u
Rianxo natal, de súpeto , cando nun serán esco ltaba a radio na
casa, e.smo recen para sempre as s úas ansias, a s úa vida por

mor du n infarto de miocardio .
Xaquina se nte , al ó, no rnáís fon do, un pesade lo de dor, de
soedade, de vacío . Malia a presencia e aga rimo das fillas,
Xosefina e Teresa, que e n tod o momento están ó seu carón,
non so n que n de enche-lo oco que deixou o pasament o de
Mariano .
E chega a guerra civil naque l malfadado mes de xullo do
1936.0 utra volta, amargos pensament os bu len na cabeza de
Xaquina . Dan iel fuxindo da TERltA, de España , camino du n
forzado ex ilio. Sen novas, por mor da censu ra, enco l da situación da parella Castelao Pereira . ¿A que víñan aque las visitas,
aque les rexistros da garda civil a s úa casa? ¡Cantas noites de
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insomn io! Aquelas autoridades, que se conside raba n defe nsores de Deus e da Patria, mostrábanse irreve rent es coa imaxen
da Purísima Concepción qu e Xaquina tiña en custodia na súa
casa ...Máis salvaxes, máis noxentos qu e os gauchos borrachos
da Cruz Colorada alá no desterro pampe ro.
¿Que delito cometera o seu filio parJ que o buscasen coma
se fora un bandido , para qu e lIe saque aran a súa vivenda de
Pon teved ra? Lago, cando acontecían manifestaci óns pa la conquis ta pa las trop as de Franco d unha cidade, aq ue las patadas
na porta da casa; aq ueles aldraxes, aq uela insistencia en cantar Cara al sol co n parada obligatoria diante da súa casa . Se
vivise Mariano a ca usa non ía quedar así.
Despois, en abril do ano 1937, a tráxica morte dos dous
sobrinos , Xosé Losada Castelao e Manuel Rodrí guez Castelo,
(lnsua) tripu lan tes do bou "Eva ", (hoxe as cinzas desres mártires descansan no mesmo nicho da familia no ce miterio de
Rianxo, por exp reso desexo de Teresa, irmá de Daniel) .
Xaq uina, vive agora , na compaña das d úas filias, lembrando a dura vida de moza, muller e nai, sempre cheo de sobresaltos, de da r e incomprensión. Tarn én ela co meza a ver sombras mouras e os se us olliños, que nos últimos ternp os non
pararon de chorar, perden a visión . Ceguiña e encamada,
seg ue Xaquina coa sú a fe e co org ullo naquel seu filio , Daniel
o que tanto quere e que non vai voltar ó se u caró n. Nos derrade iros meses dos se us heizos non sae outro nome que o de
Dan iel : "Meu Danielino, ¡a i meu Danieli ñot, lDnde est ás?"
Aquel mes de Xaneiro do ano 1945 prese ntárase frío.
Xaquina xa levaba unha boa tempada atopá ndose se n fo lgos.
Esmorecia ca nome de Daniel no pensamento e nos labios. E
na amanecida do día 24, con 86 anos, máis da mitade de sufrimenta s, rod eada do cariño das filias e dos parentes tívo lugar
o se u pasamento. O se u Daniel, non pode chega r a darile o
derradeiro bico pois vive a miles de quilómetros na cidade de
Bos Aíres. Canta Teresa qu e a nova da morte de súa nai comunicóuselle ó do utor Prada. Cando este médico fo i a casa de
Castelao para dicirllo, Afonso ata llou no : - ''Xa sei a qu e ves,
amigo Rodolfo, ves decirme que morreu m i ña nai Xaqui na .
Pala s,ía bondade, abaj é qu e descansa no seo de Deus Pai!

VIRXINIA PEREIRA.

Entorno familiar
A Estrada, ano 1884. Aquela mañ á do vinte de outubro, no
chan da carballeira de Bedelle , por mor do vento forte qu e
sopraba do monte da Somoza , as follas murchas das árbores
esparexianse ou arremuiñába nse seg undo os anto llos do vendaval. Unha ma ñá gris do outono galego.
Na casa do abogado D. Camilo Pereira obse rv ábase un
labor inusual. A serventa no n parab a nos pre pa rativos da auga
qu ent e e toallas... O amo pechára se no seu desp acho. Non
tiña acougo , Espe raba por sétima vez ó herd e iro, home . lan
alá seis esperanzas rotas. Se is partos e seis nenas. Con este
acontecer debían cumprirse as súa s ilusións.
Axiña, no seo da familia Pe re ira Renda , un ha das familias
es tradenses máis sobranceiras daquela época habería unha
nova filia: V1RXI NIA. Na súa partida de bautismo aparece cos
no mes de Virginia , Nicolasa, M' de Gracia , To masa.
Apadriñada po lo cura da parroquia estradense de San Xiao de
Vea, o párroco D. Nicolás Villar e pala do na Virxinia N óvoa,
veciña da cidade de Vigo. Dentro da fam ilia numerosa Pereira
Renda, Virxinia fai o núm ero se te, tod as elas mulleres. Con ela
remata a descendencia feminina xa que lago os tres írm áns
restantes so n varóns. Un ha das irrn ás, Aquilina Benita, nacida
no 1879 mor re mo i pequ ena. Asi mesmo o írm án Xosé fina á
ielade ele sete anos.
Seu pai , Camilo Pereíra Freigen edo , filio ele Hipólito Pere ira
e María Freigenedo, oriunelos da parroqu ia de San Xoán de
Arcos, no co nce llo ourensán do Carballiño, licen ciado en
Derei to pala universidade de Santiago , chegara Á Estrada ca
se u irmán Miguel a finais da década do s sesenta para establecerse co mo procurador do s tribunais elo, había pouco , nomeado Partido Xuelicial de A Estrada .
Camilo, ele carácter afable e dota do elunha ext raor dinaria
personalielade , axiña se ab re camiñ o naquela socie da de ele
minguaelos veciños, moito s deles cheg ados tamén doutras
zonas de Galicia.
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No mes de xulIo do 1873 casa coa do na estrade nse
Peregrina Renda López, natural da pa rroquia de San Bartolom é
de Pontevedra, filI a póstuma de Felipe Renda , natural de san
Andrés de Vea, e de Tomasa López, natural de Sabardes, do
concelia de Outes, ámbo los dous veci ños da vila de A Estrada,
D. Camilo ten establecido bufete primeiro nos baixos da
urba na pro piedade de Auro ra Braña s García , filIa do escribente Xosé Braña s; despois, dende 1889 na s úa casa da Rúa de
San Lourenzo da Vila de A Estrada, terrea s daquela correspondentes á parroqui a de Ou zande. A s úa fama de acreditado
defen sor das causas máis liadas chega a tal ex tremo que ningún veci ño qu ería pleitos se o contricante lIe adia ntaba que o
se u de fensor era D. Camilo.
A zona militar establecida por aque las datas nesta Vila, (do
an o 1884 hai actas asinadas polo párroco castrense Ramón de
Valenzuela) ó mesmo tempo qu e aument ou a veci ñanza, supuxo unha importante apo rtación para as relacíón s socia is.
Consecue ncia inmediata foro n os enlaces matrim oni áis de
militares coas do nas do pob o .
O matrimonio Pereira-Renda , co ma tód olos daquela é poca ,
formou un ha familia numerosa , con dez herd eiros dos que
morreron unha nena e un raparigo. Viv irán Sara Plácida, nacida no 1874, qu en casa, no ano 1898, ca médico militar da zona
de A Estrada , Alfredo P érez Viondi, ori úndo de Cuba;
Clemencia Elisa, nacida en novemb ro de 1875, casará co n
Benito Ló pe z Paratcha, co merciante na pra za da cidade de
Pontevedra ; Herminia Pastora , nacida no 1877, casará ca
Rexisrrador da Propi edade do Partido Xudicial de A Estrada,
Manu el Fidalgo Lugo, natura l de Cira, no concelIo de Silleda,
no ano 1902; María Lía, nacida no ano 1881, casa ca tenente
coronel, Domingo Abad de Carramega; Eva María, nacida no
1883, casa co n Xesús Gonzaléz, avogado, pasan te do bufete
de se u pai; Virxinia, Camilo Xosé nado e n 1886, fun cion ario
do Instituto Estadístico de Xeografía de Pontevedra e máis
tard e inspector de facenda e por último , Anxo, militar coa graduación de Tene nte Coronel, casado coa do na Henninia
Agu lló, sen herde iros.
A fama de D. Camilo co mo avo gado chega a un cerro grao
de paroxismo , pois co ntan as crónicas que os veciños d ában27

lIe o sobrenome de "o demo " xa qu e e n tódolos pleitos que
interviila era segura a sente ncia ó se u favor. Adernais de avogado ten unh a activa vida social (socio fundador do Casino
estrad ense, ano 1895), e politica.
Integrado no ba ndo liberal de Rie stra , chega a Depurado
Provincial, cargo qu e exerce d ende o ano 1888 ata o 1896.
Nos primeiros anos do novo sécu lo exerce de xuiz do
Xulgado estrad ense. Consecuencia deste seu labor profesional e socia l, as re laci óns veci ñais da familia son moi intensas
e importantes. Testern u ños fehaci entes do dito son os distinguidos padriilos do bautizo de tód olos filias, case tod os
médicos e avogados, e nas unións matrimoni áis das filias.

Canta o neto Alfon so Fidalgo Pereira qu e na casa da rúa de
san Lourenzo , hoxe de Alfredo P érez Viondi , había un salón,
sancta sanctorum da vívenda, cunhas be lidas cadeiras. D.
Camilo tiña a gaban cia de conta r q ue todos aque les que traspasaron aq uela po rta e se ntaron na deva nd ita cadeira , que daron na familia.
Cando o almanaque matrimonial dos Pereira Renda sinala
os cincue nta e cinco anos de vida en común e tódolos filia s
te ñen, en distintas cidades de Ga licia, arranxadas as s úas farn ílías e casa posta , D. Camilo pensa en retirarse e achegarse ata
Pont eved ra, cida de na qu e están d úas filias, María Lía con
comercio de mercería e Virxinia, ámbalas dúa s casadas. Ofrece
ós fili a s a opción de entrega rile a fennosa casa qu e erguera
anos atrás. Ningún deles mostra interés por ela e o avogado ,
Pereira Freigen ed o vende a casa , no ano 1928 a D. Manuel
Duran Esmoris e marcha para a cida de do Lérez.
Xuventude de Virx inia
Naquelas datas de comezos de séc ulo nas pequen as vilas a
xuventude ti ña mo i minguados intres de es parcemento, máximo senda mulleres , Por mor de sta circunstancia as moci ñas
estradenses da elite vilega só se lIes permitía asistir, case sern pre baixo a vixiancia paterna, ÓS pon eos festexos dunha soc iedade que os mesmos pa ís crearan pa ra unhas axe itadas relació ns sociais.
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Era o Casino o centro restrinxido para os empregados dos
organismos ofi ciais (Xulgado, Concello) avogados, oficiais da
zona militar e determinadas familias estradenses a nde as
donas atopaba n o sitio idóneo para as relacións sociais.
Virxinia, o mesmo que súas irm ás , recibe os primeiros con-

tactos coas letras da man du n mestre particular que seu pai
contratara para a educación daquela numerosa prole. Non hai
d úbida que na enseñanza social han se-las irrn ás maiores as
que leven a tutela de s úa irmá. Vive con intensidade tódo los
aco nteceme ntos soc iais da familia.
Cando Virxinia ten dez anos sente o pro ido quente das
bágoas esba rando manseliñas palas súas meixelas por mor
do pasamento de seu irmá Xosé dous anos máis novo. Logo,
ós 14, asiste, ex pectante e candorosa, á voda da s úa irmá
maio r Sara co médico Alfredo. Dous anos despois, pa rticipa ,
por primeira vez, na compaña das irm ás e pa ís no "ba ile
refr esco" que a sociedade Casino organiza ca gallo das fe stas
patronais, nesta ocasión agrandadas por mor do comezo du n
novo séc ulo.
Chega o 1902, Virxinia, cos seus ben armonizados dazoito,
coas súas mella res galas será testernu ña do casamento de
Henn inia. Outra irmá que deixa un oco no clan familiar para
vivir na nova residencia, rúa de San Paio 8. Nesas mesmas
datas, rnentres na veciña Compo stela o mozo rian xeiro ,
Alfonso Daniel R. Castelao comeza os estudios universitarios
na facultado de medicina, Virxinia, na s úa vila, entra pois de
cheo, apadri ñada pa las súas írmás rnaio res, no circulo da
mocidade "ben" de A Estrada. A soc íedade O Casino contrata
un pianista, O. Primitivo Sánchez Quiles, quen no teclado do
flamante piano Cbarrier Pratt, mercado un ano antes, executar á, cando menos, se is bailes anu ais, amáis dos perce ptivos
de Carnavais e festas patronais.
Coa chegada de novo á Vila estradense do tan esperado
Batallón de Reserva e Caixa de Reclutas no ano 1905, as festas sociais collen un novo pulo e organízanse bailes e "leermeses" con máis frecuencia nos novas sal óns da casa de D.
Manuel Esmoris (actual sola r da Caixa de Aforros de Vigo)
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exec utados por un novo pianista, o señor Ruiz. Comeza así
unha época de espe ranza para as mozas casade iras.
Data inesquecen te para a no sa protagonista ha ser a imposición da cruz de 1a clase do Mérito Militar con distintivo bran co coa qu e fora distinguido se u pal e outros tres veci ños da
Vila: Jesús Durán , Juan Ciorraga e José Arauja .
Como qu eira qu e Sara e Alfredo fixaran a s úa residen cia na
cidade de Santiago, Virxinia e s úas irmás, María Lía e Eva
María viaxan, con frecuencia, no coche de Mato ata a cidade
do Apóstolo . Será n esta cidade ande Virxinia e Eva cañeo
zan ó estudiante Cas telao . Este sente un primeiro impulso e
de vaneo por Eva, pero , co mo xa estaba comprometída,
Alfonso consegue unhas consentidas parola s con Virxi n ía .
O ano 1908 será un ano doce para a familia Pereira Renda.
Felices acontecementos familiares dos fillos varóns. Camilo ,
ascende a oficial primero no Instituto de Estadística de
Pontevedra, men tres o outro írmá, Anxo, ingresa na acade mia
de infant ería de Toledo. Virxínia, por mo r do nacemento do
primeiro filIo do matrimonio Fídalgo Pereira, adquiere o título
de tía.
Naque las datas Castelao, mozo de desgarbada anat omía,
filIo de indiano rico , era ben co ñecido nos ámbitos universirarios de Compostela. Os seus d ibuxos de retranq ue iro hum or
galego , as súas caricaturas de perso naxe s sobranceíros e de
actualídade atopaban moi boa ace ptación entre os estudiantes.
A ísto hai que engadir a súa activa participación na tuna da súa
facultade como primeira carda. "AclÍsome de ser eu quell dou
empezo a isas ca ra nto ñas parcas, a ises mon icrequ es noxentos,
a ise humorismo de ta berna qu e ainda hoxe campa na mesma
revista pra regalía dos licen ciados de Unioersidade ".
Estas circunstancias supuxero n cerros atrancos, disgustos e
mágoas nas relacións amorosas de Virxinia. Seu pai, D.
Camilo, de talante conservador e os curmáns P érez Viond i,
militar, e Manue l Fidalgo, rexistrador, na mesma liña, non vían
con bos ollas estas relacións.
O remate da carreira de medicina de Afonso, o seu proxecto de establecerse como méd ico en Rianxo e a fortaleza no
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amo r de Virxin ia fixeron posible que se lIe oto rgase a Daniel
Afonso o consentimiento pleno.
Co n este permiso, Virxinia é unha mu ller feliz. Aquel a pr imavera de 19 12 ten un especia l significado para ela, Paseos
langa s, romá nticos; asistencia ás festas sociais e an imadas
charlas nos sal óns do Ximnas io, ca rn iñatas nos so lpores ata as
romerias dos ento rnos. Tamén Castelao é feliz, segundo a súa
testemu ña: "COI/az o A Estra d a dende fa i moito tempo. ¡TeI'io
da Estra d a tantas vellas lembra nzas! Eu tomaba o coche de
Mato cando estudaba en Santiago, e marcb ábame á Estrada ,
onde tilla u nba moza. Fun a moitas fe iras e rom erias: San
Pedro de Toedo, San Lou renz o de Ouzande, sa n Xu li án de
Gu ima rey ... II.
VIRXINIA, MUIl.ER D E CASTELAO

"Porque así como el valor de la p iedra preciosa es de Silbido y extraord inario valor, así el bien de mujer buen a tiene
Silbidos quilates de oirtud",
Fray Luis de León
Naquela mañ á do 19 de o utub ro d o ano 1912 un so l momo
asulagaba d e luz á Víla de A Estrad a. Arred or da igrexa de sa n
Paio unha ma nchea de veciños e xuvent ude forasteira espe raba
ans iosa a chegada da noiva. Era ela, Virxinia, a derrad eira filia
so lteira da familia Pereira Renda . Emocionada, radiante e feliz,
casaba, na igrexa parroquial, adoviada pa las am igas co n flores
brancas, ca médico ríanxeiro Alfo nso Daniel R. Castelao. Voda
asistida polo crego poeta, Antonio Rey Soto, amigo do noivo .
Aqu el mes mo ano chegara á parroquia de san Paio de A Estrada
o párroco D. Nico lás Mato Varela quen d ou auto rización a D.
Antonio pa ra que fora el quen presidise a ce rimo nia.
O matrimoni o Rodríguez Perei ra establece a sú a residencia
en Rianxo a nde Castelao exerce como m édico xe ra!. Nos intres
de lecer to ma apuntes para os se us debuxos. Naq ue/a zo na a
familia de Mariano e Xaquina é b en co ñecida e Dani el aten de
na co ns ulta ás xentes da vila e dos arredores. Virxinia atópase
q uerida po lo ento rno familiar do home , respe tada polos vecíños. Vive , poi s, intres de felicida de .

31

Un ano despois, febreiro de 1914, froito do am o r nace o
filio , Afon so Xes ús de Praga . Neses mo mentos de nai primeriza , po r mor do pudor da época ve nse para A Estrad a. Aqui
se rá atend ida po lo do utor M anuel Leyes, amigo intimo da
familia Pere ira Rend a . Pasad os os días de a brigadas ate nci óns
familiare s regresa pa ra Rianxo . Dedica todo o tem po , coa
axuda de Xoaq uina na crianza do seu rneni ño e na ate nción
a Dani el.
Po uco despois Daniel sofre o desp rendimento de retina.
Intres de dar e desacougo para Virxinia qu e pad ece en silencio, matina na malfadada enfermidade do seu home e no n
aparta do se u pe nsame nto unha posible cegue ira. A necesaria
e urxente o pe ració n realizada co n éx ito aliviou un pouco a
situación pero no n foi quen de afasta r o med o co ntinuo que
aga rrotaba o espirito de Virxinia.
No n reposta deste ama rgo tra nce , Caste lao, cabaleiro posuido d un ha grande responsabilidadc, na s úa inmen sa humanidade non se se nte o suficiente capacitado par a atend e-la sa úde
dos seme llantes e aband oa a carreira de medicina . Virxinia,
sabe da ca pac ídade de Dani el p ara emprende r calq uera actividade pero o afastame nto da profesión médica presén taballe un
futuro mau ro e insegu ro . Hai un filio , qu e tampou co naceu
bioló xicamen te ben constituido , polo que req uire unh a aten ción co ntinua , E Virxinia so fre calada a nova situació n,
Trasladan a s úa reside ncia para Ponteved ra xa qu e Daniel
ingresa na plantilla do Ca rpo Técni co do Instituto Xeográfico
e Estadística da ca pital da provincia . Do us anos desp ois vive
o utra alegria polo nomeamento de Dan ie l co mo profesor de
debuxo no instituto pontevedré s.
Nesta cidade viven enríba da farmacia Lo rente , front e ás
ruinas de Santo Do mingo , na mesma casa qu e os Ximénez de
Sandoval; ela, irmá do Marq ués de Riestra . Ó abeiro do
co mercio de Be nito, ho rn e da irmá Herminia, es ta e Virxinia
voltan a vivir moi preto unha da outra. As moitas e boas amizades de Dan iel crean, para Virxinia un amb iente agradable e
de co nsideraci ón.
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Estas vivencias ha recordalas Castelao no deste rro. Nos
ve r áns , achégase A Estrada por mor do cambio de aires do fillo
Pach ucho e deixa o cos fillos de Fidalgo, na rúa de san Paio .
En xane iro do an o 1921 Castelao como becario viaxa por
Francia, Países Ba íxos e Alemana . Virxinia queda na cidade de
Pontevedra ó coidado do seu nena de oito anos.
Se ben é certo qu e na mesma cída de vivía unh a das irrn ás
s úas, es ta circunstancia non chega para tapar o oca que deixa
Daniel. Sofre pois Virxinia a soedade amais da intranquilidade
e sobresalto pa la pou ca saú de do nena .
A relación epistolar do matrim on io é co ntinua pois a se paración magoa o sentimento do s dou s. No diario daquela viaxe
atop amos unha man chea de testernu ñas:
Así, no día 27 de xane iro, un día despoís da súa chegada a
París, Daniel deixa re flectido : "Teño un ba grande morri ña

pala Terra e pola fam ilia. ¡Milia muller e meu fi llot"
O día 19 de marzo recibe carta de Virxinia intranquila porqu e
hai días que non recibe carta. En maio, escribe Virxinia co municándo lle que o fillo está enfermo . Castelao deixa esc rito no
Diario: "Se mefun den o corazón te ño negro por dentro. jCantas

ganas de marcharm e para xu nto da dona e do meufillo".
De volta da viaxe , de novo segue a vida do matrimonio
Castela o-Pe reira coas alegrías da boa integración na vida soc ial
da cidade do Lérez, a publicación do prime iro libro de
Cousas, o nomeame nto de Dani el co mo mem bro da Real
Academia Galega no ano 1926 e a colabo ración na fundac ión
do Museo de Pontevedra.
Alegrías que moi pro nto se esvaecen pa la enfermidade do
fillo. Virxinia e Daniel rn oven Rom a con Santiago para atendela saúd e do seu "Pacbucbo". O diagn óstico médi co, un ha neumonia, non de ixa lugar a unha raiola de esp eran za. O sufrimento de Virxinia non atopa intres de acougo, sufrimento qu e
es tá a piques da tolem ia na hora do pasa mento de "Cbicbi ño"
aquel malfadado 3 de xaneiro do ano 1928. Son intres de
desesperaci ón e abateme nto para o matrimonio.
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Castelao desaparece das tertu lias, deixa algun has colaboracións e entregase de cheo, agora, no deb uxo e na confección
de álbumes . Virxinia, rota, desconsolada, procura un refuxio
de paz nas visitas ó cemite rio de san Mauro a nde descansa a
ilusión da s úa vida, o seu nen a . Na igrexa, no mon ólogo de fe
cos santos tenta atopa-lo consola preciso para vence-la pena
tan fonda que aniña no seu magoado corazó n de nai.
Aínda non cicatrizada ferída tan profunda, Daniel precisa
facer unha nova revisión da s úa vista qu e cada día esmorece
roáis e, outra vo lta, presentimen tos mauros rebulen na mente
de Virxinia. As espe ras na estación do tren da chegada de
Castelao de facerlle as curas un oculista de Vigo, levad o da
man do seu amigo paz An dra de, estaba n preñada s de
inqui etude.
As boas amizades da familia, consegue n do president e da
Deputaci ón, Daniel de la Sota, unha nova beca, dou s an os
desp ois, para que Castelao viaxe pala Bretaña Francesa no
estudio das cruces da rexión . Virxinia acompañará ó seu home
xa que no n agua ntaría unh a nova soe dade .
Malia estas treme ndas situacións familiares, Castelao e
Virxinia atoparon na cidade de Pontevedra un ambiente propicio . Dende o desterro na cidade de Badaxoz que por mor
dos ideais políticos ordea ra Ler roux, dende novembro do 1934
a setembro do 1935, Afonso esc ribirá: "Eu vivín langas anos de
ledicia en Pontevedra, aferrado á fermosura dos seus arredores, coma quen non pode desprenderse dos brazos mornos
dunba noiua. E débolle a Ponteuedra o mellar da mi ña vida e
agora padezo saudade da s úa paisaxe, tristura de 1/011 vela i
esperanza de retorna r a ela".
A gue rra civil española colle ó matrimon io en Madrid e, a
car ón do governo rep ublicano , alí residen ; desp ois Valencia,
cidade na que fai expos icións dos seus debuxos e por último
resiele en Barcelona . Ademáis da dor pa la loita fraticida, o
matrimonio sente mágoa pola perda da s úa biblioteca, saqueada na súa vivenda, rúa da Oliva, de Pont eved ra.
A guer ra está perdida para os repub licanos e no ano 39 viaxan a Moscú e máis tarde a Cuba. Unha serie ele co nferencias
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a pro l do Gove rno no exilio, lévan o máis tarde a cidade de
Nova Yorque.
Ano 1940, mes de xu ño, sae de Nova Yorque no vapo r
"A rxentina " e chega a Bos Aires o 16 de Xullo. Nesta cidad e,
quin ta prov incia galega , Castelao tentou distintos negocios con
pouco éx ito. O montaxe da Taberna "casa da Troya " cos
irmáns Villaverde rernatou noutro trance amargo para Virxinia
pois ela ben sabía que os negoc ios non eran o seu . As mesmas ed icións do se u libro "Sempre en Ga/icia "tam pouco supuxeron un éxito comercial malia qu e na ho menaxe a esta edición houbo unhas seis mil perso as.
Na rúa Belgrano vive o matrimonio con peq uena s estadías
en Montevideo, México e París no 1946-47. No mesmo edificio vivía o do utor Rodolfo Prada, oriundo dos Peares, méd ico am igo e pro tector de Castelao . A muller de I'rada axudou
a Virxinia cando o levaban pa ra ope ralo. Castelao, eterno
hum orista aínda tivo lembranza da cancíón: "Entre u nba rubia

)' un ba morena".
Virxinia se mpre vaí ó se u carón para axuda lo e darile azos .
Castelao seg ue coas arelas da defen sa da República e a recuperación de Galiza. Escribe cartas e cartas a Manuel Portela
Valladares a Martínez Barrio e a ou tros antigos compañeiros de
loita.
No 1949, coa vista xa redu cida ó mínimo , un mal incura ble aparece nos pulmóns de Danie l. Nin Castelao nin Virxinia
coñecen tan mortal diagnóstico : cancro de pulmón . Non obstant e, dian te da progresión da e nfermida de, Vírxinia descobre
o segredo. Agora só vive en silencio unha situación que cada
día vaise agrava nd o e qu e ten un de finitivo e triste desenlace
o día 7 de xaneiro do ano 1950 (1 ) . As súas mans de enfermeira aliviaron a do enza biolóxica, os se us alou miños serviron de conso la a aquel q ue tant o loitara pa la Terra, a súa
ent eireza de es pírito deu lle azos ó se u Dan iel ata o derradeiro salouco .
(D. o mes de Xaneirc representa o mes funerario para a familia Castelao: Nese
mes marre a nai Xaquina e o filio Afonso Xes ús.
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VIRXINIA VlÚVA EN BOS AIRES. (1)

En Bos Aires, desp ois do pasamento de Castelao, Virxinia
vivíu no mesmo apartamento que ocupara o matrimonio;
pequen o anda r na rúa Belgrano n' 2.605, preto do Centro
Galego.
Virxinia, dinámica e moi ordea da , conservaba tódolos trebe llos, apu ntes e eousas do home: os de rrade iros lápices de
debuxo , moi ap rove itados , co mo el os deixara . Dormía coa
foto de Castelao ba íxo da almofada , la a men udo á misa.
Oficiaba alí un curiña novo de nome Luisiño. Virxinia encar iñouse ca el e trat ábao coma se fose un fili o. Tam én ca seu
den tista, Antero Durán , qu e era natu ral de Vigo.
Virxinia viv ía dos recordos. As testemu ñas que lIe cheg aron
nos días seg uintes ó pasarn ento servíanlle coma antídoto da
sú a dar e soedade . Logo, nas visitas que recibía gustaba de
recordar as s úas vivencias con Castelao .

Recordaba co n ledicia o hu mor do home: "U II día un f a m iliar cbega ra coa noua de que morrera 1II 1 bome co ñecido
malla esta r asistido por tres médicos. Daniel sentenc iou. « ¿E
que queredes? ¡ eran tres contra un /»
Noutra ocasión estaba enferma unha cuñada de Virxinia e
esta díxolle ó seu marido, bome, dalle algo. Daniel contestou:
deix ádei os de bromas e cbam ade un médico.
Das viaxes que fixera eo seu home lembraba moitas circunstancias. Sempre contaba a sorpresa nunha visita que fixeran á casa duns amigos france ses moi importan tes qu e practiGiban o nudismo . A Virxinia, no intre de contalo anos de spo ís,
aínda se pu ña colorada.
A finais da guerra civil pasaran a frontera para Francia e
Virxinia non declarou os poueos cartas que levaba. Cando
Castelao se enterou, berroulle: ¡Que pensarán de II ÓS! Vírxinia
máis pragmática co ntestoulle: "Que pense n o qu e queiran, os
canos era n da mi ña heren cia ".
Virxinia tivera unh a época qu e perd era o sentido do olfato
e coa teima de que debí a recuperalo buscaba cheiros fortes.
Algunha vez, chegou a probar ca fedor das alcantarillas.
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Entre o matrimon io , en privado falaban se mpre en galego .
De ixara de chamarlle Daniel, nom e doutros tempos, Agora ,
era para da "0 fue" Castelao "
Agardaba co n verdadeira impaci encia a ehegada do se rán
para aehegarse ata o eemiterio de Chaca rita, panteón do
Centro Galego, para depositar unha flor e falar na intimidad e
ca "seu Castelao".
Unha circuns tancia de verdadeira ledicia, qui záis a ún ica na
vida de Virxinia xa vi úva , acontece o dia 25 de Xullo do ano
1961 cando no Panteón do Centro Galego, no eemiterio de
Chacarita , o culto crego, D. Antonio Rodríguez Fraiz ofrece, en
sufraxi o de Castelao a primeira misa en galego qu e se oficia
na cidade de Bos Aires.
A vida de Virxinia na cidad e do Río da Prata e ra un ha
es pantosa soedade cando chegaba a no ite. A muller marina
decore nos dous seres da s úa vida : se u fillo e o se u ho me .
E, nesas longas noites de insomnio decide traslada-los restos do fillo para o panteón familiar do cern iterio de Figueroa,
A Estrada . E Virxinia enca minase a Galicia.
(I) Estu información corresponde a Lolita Perctra. tilla de Lola Rey a modista e
confi dente de Vtrxtnta en Bes Aires; era , adcmaís, viúva duo primo irmán dela.

VIRXINIA DE VOLTA NA TERRA

Virxinia volta a Galieia pois nesta te rra aínda viven alg úns
irrná ns e sobrinos eos que sempre se relacion ou . Traía unha
idea fixa. Xa que non se lle poidera cumprir, de mom e nto , o
desexo de Casrelao de descansa r na Terra, alome nos que o se u
neno sexa levado para o cem iterio de A Estrada , onde ela
tarn én desexa ser soterrada.
A primeira vez que, xa vi úva, veu A Estrada , viviu na casa
de se u irmá Angel no Grupo San Paio . Achegou se ata as familias co ñecidas (moitas de las tíveran unh a relación bastante
afectiva ca se u home), pero atopou nalgunhas unha certa indiferen cia qu e voltou a feri-Io seu amor propio e lemhrou a inutilidade da loita do se u hom e.
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Unha mana V\SltOU a Mario Blanco , daquela alcalde do
Concello de A Estrada . Mario sabía da precar iedade económica na que se atopaba, situación que tampouco ela ocu ltou.
Como queira que ofi cialmente nada se podía solicitar para esta
vi úva, a Corporación soubo poñerse á altura das circunstancias
ofrecéndolle unha axuda .
Poucos veci ños da Vila estradense lembraban a tan egrexia
dama. Tampo uco aínda os tempos coñecían a grande obra de
Castelao como político, xa que a censura só permitía loubar á
Daniel co mo d íbuxan te , caricaturista e esc ritor. Entre as persoas que máis a acolleron non de bernos esquecer a Mario
Blanco e a Do lores Araújo .
Nun solpor do verán, Virxinia achégase ata o cemiterio ele
san Mauro, en Pon teveelra, ande fora soterrado o seu filio
Alfonso Xes ús. O panteón fora profanado e Virxinia retirou os
restos que lle pare ceron do seu filio e co n eles marchou para
Vigo á casa do sob ríño Fidalgo. Pouco despois efectúa unh a
viaxe A Estrada cunha caixa ele galletas chea de ósos, caixa
que deposita no panteón familiar.
Na súa segunda e definitiva viaxe xa morrera seu irm án
Angel (965) e vive coa súa cuñada a do na Herminia Agulló.

Un serán do verán de 1969, mentres olla a casa ele seus pais,
na rúa nomeada de Pérez Vioneli , ende xogara na sú a nenez,
unha rapariga en bicicleta eleu con ela no chan. No mesmo
intre, mentres a axudaban a erguerse Virxinia elíxolle á cativa:
"Neniña agora mesmo asinacbes o pasamento desta muller".
As palabras de Virxinia cumpríronse. Xa non puído asistir a
unha cita en Trasalba. Despois dunhas curas ele urxencia, días
desp o ís marchou en tren a Salamanca a casa ela sobriña Vita.
Naquela noite fría, as rúas madrileñas, acesas as miles de
bombillas de cores, sernellan ascuas de luz. Os altofalantes ceiban vilancicos a treu ; as xentes entran e sae n ledas nas rendas.
Mentres, no silencio e oscuridad e dunha habitación do
sanatorio madrileño "Ruber" esmorecía, no solpor do día 23 de
decembro do ano 1969, a vida d unh a muller de oitenta e cinco
anos. Unha dona de nome Virx inia Pereira Renda , que percorrera medio mundo agarimando, alentando e coiclanclo ó
seu horne, Alfonso Daniel R. Cas telao. Era ela a do na
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Virxinia Pereira de Castelao. Che gara ó centro médico da man
de seu inná n Camilo que estivo ata o derradeiro suspiro fac éndolle compa ña. Tamén a s úa sobrina Vita acudir á dende
Salamanca para aco mpa ñala naque! derradeiro ade us,
P OlICOS galegos soube ron a triste nova. P OUC'. l familia
Pere ira Renda íntima estaba con vida e, case de incógnito, foi
soterrada no cem iteiro mad rileño da Almuden a.

En Vigo negóuselle unha entrevista mm xornal. Na Estrada
visitárona Isaac Díaz Pardo, Méndez Ferrín, Porto
Matalobos e un compositor arxe ntino .
No mes de Abril do ano seg uinte,1970, o Centro Galego e
os ce ntros co ru ñés, oure nsa no , lucense e pontevedrés da cidade de Bos Aires invitaro n ós socios a unha misa polo eterno
aco ugo da don a Virxinia Pere ira de Castelao. Na esquela adicáb anse lle as segu intes honras:

"Foi digna esposa do egrexio patriota galego Alfonso R.
Castelao .
Foi s úa ga ri mosa compañeira alá na Terra, nos d ías luminosos que adicou a soerguer a personalidade bistórica de
Galicia.
Foi súa va /ente companeira no rexo percorrer os vieiras do
exilio.

Foi s úa abnegada compa ñeira e enfermeira, nos tristeiros
días e noites da súa langa doenz a.
Foi fulel custodia, eiqui en 8 0S Aires, do seu ricaz bada
galegu tsta".
Xestións posteriores coordinadas por Dolores Araújo Arias
e Jo sefa Varela Pazo en colabo ración co Concello de A
Estrad a rexido naque! ent ón por D. Manuel Reimóndez
Portela fixeron posible que se cumplise o desexo de Virxinia.
Na actualidade re pousa na erernida de a ca r ón do seu fill o
no cemiterio de Figueroa, na vila da Estrada , ollando cara o
norte a igrexa de San Domingos de Bonava l onde durrne o
soño ete rno o seu Alfonso Daniel Rod riguez Castelao.
Virxinia Pereira de Castelao, gracias polo teu amor, po la r úa
co mpaña e pola t úa abnega ción para Alfonso Danie l
Rodríguez Castelao, ho me senlleiro na historia de Galicia.
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ANEXO 1

PARTIDA DE BAUTISMO D E VlRX1N1A PERElRA
NO FOLIO 132 DO U BRO 1 da parroquia de san Paio de A Estrada

El día 20 de Octubre de 18884, D. Man uel García Preb.
Coadj utor de Sa n Pelay o de la Villa de Estrada y su a nej o Sa n
Loren z o de Oúzande con licencia exp resa de Dn . Francisco
Gonz ález de Penela párroco de ambasparroquias dentro de la
iglesia p arroquial de Estrada y p ila bautismal de ella, bautiz ó
solem nemente y puso los sa ntos óleos a una niña nacida este
d ía, hija leg itima de Dn Camilo Pereira y Diia Pereg rina Renda
vos. de Estrada , nieta por linea p aterna de Hipólito Pereira y
María Freigenedo, d ifu ntos, vos. qu e ha n sido de Sa nta Ma ria
de A rcos, p rovin cia de Orense, p or lin ea materna de Dn . Felipe
Renda y Da . Tomasa Lopez , también difu ntos; fu eron sus
padrinos Dn. Nicolás Villar, cu ra propio de Sa n j uli án de Vea y
Diia. Virgin ia Novoa de la ciudad de Vigo, se le puso de nom bre Virginia, Nicolasa . Mª de Gracia, Tomasa. Adoirti á a los
padrinos el parentesco esp iritu al y más deberes cristianos y
para qu e conste lo fi rm o, al día mes y a ño de arriba.
Asdo Lexible Fran cisco González de Penela

YODA ( 1) CA número 11 do libro de casamentos. Foi a primeira voda qu e santificou o crego Nicolás Mato Varela, acabado de tomar posesión como párroco .
En la iglesia parroqu ial de San Pelayo de la Estrada a d iez
y nueve de obtu bre (sic) de m il novecientos doce, yo, Dn .
Antonio Rey Soto, p resbítero con licen cia exp resa de Dn .
Nicolás Mat o vareta, cu ra párroco de la m isma, p revios todos
los requ isitos ca no nicos legales, asistí al matrimonio qu e po r
palabras de p resen te y mutuos consentimientos contrajeron de
u na p arte Dn . Alfo nso Rodriguez Castelao, soltero, hijo leg ítim o de Dn. Maria no y dalla joaqu ina , na tu ral de Sa nta
Colu m ba de Ria nj o, y de la otra D ña. Virgi nia Pereira Renda,
ta m bién soltera e hija leg ítima de do n Camilo y dalia
Peregri na, natural de esta villa .
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Fueron testigos don Isidoro de Yanez y Saenz y don
Ildefo nso Meruenda no Pérez , iecinos de Orense.
Para que conste lo fi rmo en La Estrada a diez y llueve de
obtubre de mil nooecientos doce.
Asdo. lexible. Nicolás Mato vareta. Antonio Rey Soto

(1) .- Escrita coa rnesma letra do que asina: Antonio Rey Soto.
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