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ando decidimos levar adiante o proxecto dos
Talleres de Memoria pensamos que era unha
boa iniciativa para recuperar fotos e testemuños do pasado.

Pouco a pouco vimos como, ademais, recuperabamos parte
da nosa historia contada polos seus protagonistas, historias e
feitos que ocurreron no noso concello, lugares hoxe transformados, tradicións xa desaparecidas, anécdotas… en definitiva,
a maior riqueza que pode ter un pobo, o seu patrimonio cultural.
Tras as numerosas charlas e conversas que xurdiron deste
inmenso traballo, detrás de todas estas historias e relatos, saíron
a relucir aspectos aínda máis importantes: os valores que
caracterizaban as xeracións anteriores. O esforzo, o sacrificio,
o compañerismo… valores hoxe caídos en desuso na sociedade
actual e que convén recuperar.
A historia axúdanos a coñecer as nosas orixes, o que nos
permite seguir o noso camiño na vida con seguridade e confianza, con orgullo e decisión.
As conversas que poidan xurdir en cada casa entre as novas
xeracións e as personas maiores, como consecuencia da lectura
desta publicación, é o seu maior valor.
Agardamos que o mellor da publicación que tes nas túas mans
aínda estea por chegar.
Ángel García Seoane
Alcalde de Oleiros

O Castelo
de
Santa Cruz
“…una finca de lo mas
bonito y romántico que se pueda figurar,
una isla en el mar, teniendo enfrente
y viendo La Coruña y La Torre de Hércules.
Debe ser este sitio muy sano,
se respiran unicamente brisas marinas,
yodo y otros ingredientes
de esos que reconstituyen”.
Emilia Pardo Bazán

Desde que Felipe II ordenara a súa construción
para protexer a baía da Coruña moitas son as
historias que pasaron por esta illa.
En 1594 mándao construír o capitán xeral
Diego das Mariñas, despois de sufrir o asalto
da armada inglesa ao mando de Francis
Drake, necesitaban mellorar a defensa da
cidade da Coruña. Así empezou a
construción das defensas na illa de Santa
Cruz que foi dotada de boas pezas de
artillería, entre elas un canón chamado
Barraco que alcanzaba os 10 quilómetros.
Durante o ataque do arcebispo de Burdeos
en 1639, o castelo xa era unha fortaleza na
defensa da baía, e o seu papel nesta batalla
foi moi importante.

A

historia do noso
castelo sería longa
de contar, como
moitos monumentos, pero
para nós é especial. Pasou
por moitas etapas, foi forte
para a defensa do pobo,
vivenda da condesa Pardo
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No século XIX non era necesaria xa esta
forma de defensa e o castelo pasa a mans
de José Quiroga, marido da escritora Emilia
Pardo Bazán, que o converte en residencia.

Bazán, lugar de veraneo
para rapaces e centro de
medio ambiente. Hoxe é o
monumento máis querido
de Santa Cruz, patrimonio
único e pintoresco pola súa
situación no medio do mar.

A escritora alternaba as estancias no castelo
co pazo de Meirás, e contan que nesta época
celebrábanse grandes festas nas que
acudían xentes da Coruña e arredores.
As festas animábanse con músicos que
chegaban en ateigadas lanchas desde
Coruña. Herda o castelo a súa filla Blanca
Quiroga, casada co marqués de Cavalcanti
que o doa ao exército e convértese en colonia
de verán dos orfos de militares.

“Para min o castelo sempre foi
unha referencia na miña vida. Eu
cando me levantaba polas mañás,
unha das primeiras cousas que vía
era o castelo e cando ía para a
cama era unha das últimas tamén.
Durante moitos anos, a referencia
que tiña do castelo era o que me
contaban os meus avós, eles
contábanme que foi de Emilia
Pardo Bazán, que por problemas
co seu matrimonio, non sei por
qué, pode ser polo que son a
maioría dos matrimonios, o feito
é que ela vivía en Meirás e el no
castelo.
Segundo contaban no pobo ao
parecer el era bastante mullereiro,
entón cando ela viña de Meirás
polo Repicho no coche de cabalos
- naquel momento a cocheira
estaba onde está agora o mesón
O Trece - no castelo ouvían os
cascabeis do coche e sabían que
viña a Pardo Bazán, entón el, que
como regra xeral sempre tiña unha
moza no castelo, sei que a baixaba
polas penas ás lanchas para que
marchara para Coruña, iso era o
que contaban as malas linguas”.
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Os Pínfanos
O primeiro grupo de orfos
chega a Santa Cruz no ano
1939, eran 24 rapaces, o castelo naquel entón estaba
formado por dúas torres unidas nunha planta baixa na
que se entraba pola torre da
esquerda. As torres tiñan
dúas plantas e o eixe central
só unha, coa reforma engadiuse a este unha segunda
planta para facer un dormitorio con 50 liteiras e así poder
meter a 100 rapaces.

Agora no castelo vemos ese
mesmo edificio e outras edificacións que xa existían, a
torre redonda que no lintel da
entrada conta cos símbolos
“S” e “+” conservados da anterior capela cando era unha
fortificación, e tamén vemos
a torre cadrada da entrada
que foron as dependencias
da caixa de urxencias e residencia do médico e o
capelán na época das visitas
dos rapaces. Contan que
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nesa torre sentábase Emilia
Pardo Bazán para escribir.
Os rapaces facían a viaxe ata
Coruña en tren, con pasaporte militar, en vagóns de madeira, a viaxe duraba 48
horas, unha vez chegaban a
estación os metían en camións para levalos ata Santa
Cruz.
Os orfos, ós que chaman
“pínfanos”, lembran fazañas
como as de nadar ata Coruña, case ningún o lograba
ata que en 1958 un chega ao
Náutico, e despois de varias
horas, e con síntomas de
conxelación, foi atendido e
reanimado nas cociñas. Con
frecuencia saían ao pobo e
no mesmo porto tomaban un
aperitivo, un porrón de sidra,
que pagaban a cincuenta
céntimos.
Facíase un partido de fútbol,
un equipo formado por veciños e veraneantes, e outro

Veciñas traballando nas cociñas do Castelo

............................................
composto polos “pínfanos”,
con algunha que outra disputa, aínda que o sangue nunca
chegaba ao mar.
Os orfos facían escapadas ás
verbenas e moitas veces tiñan
que volver a nado.
Ata o ano 1978 o castelo é
visitado polos “pínfanos”.
En dúas ocasións nin os
“pínfanos” nin os veciños de
Santa Cruz puideron bañarse
nas praias, foi no ano 1970
cando embarranca o barco
sudanés Erkowit e lanza ao
mar bidóns de insecticidas,
e no ano 1976 as praias
énchense de petróleo co
afundimento do Urquiola. Tamén leváronse un susto no
ano 1969 cando contra as rochas fronte ao castelo encalla
un barco de cereais. Máis tarde xa esas augas sofren dúas
mareas negras máis, as do
Mar Egeo e o Prestige.

O castelo para
o pobo

........................................................................

No ano 1989 o Concello
mércao e ata agora é
un centro de referencia
para a educación
ambiental e a
conservación da
natureza, o CEIDA.

Cando foron as primeiras eleccións democráticas, no
ano 79, o Concello coñece que querían vender o castelo como fixeron con moitos cuarteis. Entón o
Concello púxose en contacto co exercito, dábase a
casualidade naquel momento que falaban que nese
proxecto do casino estaba o cantante Julio Iglesias
polo medio. A compra do castelo foi por 89 millóns de
pesetas que se conseguiron coa venda das parcelas
da primeira urbanización de Oleiros, Os Regos.
Cando o Concello estaba co da compra, un día a televisión galega quería facer unha reportaxe, entón
trasladouse ata aló o alcalde cos periodistas e os concelleiros. Cando chegaron atoparon o castelo en marea
alta e rodeado de militares armados e que se comunicaban por talkies, escoitando a través dos talkies a
seguinte conversación:
“-¿Cuántas personas intentan tomar el castillo?
- El cámara, el alcalde, un concejal y una señora”.
O alcalde e os periodistas pasaron nunha lancha que
levaba un mariñeiro de Dorneda e gravaron esas
imaxes dos militares armados rodeando o castelo,
pero nunca saíron na televisión.

Debuxo dunha alumna

“A primeira vez que o
pobo entrou no castelo
o fixo cunha banda de
música cruzando a praia,
fixemos unha comida e
baile, foi un día precioso
e moi emotivo”.

Antes de entregar o castelo os militares desfixeron os
mobles e os tiraron murallas abaixo, ata tiraron a cristalería de música, esta era unha cristalería que estaba
colocada nunha vitrina e coa que os nenos quedabamos abraiados porque estaba colocada de tal maneira
que cada peza representaba unha nota musical, desta
maneira cando a tocaban soaba música.
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O Castelo está
presente nas
nosas vidas

..............

Imaxes da vida diante do Castelo

“Desde que teño uso de razón
coñezo o castelo. Primeiro de
vista, que era cando había
lanchas desde Santa Cruz
ata Coruña, antes non se
entraba, era do exército.
Antes non había ponte, pasabamos en lancha. Cando
pasou ao Concello fomos visitalo, fixemos xogos, tirar da
corda, e un señor de Cultura
reuniunos no salón para explicarnos a historia. Tamén
levamos comida e facíamos
a merenda”.
“Collíamos a lancha de Santa
Cruz cando o mar non deixaba saír a de Mera. A lancha
deixábanos no embarcadoiro,
que aínda está, e sempre mi-

rabamos para o castelo. Explicábannos que era unha
fortaleza militar e que tiña
“mazmorras”, metíannos un
pouco de medo, claro aquilo
a nós os “chiquillos” parecíanos unha cousa de misterio”.
“Ao castelo ía no 1958 a vender a froita, entraba dentro,
era cousa moi bonita, había
armas, canóns, fusiles, escudos, había moitas cousas
dentro. Tamén había garitas,
e uns sitios como cárceres
que tiñan cadeas para poñer
os presos, eu o recordo así”.

que nos pasaba, dentro había
árbores e tamén unha pequena finca que se traballaba”.
“O hall da entrada era impresionante velo, tiña unha
escaleira con balaustrada
cunha araña no centro toda
de madeira, con armaduras,
os nenos entrabamos alí e
quedabamos abraiados”.

“Para ir ao castelo había que
ir en lancha grande, levábanos o gardián, Quijón, era o

“Eu estiven
traballando no castelo,
e antes miña nai.
Antes o castelo estaba
“antiguo”, a capela
era preciosa, era un
castelo, castelo,
estaba pechado e
cando abrían as
cortinas saían todos
os morcegos”.
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As torres
de Santa Cruz

“Teño o recordo que viñan as
universitarias de Madrid e
doutras partes, no verán
cando lle daban as vacacións.
Estaban máis adiantadas que
o que estabamos nós naquel
entonces, xa tiñan outra liberdade, era outra cousa”.
“A xente do pobo traballaba
alí, moitas mulleres. Ao pobo
serviulle para coñecer os
costumes doutras partes.
Santa Cruz é un pobo aberto,
aínda que temos unha pala-

bra que non me gusta para
falar dos que veñen de fóra
“venideros”, pero creo que
recibimos moi ben as xentes,
xa o facíamos cando viñan ao
castelo e ás Torres. Creo que
isto tamén é debido ao mar,
a posibilidade de acceder á
Coruña cando non había a
ponte da Pasaxe era polo
mar. Aínda que estaban as
lanchas de Mera e Sada, en

.........................................

“Lembro que eramos xa
“pollitas” e viñamos andando,
daquela non había coches e
andabamos moito, e achegabámonos ás Torres a ver as
chicas da sección feminina,
que eran de Valencia, de Madrid, e botaban temporadas,
15 días ou así, e viñan moitos
chicos a velas e había moito
ambiente en Santa Cruz”.

inverno o mar non as deixaba
saír e as xentes que tiñan que
vender a horta na Coruña, facíano nas lanchas de Santa
Cruz. Ata que se fixo a ponte
se tiña que dar unha volta moi
grande pola ponte do Burgo.
Ese contacto co mar, as colonias do castelo e As Torres
creo que nos fixeron máis
abertos”.

Traballadores e traballadoras das Torres
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Falamos aquí dun edificio do que sabemos
que se constrúe no século XVIII e se lle chama
pazo de Coruxo. Pertenceu a Antonio Freyre
de Moscoso e despois no século XVIII foi
adquirido por Martín Torres Moreno, cabaleiro
da orde de Santiago.
A morte do seu último herdeiro Eduardo Torres
Calderón pasa a ser incautado pola Falange
que o converte, despois dunha reforma, en
sede da sección feminina que durante anos o
utiliza como colonias.
Durante moitos anos este magnífico edificio
atópase abandonado ata que xurde o movemento veciñal e comeza a traballar pola
mellora do pobo e reivindica a recuperación
deste pazo e os xardíns.
No ano 1980 a asociación de veciños Santaia
tomou e “adecentou” os seus xardíns para
que os seus nenos tiveran un colexio digno.
O concello reparou o edificio e no ano 1981
empezaron a usalos os nenos e nenas de
Santa Cruz, Mera, Lorbé e Perillo como colexio. Unha vez construídos os novos centros
educativos, o edificio convértese nun centro
cultural. No ano 1992 trasládase a biblioteca
desde o centro cívico, esa biblioteca que crearan as mulleres da comisión de festas grazas
aos cartos que recadan co seu traballo e cos
que deciden que non é mellor forma de usalos
que mercar libros e crear o Centro de Documentación da Muller Rosalía de Castro.

“Os vellos nunca falaban das Torres.
O único que contaban e que alí
traballaba un señor, como de
administrador, que un día atopou
unhas moedas de ouro. Din que as deu
á señora, as malas linguas din que non
todas. A señora o recomendou a Fanny
Garrido, a muller de Marcial de Adalid,
donos do pazo de Lóngora”.
As Torres a principios do século XX
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“Por los años cincuenta y tantos, yo trabajaba
como instructora de la sección femenina,
tenía 20 años, poco más. Entonces un año
me dijeron que venía destinada a un campamento a las Torres, fue cuando conocí que
existía algo más que el castillo y el puerto. En
aquel entonces hacían un cursillo que era
como decir, la mili de las maestras, porque al
terminar la carrera para poder dar clases
tenían que hacer como mínimo un curso de
un mes internas en las que se le preparaba
para un montón de cosas para las clases. Yo
vine como secretaria pero después les daba
clase de música, les enseñaba muchísimas
canciones para que las enseñaran después
a los niños.
Recuerdo que era muy agradable Santa Cruz,
las Torres a la entrada tenía un salón enorme
que era el comedor que siempre estaba lleno
de flores, cortábamos flores silvestres que se
renovaban todos los días. En el primer piso
había dormitorios y baños, y abajo había un
salón, entrando a mano izquierda había una
lavandería. Yo me acuerdo que sólo tenía una
falda del uniforme, y como me molestaba
llevarla arrugada, entonces todas las mañanas

me levantaba muy temprano para plancharla,
la planchaba mojada para que se me pusiera
tiesa.
Lo pasé muy bien, era muy agradable, tenía
un jardín precioso. Íbamos todos los días a la
playa, nos solíamos poner en la parte de abajo, donde ahora está la rampa, donde antes
había arena”.

Lavandeiras entrando nas Torres, nun lateral pódense
ver algunhas das mulleres que viñan a facer a formación
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Facendo un descanso na cociña

“Coñezo as Torres cando a sección feminina
facía os campamentos para mulleres traballadoras, eran os sindicatos verticais, viñan
mulleres de toda España, quero lembrar que
80 e 90 cada oito días. Ao pobo déronlle moita
vida, e aos homes, que ligaban un montón”.
“Xa levo 50 anos vivindo aquí, coñezo moito,
pero tamén pouco. Cando viñan as señoritas
a veranear íamos a misa onde hoxe fan os
“cumpleanos”.
“Como a miña mai traballaba alí, cando era pequena fun moito as Torres, xogábamos con Sara
e Ovita, subíamos ata arriba de todo e podías ver Santa Cruz enteiro”.

Traballadoras nos anos 60 no xardín
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A

mence na lagoa
cunha brétema que
se vai disipando
coa saída do sol. Lembro
cando era nena correndo
polos sendeiros que había
entre os ocos que deixaba
a máquina cun cazo grande
para extraer o barro, co que
se fabricaban as tellas e os
ladrillos na lagoa que se
chamaba “A Braña”.

.................................................................

A Lagoade
Mera

Alí traballou de sol a sol,
moita xente de Mera, Lorbé
e todos os arredores,
incluso nenos e nenas
de 13 e 14 anos, eran os
anos 20 do século XX.
Agora nós paseamos e
gozamos vendo os patiños
e os cisnes, queda unha
cheminea para recordar
que alí existiu unha
fábrica de ladrillos.
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A Lagoa e o seu
contorno

...............................................................

Atópase situada no lugar de Mera, parroquia
de San Cosme de Maianca, Oleiros.

mar e mais un pequeno parque infantil, e un
aparcamento de coches.

Antigamente nese lugar habían brañas onde
habitaban as ras que na noite se sentían croar
moito, por iso coñecíase por “Canta la rana”.
É alimentada por dous regatos que baixan de
Broño, a Xentiña e o Salgueiral.

Ao lado do parque, na beira do río había unha
fonte á que chamaban “a fonte do jato”, onde
ían a buscar a auga para beber a xente dos
arredores, tamén os mariñeiros a encher os
garrafóns que levaban nos barcos antes de
saír a pescar, agora a fonte puxérona na esquina do parque.

Nas ribeiras crecen xuncos e plantas acuáticas e nos arredores salgueiros, bidueiros,
carballos e outras especies autóctonas que
serven de refuxio para cantidade de animais.
É un lugar onde hai grande cantidade de aves,
entre outros o ganso bravo procedente de
Doñana, o cisne negro procedente de Australia, cisne mudo e lavancos introducidos por
Medio Ambiente Natural. Tamén hai martiño
peixeiro, pato asubión e pato rubio. Serve
tamén de refuxio a moitas aves cando hai
moito frío ou temporais, ás veces no verán
tamén se ven algunhas tartarugas que saen
a tomar o sol.
A moitos nenos e persoas maiores gústalles
ver como as aves nadan na lagoa. A auga vai
canalizada por debaixo da estrada e desemboca na praia de Sta Ana.
A lagoa formouse a principios do século XX
ao construírse ao seu carón unha fábrica de
tellas e ladrillos onde tamén facían cabezas
de bonecas que logo vernizaban e pintaban.
Pola parte norte da casa da Braña abriron
unha estrada onde había un camiño que ía a
uns terreos que eran da familia Aguado e que
compraran os da confraría de mariñeiros, alí
neses terreos, despois construíron a casa do
14

Ao lado do río que vai para a praia de Sta.
Ana había un muíño que moía coa forza da
auga, onde se ía a moer o trigo, cebada ou
millo. O muiñeiro chamábase Francisco Naya
e ás veces tamén lle axudaban os fillos.
Na casa A Braña hai uns anos fixeron unha
escola de párvulos e agora está como gardería para os meniños do pobo.

Os feirantes na Festa de Santa Ana

Pola parte sur da lagoa, na estrada que vai a
Maianca tamén arranxaron un campiño, fixeron un aparcamento pequeniño e puxeron
unhas mesas con bancos para que vaia a
xente alí a descansar ou a tomar o fresco no
verán á sombra dos eucaliptos e olmos que
había alí plantados, tamén se pode ir a merendar se se quere ou a xogar unha partida
de cartas, ou a outras cousas.

Por detrás da lagoa había moito campo con árbores que chamaban o
Salgueirón no que no verán, na romaría de Santa Ana viña moita xente de
fóra a pasar o día, e comían, e merendaban alí con toda a familia. Traían a
comida en cestas e poñían manteis
no campo, antes de comer ían a misa
e compraban as rosquillas para a sobremesa e para levar á familia. Algúns
quedábanse ata a noite para ir ao baile, os nenos divertíanse moito xa que
había carruseis e voadoras, e tamén
lanchiñas.
Ao oeste está a casa da señora Teresa
de Marañón. Por detrás da casa, antigamente había un salón de baile, está
a capela de Santa Ana. Por debaixo
da capela, antigamente había unha
casa cunha taberna coñecida como a
“casa da gorriona”, por circunstancias
que non se saben, ardeu. Neste terreo
colocábanse os carromatos dos feirantes que traían as lanchiñas e
voadoras nas festas de Santa Ana.
Neste terreo hoxe está o precioso miradoiro onde colocaron a estatua da
señora Antonina. Ésta foi unha muller
do pobo que axudou a nacer a dúas
xeracións desde A Coruña ata Sada.
Tamén está o paseo marítimo, fixérono de ladrillo traído de Portugal polo
forte que é. Tamén está a praia de
Santa Ana e a praia de Mera, onde se
celebra a famosa sardiñada.

Foto de familia na explanada da Lagoa

....................................................................

Comuñóns en Santa Ana

....................................................................

Agora o parque mais a lagoa tamén
dan vida, pois vén moita xente a visitala e os do pobo tamén van a pasear
cos nenos e a ver as aves e os peixes.
A lagoa antes era moito máis grande
que agora, pois cando facía mal tempo ían a adestrar os bateis.

Bateis entrenando
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A Fábrica de Mera
A finais do século XIX chegou a Mera procedente da Guarda, ao sur de Pontevedra,
Benito Cividanes España. Aquí formou familia
e deixou varios descendentes. Por iso a rúa
principal de Mera chámase a rúa dos Cividanes. Este señor mercou moitos terreos en
Mera e unha pequena telleira que había naquela zona húmida. Asociouse con Luis
Iglesias Labarta. Despois de inspeccionar o
terreo pensaron que era o sitio perfecto para
montar unha fábrica de ladrillo. Ao principio
os ladrillos levaban o nome de Santa Ana.
Pasados uns anos Cividanes emigra a Arxentina e Luís converteuse no único propietario.
Entón cambia o nome e os ladrillos empezan
a levar o nome de Labarta. Luís compra varios terreos e amplía a fábrica e proxecta
unha casa que non chega a construír, pois
morre no ano 1920, á idade de 52 anos.
Luís casouse con Elisa Roura Azuaga e tiveron 13 fillos. A morte de Luís, é a súa muller,
Elisa, quen constrúe a casa soñada e lle pon
o nome de “A Braña”.

..................................

cargábano en vagonetas que subían e baixaban por raís que ían desde a Lagoa ata a
fábrica, botaban o barro nun “gramador” que
tiña forma de embude cuns cepillos dando
voltas para limpar o barro de impurezas, botaban o barro limpo en moldes e unhas mulleres chamadas cortadoras, cortaban as
tellas e ladrillos para que os homes os meteran nos fornos a cocer.
Na praia de Santa Ana, cravadas na area,
había unhas estacas de madeira onde amarraban os barcos, que pola envergadura do
seu “velame” chamábanlles “os galeóns”. O
patrón era Juan Meira Pazos. Desde a fábrica, e en carros tirados por bois, levaban o
ladrillo e a tella ata o máis próximo posible
do barco, onde as mulleres con “panelas”
na cabeza subían a mercancía por unha rampla de madeira que poñían desde a area ata
o barco, onde saían os pedidos para as
construtoras da zona.

Para aqueles tempos era unha casa moi bonita, cunha preciosa terraza de cara ao mar
e por detrás tiña unha horta con maceiras e
pereiras. Alí reuníase a familia e os amigos
que veraneaban en Mera.
Hai uns anos comprouna o Concello preparándoa para escola infantil para os nenos
pero segue conservando a estrutura de orixe.
A fábrica era grande, cunha enorme cheminea. Dentro tiña moitos corredores con estantes, para colocar as tellas e os ladrillos, e
grandes fornos de carbón. Na fábrica empregouse moita xente de Mera e arredores. O
traballo era duro, homes e mulleres metidos
na auga cavaban pozos para sacar barro,
16

Ladrillos construídos na fábrica

As cabezas de boneca. Grazas Juan Vira, Valentín Naya e Gelines Mahía por prestarnos as monecas.

Anos máis tarde un señor coñecido en Mera
como Antonio de Valente construíu unha grúa
que corría por uns cables cruzando a lagoa.
Ao final do cable tiña unha especie de “pestillo”
que abría a grúa deixando caer o barro no
“gramador”. Como comezaba a escasear o
barro contrataron a un enxeñeiro de Valencia
e, tras estudar o terreo, decidiron que non
era posible seguir sacando máis barro e así
foi como se formou a lagoa.
Pasado un tempo abriron outros pozos na
zona de Pumariño e na zona da Pereira. Éste
era barro branco e carretábano para a fábrica
en carretas tiradas por mulas. Despois da
guerra civil, Eumelia, filla de Luís e Elisa, ideou
facer cabezas de bonecas de barro. Facíanos
en moldes de escaiola e en dúas partes: unha,
a parte de atrás e outra, a parte de diante.
Deixaban secar a unión de ambas partes
amarrándoas con gomas. Despois vernizábanas e así que estaban secas, pintábanas. As
irmás de Eumelia, Petronila, Elisa e Maruja,
xunto con algunhas empregadas da fábrica,
colaboraran no negocio. Facían os corpos de
tela e enchíanos de “serrín”. Facíanlles os vestidiños e vendíanos as tendas da zona. Neste
negocio tamén había moita xente de Mera
empregada que, como eran anos moi malos,

axudaban á economía de moitas casas.
Despois dun tempo sen actividade algunha
un señor chamado Mediero alugoulle a fábrica,
construían cabaliños de cartón que logo vendían. Eran os que no verán poñían nos xardíns
de Méndez Núñez na Coruña para xogar os
nenos.
O último que se fixo nesta fábrica foron ventás
de cemento e bloques de formigón e aquí
finou sobre o ano 1956. Esta fábrica foi unha
das máis importantes da zona. De aquí saían
cantidades enormes de tella e ladrillo para
toda a comarca.
Pasados uns anos os herdeiros de Luis negociaron co Concello e cederon os terreos onde
estaba a fábrica, da que só quedaba a centenaria cheminea, que tiveron que cambiar do
seu lugar de orixe pois estorbaba para uns
edificios que unha construtora edificou nese
lugar, facendo ao mesmo tempo, a preciosa
praza do parque da lagoa. A cheminea tivérona que reedificar por dentro con bloques de
formigón e recuberta con ladrillos, imitación
dos que tiña a antiga. Colocárona á beira da
rúa, na entrada do parque, quedando como
símbolo do que foi a antiga fábrica de Mera.
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"Nacín en Cabreira e teño
moitos recordos da miña
nenez, entre algúns os que
tivemos en Mera nunha
fábrica que facía ladrillo e
tamén cabezas de bonecas.
Un ano por Reis,
regaláronme unha boneca
co corpo de cartón, a miña
ilusión era bañala e tan
pronto a metín na “tina”,
so me quedaba cabeza”.

Veciña na horta, ao fondo Mera

“No ano 1917 empregouse na fábrica
unha nena de 12 anos. Cando foi a cobrar o primeiro soldo a señora que lles
pagaba estaba sentada nun banco co
diñeiro no mandil e á nena só lle dera a
metade do soldo.
María, que así se chamaba, sentiuse moi
ofendida pois cría que traballaba igual
que os maiores. Con rabia, colleu o mandil cos cartos e saíu correndo e chorando
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para a oficina. Ao vela chorando preguntáronlle que pasaba. Cando lles contou
por que choraba Eumelia díxolle: “no llores, yo se que trabajas como la que más
y te mereces el sueldo completo y desde
hoy de eso me encargo yo”. Isto, contábao ela con moito orgullo pois, a pesar
de ser unha nena, sabía defender moi
ben os seus dereitos. Escribir isto a min
cáusame moita emoción pois esa nena
foi a miña nai, á que sempre adorei”.

Esta canción formaba parte
dunha comparsa e as persoas
atribúen ao persoaxe certa
relación cunha persoa que
traballou na fábrica da
Lagoa de Mera.

O sr. Colón, marchou de viaxe
ao baixar do tren,
roubáronlle o traxe.
O sr. Colón, a sabedoría
nesta ocasión,
non lle serviría.
Estribillo

Ooooh! Oooooh! sr. Colón
Ooooh! Oooooh! sr. Colón
Fíxense como está o mundo
Ooooh! Oooooh! sr. Colón
O sr. Colón veu de Baracaldo
Meteu a muller
no pote do caldo.
O sr. Colón era carpinteiro
da pel da muller,
fixo un alzadeiro.
Estribillo

As de Breixo e Mera
e as do Granxarón
dámoslle as grazas
pola súa atención.
Estribillo

Poesía dunha alumna

“Hai nas ribeiras verdes e nas risoñas praias,
e nos penedos ásperos do noso inmenso mar,
fadas de estrano nome de encanto non sabido,
que só con nós comparten seu plácido fogar.
E hai entre a sombra amante das nosas carballeiras,
e nas cortiñas frescas de vívido esplendor,
e no rumor das fontes espíritos cariñosos,
que solo os que aquí naceron,
lles dan falar de amor.
E, hai nas montañas nosas,
e nestes nosos ceos,
encanto aquí ten vida,
aquí ten ser,
cores de brilo suave,
de transparencia húmida,
de bagueda incerta ,
que amosa placer.
Pois os que os nacestes na orela doutros mares,
que vos quentades na chama de vívidos lumiares,
e só vivilos comprobades ese ardente sol,
calar, si entendedes os encantos destes lares,
entendendo os vosos encantos tamén calamos nós”.
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stou escoitando
moitas cousas que
pasaron neste
pazo, por compañeiras que
o coñecen desde nenas”.
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O Pazo
A Carballeira
“E
Neste pazo, que foi da
condesa de Espoz e Mina
estiveron as monxas, ao
colexio foron os meus fillos
cando eran pequenos e
agora é unha escola
agrícola do concello.

Alumnas da Escola da Carballeira

Tamén ten oficinas e vimos as
persoas maiores ao taller de
memoria, onde estamos moi
contentas. Lembro que tamén
había un cura que daba clases
aos nenos, porque todas
sabemos que antes os nenos
non podían estar coas nenas,
así que pasáronnos para a
planta de arriba.

“Un día nos levaron de excursión
a Ferrol, cando baixamos do
autobús chegou un señor nunha
moto moi grande, sacou un
mosquetón, nos “encañonaron” e
nos meteron a todas no autobús.
De repente se acercou un coche
moi grande, alí viña o sr. Fraga,
nos fixeron estar no autobús ata
que se marchou”.
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“Tamén estiveron vivindo as
monxiñas que daban clases
as nenas e tamén facían
manualidades. Había unha
capela onde se celebraba a
misa, alí estaba a virxe da
Milagrosa, a que a xente tiña
moita devoción. Cando se foron as monxiñas, levaron a
Virxe para a igrexa parroquial,
para estar máis protexida”.
“Tiña moita amizade coas
monxas porque aquí xa estivera a miña mai. Eu fun para
preparar a primeira comuñón
e bordar, as monxas eran
moi boas, foi unha pena que
marcharan. Daban clases,
poñían inxeccións, visitaban
os enfermos, tamén ensinaban a cantar”.

Alumna da Escola da Carballeira

“A festa da Milagrosa celebrábase en novembro, e en
maio o mes das Flores, era
moi bonito. Todo estaba moi
arranxado, o xardín e a horta”.

“Había vacas e unha cociña
abaixo para as “chavalas” do
Burgo que tiñan que quentar
a comida”.

Tiñamos unhas monxas que sabían de todo, eran moi rectas, sobre todo
Sor Josefina, con Sor Apolonia daba gusto estar co ela.
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Juana de Vega
Juana de Vega naceu o 7 de Marzo de 1805
na Coruña, con tan só 16 anos casou por
poderes co Xeneral Francisco Espoz y Mina
a quen acompañou ao exilio. Á morte do seu
marido foi nomeada aia da raíña Isabel II no
cargo de camareira maior. Certamente intentou inculcar a Isabel o que significaba ser unha
monarca. Ao regreso á Coruña continuará a
súa destacada influencia na vida social e política convertendo o seu salón nun centro de
reunións políticas.
Outro dos papeis que desempeñou foi poñer
en contacto os liberais progresistas galegos
e madrileños, e atopou a unha amiga e colaboradora, Concepción Arenal coa que fundou
en 1838 a “Asociación de señoras de la
Coruña” e que presidía. A finalidade desta
asociación era coidar os nenos expósitos e
asistir os enfermos do Hospital da Caridade.
Tivo unha actuación moi destacada na epidemia de cólera que asolou A Coruña no ano
1853 onde a condesa ocúpase de conseguir
os fondos necesarios, utilizando as súas influencias nacionais e internacionais. Por todo
este esforzo recibiu o título de “la Caridad y
Grandeza de España” aínda que ela o rexeitou.
En 1817 o seu pai mercou unha finca en San
Pedro de Nós, levantando o caserón. Na finca
había viñedos e na planta baixa aínda se con-

serva o lagar feito cunha gran pila de pedra.
O caserón tiña unha capela coa imaxe da
virxe da Milagrosa que foi trasladada á Igrexa
parroquial. A familia pasaba largas estancia
na Carballeira, durante o verán. Á morte dos
seus pais Juana de Vega herdou a finca da
que gozou durante 55 anos ata o seu falecemento.
Para dar cumprimento a esta decisión o goberno de Oleiros en 1996 logrou fixar un
acordo urbanístico cos representantes da
Fundación Juana de Vega para o uso público
da finca e da casa. Desde 1998 o 59% da
finca acolle as instalacións do Viveiro municipal dependente do Centro Municipal de
Formación “Isaac Díaz Pardo” e o uso de espazos interiores para a formación de
xardinería e onde actualmente tamén se imparten os talleres de Memoria.

Juana de Vega, coñecedora da
situación de marxinalidade que
atravesaba o medio rural naquela
época, nun intento de potenciar
o desenvolvemento da comarca,
expresou no seu testamento que
a casa e a granxa se destinasen
a instalación dunha escola agraria
para a formación e a consolidación
do campo galego.

Espoz y Mina
Foi un guerrilleiro impresionante, comezou
a súa carreira profesional en 1808 en plena
Guerra da Independencia no destacamento inglés desenvolvendo a actividade militar
en Jaca ás ordes do seu sobriño Xavier
Mina do que adoptou o apelido.

Gozou de prestixio entre os seus homes,
mandou o Corpo do exercito de Navarra
en 1820 e foi nomeado capitán xeral de
Navarra e Cataluña.
En 1821 foi Comandante Xeral de Galicia
e morreu en Barcelona en 1836.
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Ibarrola

N

a parroquia de
Liáns, concello de
Oleiros, atópase un
dos parques máis bonitos
de todo o concello.
Para localizalo ten que ir
a Montrove, pola estrada
que vai a Oleiros desde
Perillo, debe desviarse á
dereita no semáforo, xunto
á Casa do Pobo, onde
estaba o antigo Teleclub.
Primeiro atoparemos unha
capela do ano 1700
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“As ruínas parcialmente
reconstruídas e a vexetación
danlle ao lugar un aspecto
especial, fermoso, un espazo
relaxante de aspecto romántico
visitado por veciños e visitantes”.

dedicada a San Paio, a
continuación está o parque
que consiste nun terreo
para o xogo dos nenos e as
nenas, con bambáns e
tobogáns. A dereita esta
unha casa, ou pazo galego,
que na súa parte traseira
ten moitas árbores
centenarias e buxos,
e outras especies que
conforman un conxunto
moi acolledor.

................................................................
Foi no ano 1765 cando unha familia de orixe vasca, chamada
Ibarrola Zarate decide instalarse en Montrove. Compran numerosas terras, e contan que non escatimaron en cartos para
construír unha casa solariega de pedra con pombal, lavadoiro
nun regato e unha fonte con manancial que lle daría o nome
de pazo da Fonte.
Co paso do tempo e xa no século XX a propiedade cada vez é
menos utilizada, sofre un incendio e chega ao ano 1999 cun
importante deterioro. É neste ano, cando o Concello adquire a
propiedade e decide a súa rehabilitación, converténdoa no
actual parque. As ruínas parcialmente reconstruídas e a vexetación danlle ao lugar un aspecto especial, fermoso, un espazo
relaxante de aspecto romántico visitado por veciños e visitantes.

“Eu nacín en Montrove e
coñezo historias deste pazo
que agora está destinado a
facer fotografías e vodas.
Na entrada tiña un portalón
de madeira cun chamador
de bronce. Á dereita tiña
unhas escaleiras e un
pombal. Arriba polo menos
vivían tres matrimonios e
abaixo a esquerda vivían os
meus avós que eran os
“hortelanos”. Na horta había
un estanque con patos e
cisnes, e unha fonte cun

neno que polo “pito” botaba
auga. Había moitas árbores
de froita que aínda están. A
señora fixo unha fonte fóra
do pazo para que non
entrasen dentro a coller a
auga, pero coa condición de
que puidese coller auga para
a horta e o lavadoiro.
Os donos chamábanse dona
María e don Pepe, unha das
fillas, Elena, quedou viúva
moi moza. Ao ser unha casa
de moitos deixárona arruinar
e tamén sufriu un incendio.

O parque está
composto por lugares
moi significativos.
A fonte de San Paio,
a igrexa, a finca
solariega chamada
Ibarrola onde se
atopa un pombal,
un estanque e un
lavadoiro chamado
“da Pena”. Tamén
hai moitas árbores
centenarias, entre
as que se distinguen
palmeiras, figueiras,
plátanos, loureiros,
limoeiros, acivros,
rododendros, buxos
e moitos máis doutras
clases como
a wisteria.
Estes señores recollían a
colleita dos seus inquilinos no
mes de agosto, ían cos carros
cargados. Vendían a froita,
iamos por un cesto de mazás
que nos custaba un real.
Don Pepe dicíalle a Amparito
que lle fixera sinais cun pano
branco desde o miradoiro
para avisarlle cando estivese
preparada a comida, el veríaa
desde a tenda de Illobre, era
a forma de comunicarse
naquela época que aínda non
había teléfono”.
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“É

marabilloso
levantarse polas
mañás e
contemplar a ría, porque
a teño aos meus pés,
eu creo que non podería
vivir noutro lugar.
Vexo os mariscadores
recollendo os berberechos
e as ameixas, pois a ría foi
e é unha fonte de riqueza
e vida para moita xente.
Tamén é un lugar onde
viven moitas especies de
aves como garzas reais,
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A vidana RÍA

garzotas brancas, parrulos,
cisnes que pasean co seu
colo alzado e parecen os
reis da ría, e tamén moitas
clases de gaivotas.
Pero tamén lembro aos
areeiros que viñan a cargar
a area nunhas barcazas
grandes, viñan do Temple,
do Burgo, de Fonteculler,
Perillo e outras partes,
en fin cando miro a ría
me acordo de tantas
cousas que, que me
sinto feliz tela cerca”.

Así era a ría

Apenas había edificios ao longo de toda a
avenida, ao lado da gasolineira había unha
finca que aínda existe, con casa, e chamada
dos Aler. Ata o que hoxe é a rotonda había
un merendeiro, Casa Miñán. En toda a avenida ata o antigo Hotel Santa Cristina, hoxe
centro de día, era todo campo e monte. Onde
hoxe está o Madrileño había un merendeiro
chamado Acuario, algunha vivenda, Casa
Sara e Casa Barral.
Debaixo do que hoxe é paseo había casetas
que a xente utilizaba para cambiarse de
roupa, e onde estaba o antigo embarcadoiro
había un chiringuito que o rexentaba un señor
que se chamaba Pepito, onde a xente esperaba a barca para desprazarse ata Coruña.
A lancha traía moita xente a Santa Cristina
para pasar o día na praia, utilizábase moito
e deixábate no centro da cidade.
Grupos de amigos na ría no verán

Inauguración do campo de fútbol da Mazota, na ría

.....................................................
As casetas desapareceron nos anos 60 cando
empezaron a encher a praia con area que
traían doutros lugares, cambiaron o dique do
porto da Coruña, e segundo os mariñeiros e
mariscadores isto cambiou tamén as correntes
da ría. Na outra punta, na parte do canal, o
hotel Rías Altas non existía, soamente había
campo e dunas e un merendeiro que se derribou a finais dos anos 80. Nas Xubias había
unha lanchiña e os mariñeiros pasaban as persoas dun lado a outro cobrando uns céntimos.
Onde hoxe está o parque houbo un campo
de fútbol, unha empresa de transporte e de
cría de marisco que se chamaba Juanita Casal e detrás a casa de “Carmiña da troitiña”.
Na revolta da ría, xunto aos eucaliptos estaba
a caseta da comandancia, alí incluso viñan
soldados a vixiar.
Chiringuito da praia
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En Beiramar estaban os areeiros que
sacaban a area e logo a levaban en
camións. Tamén había unha fábrica
de lavado de peixe. Na ribeira da ponte ata A Fábrica estaban os talleres de
reparación de barcos e seguindo había moitas fincas de labradío.

Carpinteiros de Ribeira

....................................................................

De nenos aprendíamos a nadar na
parte da Marisqueira e a mergullarnos
na Albarella, tirabámonos desde as
lanchas dos mariscadores.

Aos dous lados da ría había parques
de ameixa, berberechos e ostras como o parque de Joaquina Casal e
María de Ferreiro que daban traballo
a moitas mulleres de Perillo, e así sacaban adiante os seus fillos.

A ría era moi rica en marisco como berNun descanso no traballo nas leiras que bordeaban a ría
berechos e ameixa, cultivábase en
....................................................................
parcelas nas dúas ribeiras e pagábase
“el Pósito” para poder cultivar.
Moitísimas familias vivían disto, e conseguiron comprar terra e facer a
soñada casa, e criar os seus fillos. Ata
máis ou menos os anos 60 na ría
podíase pescar angulas, polbo e anguías, que xa non existen.
Pero todo empezou a cambiar, edificouse sen control e na actualidade a
ría está contaminada.
Parque de ostras Carnicero

Agora a ría e a praia son máis perigo-....................................................................
sas aínda que queda máis espazo de
areal, pois nos anos 80 a auga chegaba ao que agora é o muro do paseo,
cando había moita marea a auga saltaba ata a rúa. Agora aínda se poden
apreciar os muros dos parques na parte das Xubias.
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A ría chea de mariscadores nos anos 60

A Praia
“Cando era nena unha amiga
da miña nai traíame desde
Coruña á praia a Santa Cristina. Cruzábamos a ponte e
chamábame moito a atención a inmensidade da ría. Na
praia poñiámonos no lado da
ría que era a parte máis abrigada. Lembro as dunas nas
que xogabamos Margaret e
eu, collíamos berberechos e
os comíamos alí mesmo (encantábanme) .
Pasabamos alí toda a tarde,
merendabamos e a avoa nos
vixiaba.
Ao final da ponte había poucas casas e si un arboredo,
no que hoxe é avenida había

A praia de Sta Cristina, principios do século XX. Foto tomada desde o polvorín

unha casa de comidas, aínda
non estaba o hotel, solo un
chiringuito alí na praia que era
moi natural.

Cristina e agora que xa levo
moitos anos vivindo aquí, non
marcho de Perillo por nada”.

Gustábame moito mirar para
o pobo das Xubias, parecíame unha postal.
Ás veces víñamos no coche
de liña, chamábase “A Nosa
Terra”, ou collíamos a lancha
desde Coruña, ou a lanchiña
desde As Xubias.
Cando xa era moza, coas
amigas alugabamos unha
caseta de Casa Sara. Gustábame moito Santa Cristina, a
pesar de vivir na Coruña e ter
Riazor preferíamos vir a Santa

Club de Regatas ...................................................
“A ría é preciosa, sempre que fun a tomar o sol o fixen na ría, debe ser porque eu tamén teño
un pouco de medo á oleaxe. Para min ten uns recordos preciosos, cando os nenos terminaban
a escola íamos todos os días a gozar da praia, iamos á punta
de Santa Cristina, levábamos mesas, cadeiras e a comida
para todo o día, meus fillos cos seus amiguiños gozaron todo
o que quixeron.
Cando os meus fillos se fixeron maiores apuntáronse ao “Club
de Regatas” para remar, alí pasei eu moitas fins de semana
aplaudindo cando gañaban aos outros equipos. Tantas regatas
chegaron a facerse en Santa Cristina que quedaron campións
de España na modalidade de batel”.
As traíñas adestrando nos anos 50
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A Ponte
da Pasaxe
Empezouse a primeira ponte da pasaxe entre
1900 e 1902, para facela viñeron traballadores de toda España e Portugal.
A construción da ponte foi fabulosa, pois á
Coruña entrábase polo Burgo ou ben desde
a barca das Xubías, entrabas por Oza que
naquela época era concello, e así o foi ata
1912.
Nos anos 20, a ponte da Pasaxe non tiña nada
que ver co actual, era moi estreito, tampouco
facía falta máis, pois apenas circulaban coches. Na ponte existía como unha especie de
aduana e a xente que ía e viña de Coruña tiña
que pagar o “fielato” en cartos ou en especies.
Tamén existía unha fábrica de xeo onde se
abastecían os barcos e unha casa chamada
a “Casa negra” onde estaba a telefónica.

Casa Carnicero

Xa existía nos anos 20 a Casa Carnicero onde era o cine de Perillo e na
parte de abaixo dentro xa da ría tiñan
parques de marisco e un merendeiro
onde viña xente famosa a comer ostras e outras viandas como Lola Flores
e Manolo Caracol.
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Nena paseando en bici pola ponte. No fondo os barcos
dos estaleiros

Paseando pola Ponte do Pasaxe

Casa Agramar
Esta pequena casa está situada na avenida
das Mariñas, na ría da pasaxe.
Os máis vellos do lugar coñécena como a
“casa da aforcada”, porque nela aforcouse a
esposa do dono de nacionalidade francesa.
O seu marido, natural de Perillo, chamado
Ricardo González sempre estivo emigrado,
primeiro en Europa e logo en Norteamérica.
A construción desta casa rematou a finais
dos anos 30, coincidindo co final da guerra
civil española. Despois da morte da súa muller, o dono marcha a Estados Unidos onde
volveu a casar e nunca máis volveu á casa.
No ano 1973 cómpraa Joaquina Casal que
se dedica ao cultivo da ameixa e o berberecho
nos parques que a propia casa tiña na ría.
Actualmente este edificio é de uso público
ao lado do paseo marítimo que leva a Santa
Cristina.

A Fábrica

Imaxe da ría, ao fondo A Fábrica

Este edificio está situado na ría e actualmente
é un centro socio cultural.
A orixe lévanos ata inicios do século XX cando
a “Sociedade cooperativa de vapores de pesca de La Coruña” empeza a construír o edificio
cos ladrillos da fábrica de Santa Ana en Mera
e pasa a ser unha factoría de elaboración e
transformación de peixe.
En 1908 Enrique Guyatt cómpraa e xunto co
seu irmán Roberto, químico, e transfórmaa
nunha fábrica de cervexa, “The Corunna
Brewing Company Limited”.
Por terra distribuían a mercancía con carros
de bois e por mar a través das embarcacións
que cargaban na mesma finca, nun porto que
aínda existe e que se chama a rampla do
inglés.

Ao desaparecer está fábrica de cervexa as
instalacións usáronse como sede dunha
compañía de explosivos que descargaba o
material desde a mesma rampla para levalo
por terra ata a polvoreira de punta Fieiteira.
Máis adiante foi arrendada a sociedade “La
pesquera del Norte de España” dedicada ao
envasado de olivas recheas de anchoas, esta
foi unha época moi frutífera para a economía
de Perillo, xa que moitas mulleres alí, traballaron.
Nos anos sesenta albergou as naves dunha
empresa dedicada á tintura de lanas e finalmente aos estaleiros José Valiña.
Finalmente no ano 1994 o Concello de Oleiros
faise cargo das propiedades lindeiras e as
destina ao uso e gozo dos veciños.
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A vida
no
CAMPO
“Mentres deixabamos que as vacas pastaran
pola ribeira, baixabamos a “lagorteiras” a
comer os ourizos, os abríamos e os comíamos
alí mesmo. Cando voltábamos, as vacas tiñan
moita sede, chegabamos a “fonteornela” e
desesperadas botábanse a beber, tiñan tanta
sede despois de comer a herba da ribeira
“cheiña” do sal da auga do mar”.
“Desde os seis anos empecei a traballar, a
sachar, a sega co fouciño, coas vacas e cando tiñamos sede bebíamos ata nunha pegada da vaca, e non morriamos! non estaba
contaminado!”.

“C

oa abundancia de
hoxe, que hai, eu
creo que os mozos
non son tan felices como
o que eramos nós. Agora
somos todos moi ricos e
ningures está contento, o
que máis o que menos ten
un coche na casa, e non
estamos contentos.
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......................................................

Muxindo a vaca en Dexo

Hoxe vivimos nunha
marabilla ao lado do que
vivimos nós, daquela
andaban os vellos mortos
de frío, sen dentes polos
camiños adiante, pastando
unha vaquiña e agora,
cambiou todo, e non
estamos contentos”.

para que non puideramos “encandilar” o
fouciño e poder ir a segar”.
“Eu empecei a cargar o toxo no monte aos 9
anos, tiñamos que subir ao carro sen botas
nin pantalóns, cunhas zoquiñas gastadas.
Baixabas do carro e as pernas parecían unha
carnicería, cheas de feridas. Os camiños estaban cheos de auga e lama, había semellantes “rieiros” que envorcaban os carros”.

“Marchabamos pola mañá e voltábamos a
media tarde, ás veces levábamos sardiñas
para asar e a boroa, subía aos pinos para
coller os ovos dos niños dos paxaros. Íamos
a lavar as tripas a unha fonte que saía limpa
e había pedras, matabamos o cocho e levabamos todo á fonte a lavar pola beira da
ribeira”.
“Carretabamos a herba na cabeza, cargábase tanto que moitas veces tíñamos que
apoiarnos nunha casa e pousala. Moitas veces chegabamos á casa coa herba e tiñamos
que coller a sella para cargar a auga. Nunha
ocasión andabamos segando, na temporada
do verán, e os mozos foron a roubar as moas

A Canteira, Perillo

“Íamos ao baile coas zoquiñas e os zapatos na man, pois os camiños
estaban cheos de lama”.
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Na malla en Sta. Cruz, onde é agora o paseo marítimo

“No porto de Dexo collíamos
a area para facer as casas e
a cargabamos na cabeza, tamén collíamos o “golfo” para
aboar as leiras. Os cochos
comprábanse en maio porque dicían que “maiaban” os
prezos, eran máis baratos,
comparábase un e matábase
outro. Ao Seixo Branco ía
coas vacas, alí había unha
casa dos militares e unha
fonte mirando ao mar. Estaba o “ollo grande” e o “ollo
pequeno” e baixabamos pola
ribeira a un sitio que se
chama “laguceiro”, onde os
maiores dicían que había o
pé dun xigante”.
“Desde moi pequena andei
polo campo traballando, plantando patacas, sachando,
sementando millo, trigo, e logo recolléndoo e coidando as
vacas e os porcos. Tamén
tiña que recoller leña e auga.
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Despois de recoller o millo,
había que rozar espiga por
espiga e o trigo atalo en
“manoxos” para degrañalo e
logo levalo ao muíño para
Nenas de Dexo

facer a fariña. Coa fariña botáballe auga, amasábase e
facía o pan e co millo facíase
boroa”.

“Fun ao colexio ata os 14 anos e despois empecei a traballar de albanel. Algúns días tiña
que coidar o gando e traballar a terra. Bañábame no río e pescaba troitas. En novembro
sementabamos o trigo que recollíamos en
xullo. Tiñamos as festas no baile de salón e
andabamos ata Oza, volvíamos tarde e tiñamos que madrugar. Traballaba na construción
e íamos andando ás parroquias que estaban
bastante lonxe”.
“Aos 14 anos íamos a recoller o trigo, despois
viña a máquina a maialo, despois plantabamos patacas e despois sementábase o millo
e recollíamos o trigo e collíamos herba para
o gando. Cando viñamos do colexio levabamos o gando para o campo e había que
sachar o millo e sementar o trigo”.
“Empecei a traballar con 6 anos, pastando
as vacas e máis tarde sachaba as patacas e
o millo no medio da miña nai e a miña tía.
Cando crecín lavaba a roupa no río, collía

Nena coas vacas en Iñás

herba e segaba o trigo. Unha das cousas que
non me gustaba facer era dar “bolegas” para
atar os manlles do trigo”.
“Desde moi pequena coidaba vacas, cochos,
cabalos e toda clase de bichos como coellos
ou galiñas. Collía a herba, plantábamos patacas, sementabamos millo e trigo, desde moi
pequena, desde os 6 anos. Fun ao colexio e
me gustaba máis que as vacas, pero tiñas
que facer de todo. Plantabamos as patacas
en semana santa e as recollíamos en xullo ou
agosto, o millo recollíase en setembro e outubro. Dáme moita tristeza lembrar tanto como
traballabamos”.

Prantando as patacas en Talagra, Dorneda.
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“Ao lado da casa tiñamos
horta que abonabamos co
esterco que daba unha vaca
que tiñamos para darnos leite para a casa. Tiñamos tamén porco e del tamén se
quitaba o abono. Plantabamos unha terra, que un ano
lle poñiamos millo e o seguinte patacas, por certo era unha
terra que producía moito. Á
parte estaba o traballo na casa, fregábase duro todo a base de cepillo e de xeonllos,
na horta tamén tiñamos froita
que levabamos a vender á
praza a Oleiros”.

Coas vacas e o boi en Iñás

A produción do LIÑO

.......................................................................................................
A principios de abril, seméntase. En maio quítase a herba
mala. En xuño empeza a
madurar e bota as boliñas
amarelas. A finais de xuño
recóllese, ponse en feixes,
lévase a un pedal e rípase, é
dicir, quítaselle a semente
nunha ripa de madeira. Logo
vólvese a poñer en feixes,
lévase ao río e póñense pedras para que non escape.
Aos sete días quítase, esténdese nun prado ao sol e así
que seca, recóllese, lévase ao
pendal e mázase.
Disto encargábanse os homes. As mulleres poñíano en
madas para tascar.
As tascas eran unhas espadas de madeira postas nunha
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mesa. Cada moza tascaba rozando o liño na espada para
que caera o tasco. O liño quedaba tascado en madeixas
preparado para rastrelos, que
era un madeiro con pinchos
afiados onde se separaba estriga da estopa.
A estopa era o fío máis gordo
e a estriga o fío finiño. Ese día
preparábase unha festa pola
noite onde un señor tocaba
un acordeón. Logo, o fiadeiro

duraba todo o inverno. Despois do fiado envolvíase nun
sarillo ata facer as madeixas.
No inverno esas madeixas cocíanse nun caldeiro de cobre
con moita auga e cinzada que
derramaba a leña na cociña
da lareira. Logo deixábase toda a noite a arrefriar, polo día
lavábase e por último, poñíase a secar nun prado para
que clarearan.

“Cando eu era nena...
... íamos, dende Xoez, buscar o pan da ración
a Dorneda, á casa de Marina de Bello.
Acostumaban a darlle aos nenos o contrapeso
pero un día que me acompañaba Tono de
Magdalena non nolo diron. Como a fame
naqueles tempos era moita, Tono sacoulle a
perilla ao bolo e comeulle a miga toda e cando
rematou volveu porlle a perilla ao bolo. O
bolo parecía que estaba intacto pero cando
a nai o foi cortar atopouse ca cadecha só.
Houbo paos a Deus dar!”.
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Todo
o que
somos é
memoria

Os recordos das experiencias xa pasadas
proporciónannos unha biografía e definen
quen somos, o coñecemento permite desenvolvernos con soltura no mundo no que vivimos e as habilidades que aprendemos
axúdannos a sobrevivir.
Se me falta a memoria non sei quen son,
non sabería que facer e non sabería como
actuar.
A memoria social dinos quen é o noso pobo,
a nosa identidade como comunidade, se nos
falta a memoria social non sabemos que
pobo somos.
Queremos contribuír coa reconstrución da
memoria social do noso pobo, coa reconstrución subxectiva a partir dos testemuños das
persoas que viviron as experiencias na súa
propia pel, os testemuños das persoas coas
que convivimos e que nos transmitiron as súas
propias experiencias e cunha reconstrución
obxectiva a través das investigacións realizadas nos arquivos, bibliotecas e a documentación visual que nos achegan as fotografías.
Con ese obxectivo o grupo de mulleres e homes que acudimos aos talleres de memoria
dos Servizos Sociais do Concello de Oleiros
puxémonos a traballar no ano 2012 no proxecto “Oleiros na memoria”. Distribuímonos en
equipos e empezamos a investigar sobre a
nosa memoria social, a do Concello de Olei-

38

ros no que vivimos, no que moitos nacemos,
outros viñemos a vivir xa fai moito tempo e
algúns acabamos de chegar.
Recollemos testemuños orais dos nosos veciños e veciñas que entrevistamos nas súas
vivendas ou na rúa, contamos por escrito as
nosas propias experiencias, gravamos moitas
horas de vídeo, visitamos arquivos históricos,
bibliotecas, revolvemos nos caixóns das nosa
casas, dos veciños e familiares na procura de
fotografías.
Todo este traballo fixémolo organizándonos
en dez equipos de investigación e tres equipos
de redacción, baixo a coordinación dos profesionais do Concello de Oleiros.
Xa estamos a dar os primeiros froitos, xa podemos compartir os resultados, empezamos
creando o primeiro equipo de “Guías da
memoria”. Fixemos a nosa primeira intervención na Lagoa de Mera, descubrindo a historia
deste fermoso e interesante lugar aos participantes das rutas de sendeirismo 60+.
Nesta publicación que tedes nas vosas mans
compartimos a historia de lugares que forman
parte do decorado, do escenario das nosas
vidas diarias. Queremos que vos fixedes neles
e que miredes máis aló do que nos mostra
a súa imaxe actual.
Seguimos traballando como formiguiñas para
poder compartir máis historias con todos vós.
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