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O pasado mes de xullo o pleno da Real Academia Ga-

lega acordou dedicar o día das nosas letras de 2019 

a Antonio Fraguas Fraguas. Unha decisión en xeral ben 

acollida, pola memoria de bonhomía e sabedoría que 

aínda perdura do homenaxeado, malia que xa nos 

deixase o 5 de novembro de 1999.

 “Antonio, o da aldea”, como o coñecían os compañei-

ros do instituto de Pontevedra (alcume do que sempre 

estivo orgulloso), naceu na parroquia de Loureiro do 

concello pontevedrés de Cotobade (agora Cerdedo – 

Cotobade), o día dos Santos Inocentes de 1905. Un 

neno coma os demais, fillo de labregos e emigrantes; 

foi á escola pública ata os catorce anos, pero na súa 

vida interpúxose un mestre que convenceu aos pais de 

que antes de marchar para Brasil era mellor que fixese 

unha “carreiriña”. A suxestión supuxo o cambio total da 

súa vida: de maquinista de trens (como tiña pensado o 

pai), cursou o bacharelato no instituto de Pontevedra e 

Filosofía e Letras na Universidade compostelá.

En Santiago comezou a relacionarse cos membros do 

Seminario de Estudos Galegos, ao que pertencían al-

gúns dos profesores pontevedreses e, en particular, por 

consello dun deles, do boborao Losada Diéguez.

Por ter nado a nai en Listanco, no concello de Maside, 

filla dun canteiro ambulante de Loureiro, profesou un 

grande aprecio por Ourense, e tamén, cómpre dicilo, 

os intelectuais ourensáns por el: con López Cuevillas 

fixo o primeiro traballo arqueolóxico e foi quen o acon-

sellou para catalogar os xacementos castrexos da Terra 

de Deza (que non se chegou a publicar por mor da 

Guerra Civil) e da Terra de Melide (1933); admira-

E D I T O R I A L

ba a Risco, enciclopédico, metafísico, extraordinario, 

repetindo as súas palabras; co patriarca Otero Pedra-

yo mantivo unha entrañable amizade (tanto é así que 

cando falaba del dáballe o tratamento de “Deputado 

por Listanco”), respondeulle ao discurso de ingreso na 

Real Academia Galega, e as esposas, Dª. Josefa e Dª. 

Teresa, tamén se relacionaban; recoñecía que Losada 

Diéguez fora quen máis influíra no seu pensamento e 

na súa obra; e xa non digamos Xurxo e Xaquín Loren-

zo, e sobre todo o segundo, o “irmán” Xocas como 

adoitaba dicir, que xa se encargou dos debuxos do ar-

tigo sobre a terra da súa nai, unha pequena homenaxe 

aos devanceiros masidaos, “Do folk-lore de Armeses 

– Listanco” (1931). 

O compañeirismo xurdiu e consolidouse en Composte-

la, na Universidade e no Seminario de Estudos Galegos 

entre libros e apuntamentos, en conversas arredor do 

que era máis axeitado para a cultura e o progreso de 

Galicia. Unha amizade de por vida que nin a ditadura 

franquista crebou ata o pasamento.

Etnógrafo, xeógrafo, arqueólogo, historiador, pedago-

go... Quería que a cultura chegase a todos, alumnos e 

adultos, por iso a súa memoria perdura na Estrada, en 

Lugo e tamén en Santiago. Porque o seu labor non se 

cinguiu aos libros e os traballos que publicou, senón que 

tratou de divulgalo con conferencias, coloquios e artigos 

xornalísticos, nos que sen deixar de ser ameno amosa a 

súa vasta cultura.

Don Antonio xa forma parte da selecta pléiade dos “bos 

e xenerosos”, que traballaron arreo non máis que por 

amor á nosa Terra.



Antonio Fraguas no medio, coa nai á esquerda, dúas tías e un tío. Como 
era costume na época, o neno a esta idade aínda viste como unha nena 
[MPG: Fondo “A. Fraguas”. Foto: Zagala, Pontevedra, 1907]

CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ

Cenlle (Ourense), 1947

Académico correspondente da Real Academia 

Galega, Cronista Oficial do Concello de Cenlle, 

membro do padroado do Museo do Pobo Ga-

lego, etc. Premios: Nacional de prensa “Artes 

y Tradiciones Populares” (1983, 1984, 1985 

e 1986); de Investigación da Deputación de 

Pontevedra (1987 e 1992); de Investigación 

“Romaría Raigame 2008” da Deputación de 

Ourense – Concello de Celanova; “Lois Peña 

Novo” (2013); “Adolfo Enríquez” da Romaría 

Raigame (2016), etc.

Autor de varios libros, artigos de investigación 

e colaboracións xornalísticas. En particular 

sobre o biografado: “Os anos de estudante 

do profesor Fraguas”, Xeada, Santiago, 1997; 

Galegos na historia: Antonio Fraguas, Vigo, 

1998; “Antonio Fraguas Fraguas: Vida e Obra, 

1905 – 1999” en Antonio Fraguas Fraguas, 

1905 – 1999, Santiago, 2006; «Real Academia 

Galega: “Letras Galegas: Antonio Fraguas”», 

2019, etc.
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Loureiro de Cotobade, ListanCo 

e Pontevedra 

Antonio Fraguas Fraguas 

veu ao mundo na parro-

quia de Loureiro, concello 

de Cotobade (Pontevedra), o 28 de 

decembro de 1905, fillo natural de 

Teresa Fraguas, nada no lugar de 

Listanco da parroquia de Armeses, 

concello de Maside (Ourense)1, e 

de Manuel Fraguas Rodríguez, que 

emigrara pouco antes a Brasil. De 

regreso, en 1912, casan e o pai re-

coñece ao fillo. 

A intención do proxenitor era vol-

ver para América con toda a fami-

lia, pero como faltaban varios me-

ses para a viaxe, o matrimonio acor-

dou que o neno fose durante este 

tempo ás clases particulares que impartía un mestre 

na aldea de Famelga, a pouco máis dun quilómetro 

da casa. O pai quería que fose maquinista dos trens 

que pasaban polas vías que el axudara a construír, 

pero un día chamouno o escolante e aconsellouno 

que antes de marchar o fillo debera facer “unha ca-

rreiriña”. O matrimonio fíxolle caso e aos poucos 

días, o 14 de abril de 1919, matriculábase para facer 

o ingreso no Instituto de Pontevedra, ao que segui-

ría no mesmo ano o primeiro curso e logo o segun-

do, ambos os dous por libre e, en adiante, ata sexto 

como alumno oficial. 

Antonio Fraguas Fraguas:

A nai naceu en Listanco (Armeses – Maside), filla de María Carmen 
Vázquez Gómez, do devandito lugar, e de Miguel Fraguas García, de 

Loureiro (Cotobade)

1. Filla de Miguel Fraguas García, natural de Loureiro (Cotobade), de oficio canteiro ambulante, que coñecera á muller, María Carmen Vázquez 
Gómez, traballando na construción dunha casa. Aos sete anos veu para Loureiro, a coidar duns tíos que non tiñan familia. Na vivenda destes tíos 
avós, sita na aldea de Insuela, naceu Don Antonio.

Clodio González Pérez

un dos bos e xenerosos
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O mestre atinou ben. En todo o bacharelato só suspen-

deu caligrafía de segundo, que aprobou en setembro, 

obtendo nas demais materias: oito aprobados, nove 

notables, cinco sobresalientes e catro sobresalientes 

con matrícula de honra. Ademais en Pontevedra es-

pertou o seu interese pola nosa cultura, quizais man-

tivo os primeiros contactos coas Irmandandes da 

Fala, tivo por profesores a Castelao, Antón Losada 

Diéguez e Ramón Sobrino Buhigas, e por compañei-

ros, entre outros, a Sebastián González García-Paz, co 

que fundou no mes de abril de 1924 a Sociedade da 

Lingua, co obxectivo de defender o galego e colixir 

un dicionario, instrumento imprescindible dos que 

ata entón só contabamos con tres e de moi difícil ac-

ceso polo reducido número de exemplares2. 

“Antonio, o da aldea”, alcume polo que era coñecido en-

tre os compañeiros, que amosa os poucos nenos do ru-

ral que daquela chegaban ao instituto, deixou a capital 

do Lérez en xuño de 1924, cando xa ía para os 18 anos.

santiago de ComPosteLa: a universidade e o 

seminario de estudos gaLegos

No mes de setembro matriculouse na Facultade de 

Filosofía e Letras da Universidade de Santiago, carrei-

ra que remata catro anos despois con excelentes cua-

lificacións: as máis baixas foron dous notables e dous 

sobresalientes, sendo as oito restantes sobresalientes 

con matrícula de honra. Cumpre o servizo militar no 

cuartel compostelán de Santa Isabel, e comeza a im-

partir algunhas clases como profesor auxiliar na súa 

Facultade, tarefa que non deixará ata a xubilación 

como docente en 1975, agás os anos que estivo no 

Instituto da Estrada, durante a Guerra Civil (1936 a 

1942) e os que botou destinado no Instituto de Lugo. 

En Compostela, ademais de estudar, empeza a traba-

llar arreo a prol da nosa lingua e cultura, en particu-

lar dende que se relaciona co Seminario de Estudos 

Galegos (SEG). O primeiro ano (curso 1924-1925), 

asiste a algunhas xuntanzas, mais a partir do seguin-

te, xunto co seu amigo Sebastián González García-Paz 

participa en varias actividades, segundo adoitaba di-

cir, por consello do boborao Antón Losada Diéguez, a 

persoa que máis influíu no seu pensamento e na súa 

obra dende que lle dera clase en Pontevedra. Tamén 

foi onde trabou amizade con outros membros, dos 

que algúns serían amigos para toda a vida, como 

Castelao, Otero Pedrayo, Risco, Xaquín e Xurxo 

Lorenzo, Bouza-Brey, Filgueira Valverde, etc. 

Durante este tempo colabora, principalmente, con 

tres ourensáns ilustres, directores doutras tantas 

seccións do SEG: na de Etnografía e Folclore con 

Risco, na de Xeografía con Otero Pedrayo, e na de 

Prehistoria con Florentino López Cuevillas, cos que 

dende entón manterá excelentes relacións, partici-

pando en traballos colectivos e, no caso do segundo, 

tamén en política. 

Ingresa como socio activo en 1928 coa exposición do 

artigo: O castro de Soutolongo (Lalín), situado na 

Terra de Deza, verbo da que levaban facendo traba-

llo de campo dende o ano anterior coa idea de pu-

2. FRAGUAS FRAGUAS, A.: “Sebastián González García-Paz. Notas da súa vida e do seu tempo”, Grial, núm. 21, Vigo, 1968, p. 337.

O alumno Antonio Fraguas con outros compañeiros 
do Instituto de Pontevedra, entre dous bedeis 

[MPG: “Fondo A. Fraguas”]
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blicar unha obra colectiva. Segundo contaba, xunto 

con Sebastián González García-Paz encargouse da ca-

talogación dos xacementos castrexos por consello de 

Cuevillas, o mesmo que na xeira da Terra de Melide, 

pero en 1934 tamén formaba parte da sección de 

Xeografía que dirixía Otero Pedrayo. 

En Arquivos, a revista do SEG, publica 

o primeiro traballo de investigación 

(antes só inserira dous artigos, un 

en El Pueblo Gallego, o 8 de ou-

tubro de 1927, e outro en A Nosa 

Terra, o 1 de xuño de 1929), re-

dactado con López Cuevillas e 

María P. Lorenzana: “Mámoas 

do Saviñao: a Anta de Abuime e 

a necrópole do Monte da Morá” 

(a separata é de 1930, e o tomo 

V completo, segundo o colofón, 

rematouse o 1 de xullo de 1933). 

Tamén colabora en Nós, que nes-

tes anos dirixe Risco en Ourense, 

onde sae o primeiro artigo referido 

ao seu concello natal: “O Entroido nas 

terras do sul de Cotobade” (1930).

Non acouga ata o 18 de xullo de 

1936, en que o SEG pecha defini-

tivamente as súas portas, ao tem-

po que os fascistas arrasan con parte da bibliote-

ca e dos fondos arqueolóxicos. Alá se foi case todo 

o labor de varios anos de investigación e de traba-

llo de campo das xeiras que levaban organizado 

dende case unha década: Terra de Lemos (1926), 

O Carballiño e o Ribeiro (1927), O Sabiñao (1928), 

Terra de Deza (1928), Terra de Melide (1929), 

Fisterra (1936)… 

o PoLítiCo: “dePutado Por ListanCo”

Sempre contaba que a primeira vez que interviñera 

nun mitin fora na súa parroquia de Loureiro, cando es-

tudaba o bacharelato en Pontevedra, no verán de 1923 

e pouco antes do golpe militar de Primo de Rivera. 

Fora a prol de Manuel Portela Valladares e estaba orga-

nizado polas Sociedades Agrarias do Distrito. 

Malia que non se sabe con seguridade, como queda 

dito, quizais por estes anos xa mantiña contactos con 

algúns membros das Irmandades da Fala, aínda que 

non se afilia ás mesmas ata que estuda en Santiago de 

Compostela. Descoñécese a data (suponse que foi en 

1924), pero o 14 de xuño de 1931 xa é un dos asinantes 

do Manifesto de Ezquerda Galeguista, con 

Ánxel Casal, Sebastián González, Álvaro 

das Casas, Carballo Calero, Xosé Eiroa, 

Primitivo R. Sanjurjo, Lois Tobío, 

etc.3, e no mes de abril do ano se-

guinte case seguro que tivo que 

ver coa implantación do Partido 

Galeguista no seu concello.

O 7 de maio de 1932 (non o 8 

como figura na folla que se re-

partiu para anunciar o acto), par-

ticipa nun mitin en Maside a favor 

do galeguismo e da autonomía, or-

ganizado polo grupo de Ourense 

do Partido Galeguista. Convidárono 

porque a nai era de Armeses, mantiña 

boas relacións cos parentes e tiña publi-

cado na revista Nós a mediados de 

decembro do ano anterior o artigo 

“Do folk-lore de Armeses – Listanco”. 

Poucos días antes, o 29 de abril, 

mandoulle a seguinte carta Leuter González, pola 

que sabemos que Fraguas xa falara antes en Maside 

ou na zona, pero non se coñecen a data nin o lugar: 

Querido Fraguas: Como che falara cando estiven 

n’esa, o dia 7 de Maio damos o mitin en Maside, 

no que falaremos ti, Otero, Castelao e mais eu. 

Somentes fallas ti por dar a conformidade. Agardo 

que ti virás, porque como xa che dixen, ali non te-

mos a ninguén i-eu sei que ti estás ben alí; e decir: 

Que quedache moi ben a derradeira vez que facha-

ches. Dende o Lus comenzamos a botar en Maside, 

Listanco, Punjín (sic), A Touza, Dacón, as 3000 fo-

llas nas que xa vai o teu nome.

Agardo respostes.

Saudos a todos. Apertas

Eleuterio González.4

3. “A ezquerda galeguista fálalle ó país”, A Nosa Terra, A Coruña, 1 de xullo de 1931.
4. MPG: Fondo “A. Fraguas”, correspondencia. 

Cando rematou a carreira 
e traballaba no Seminario 
de Estudos Galegos, c. 1930 

[MPG: “Fondo A. Fraguas”]



10
~

D Í A  D A S  L E T R A S  G A L E G A S

Outro tanto fixo estes mesmos días Ramón Otero 

Pedrayo (a misiva non ten data), convidándoo a to-

mar parte no grande mitin galeguista na crara vila 

de Maside, á vez que lle di que xa contaban coa asis-

tencia de Castelao5.

Na folla que se repartiu pola contorna consta que fa-

larían Antonio Fraguas (profesor da Universidade de 

Santiago), o devandito Leuter (concelleiro de Ourense 

e membro da Comisión Xestora da Deputación), 

Otero Pedrayo (deputado a Cortes por Ourense e di-

rector do Instituto) e Castelao (deputado a Cortes por 

Pontevedra e ilustre artista do lápiz e da pluma), 

pero segundo a nova da celebración do acto que insi-

re A Nosa Terra no número correspondente ao mes 

de agosto de 1932, tamén se di que participou Víctor 

Casas, ademais dos nomeados6:

CIUDADANOS:

Os galeguistas non piden votos, non queren facer 

carreira política, non pretenden cargos.

Os galeguistas non van contra ninguén e arelan 

que todol-os galegos se xunten baixo a bandeira da 

autonomía e da liberdade da nosa Terra. 

 Eleuterio González Salgado (coñecido por Leuter) (Ourense, 18 de abril de 1899 – 29 de marzo de 1977), mestre, alumno de Vicente Risco. Membro 
do SEG, das Irmandades da Fala e do Partido Nazonalista Repulicano. Foi concelleiro de Ourense, deputado provincial, membro da redacción de 
Nós, e colaborou n’A Nosa Terra, La Zarpa, Heraldo de Galicia, etc. Anos despois, xa na posguerra, sería tamén un dos fundadores da editorial 
Galaxia. 
5. MPG: Fondo “A. Fraguas”, correspondencia.
6. Víctor Casas Rey (A Coruña, 31 de xullo de 1900 – Poio, 12 de novembro de 1936). Xornalista, director d’A Nosa Terra, membro das Irmandades 
da Fala, impulsor da Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), fundada na Coruña en 1929, da que o principal dirixente era Santiago 
Casares Quiroga. Foi fusilado polos franquistas en Poio, concello lindeiro con Pontevedra.

Encabezamento da 
carta de Otero Pedrayo, 
sen data, pero pouco 
anterior ao mitin de 
Maside, na que lle pide 
a Fraguas que asista ao 
mesmo 
[MPG: Fondo “A. Fraguas”, 
correspondencia]

Folla do mitin de Maside, maio de 1932 (Biblioteca 
e arquivo da Deputación Provincial de Ourense – 

extraviada–)
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Os galeguistas predican a paz, precuran o progreso 

de Galicia e siñalan as inxusticias que conosco co-

mete o poder central e os políticos de Madrí.

CIUDADANOS:

Acudide a escoitalos.

Contaba –e con certa fachenda–, que dende entón 

Otero Pedrayo se dirixía a el case sempre co trata-

mento de “Deputado por Listanco”, como lle dixo en 

Trasalba, o 26 de xuño de 1988, ao escritor masidao 

Xosé Ricardo Rodríguez Pérez:

Xa ao remate dos actos, e antes de voltar, estaba-

mos compartindo coa xente da vila cando notá-

mola falla de Castelao, e non sei quen fora, quen 

se decatara, pero de seguida topámolo, andaba ó 

derredor do cruceiro de Maside tomando notas e 

facendo debuxos… E remata con que dende aque-

la, Otero Pedrayo na correspondencia que manti-

ñamos sempre se dirixía a min chamándome –“ 

Señor Deputado por Listanco”… 

O de Castelao non hai dúbida que foi certo, xa que s 

anos despois incluíu na lámina que lle dedica ás di-

ferentes representacións do torso de Cristo cravado 

na cruz o do magnífico cruceiro de Maside, obra do 

artista Francisco Franco, natural da vila pontevedre-

sa de Marín7.

Militou no Partido Galeguista ata a Guerra Civil. O 16 

de febreiro de 1936 foi nomeado secretario xeral do 

mesmo na Estrada, tomando parte moi activa na orga-

nización dos mitins que se desenvolven en toda a co-

marca a prol do plebiscito do Estatuto de Autonomía 

no mes de xuño, polo que logo sería humillado, per-

seguido e separado do ensino público polos subleva-

dos do 18 de xullo. 

a estrada e a guerra CiviL

En 1933 supera as probas de profesor “cursillista” 

de Xeografía e Historia, e é destinado ao “Colegio 

Subvencionado – Estatal” da Estrada, dependente do 

Instituto de Pontevedra, que se acaba de crear, ao que 

se incorporou o 11 de novembro8. O edificio aínda 

non estaba rematado (antes fora unha fábrica de mo-

bles), polo que as clases non comezaron ata o pri-

meiro de decembro. Foi elixido secretario do mes-

mo, cargo que desempeñará ata que o expulsan do 

centro. 

Unha persoa tan activa e con tantas inquedanzas cul-

turais non é capaz de cinguirse exclusivamente ao la-

bor docente. Ademais de participar na política como 

membro do Partido Galeguista, tamén se converte no 

grande animador cultural da vila: colabora coa agru-

pación “Artística Estradense”, dedicada á música e á 

declamación; preside durante algún tempo o “Comité 

central pro monumento a Pardo de Cela” que se ía le-

7. CASTELAO: As cruces de pedra na Galiza, B. Aires, 1950, p. 154. Sobre esta obra, entre outros: RODRÍGUEZ PÉREZ, X. R.: “Un cruceiro de 
Maside de 1832, estudiado por Castelao”, La Región, 24 de agosto de 1988, e GARCÍA GARCÍA, J. I.: “As cruces e cruceiros do concello de Maside”, 
Argentarium, anexo 4, Actas do 3° e 4° Congreso do Centro de Estudios “Chamoso Lamas”, O Carballiño, p. 77.
8. No curso 1934-1935 pasa a denominarse “Instituto Elemental de Segunda Enseñanza” e no seguinte “Instituto Nacional de Segunda Enseñanza”.

O torso de Cristo do cruceiro de Maside que debuxou 
Castelao cando estivo na vila en 1932 (As cruces de 
Pedra na Galiza, 1950:154)
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vantar na Estrada co gallo do 450 aniversario do axus-

tizamento do Mariscal en Mondoñedo (proxecto que 

non se chegou a materializar polos sucesos que se 

desenvolven a partir do 18 de xullo de 1936), e crea 

un museo no instituto cos achados arqueolóxi-

cos descubertos por el e os alumnos e outros 

obxectos aportados polos veciños, coa ilusión 

de que fose o xermolo do futuro Museo da Terra 

de Tabeirós ou da Estrada, con sede na torre de 

Guimarei, pero, como dicía xa de maior, os so-

ños non son máis que iso, soños; pero quen 

sabe se outro día alguén soña ó redor da Torre 

de Guimarei. Pasou o tempo, van alá máis de 85 

anos, e a torre e o pazo continúan en ruínas. 

Non se limita tampouco a impartir só clases na 

aula, senón que sae cos alumnos a descubrir e 

a catalogar os xacementos arqueolóxicos da co-

marca, fan catas nos mesmos (Los alumnos lle-

vaban por grupos y días en sus libretas el dia-

rio de la excavación…), e cos restos, como que-

da dito, monta un pequeno museo que será des-

baratado en 1936 polos franquista9. Tamén orga-

niza viaxes a Santiago, Pontevedra, Santa Tegra, 

etc., nalgúns casos en convivencia con outros 

centros, como en abril de 1935 en que se xun-

tan cos de Tui para todos visitaren o Pico Sacro 

e Compostela. 

Por sorte, o 18 de xullo non se achaba na 

Estrada, senón en Loureiro ou en Santiago, a 

onde lle chegan as primeiras novas das propelías 

que cometen impunemente os grupos fascistas: 

os asasinatos de Díaz Baliño (o 14 de agosto), o 

de Alexandre Bóveda (o 17) ou o de Ánxel Casal 

(o 19)… Tampouco se esquecen del, xa que os 

falanxistas e os membros da Guardia Cívica 

de Pontevedra foron varias veces á súa casa de 

Loureiro, pero pasaba o día no monte e de noi-

te, para avisar que non había perigo e que podía 

volver, a nai prendía un farol nunha das fiestras 

da casa. Un dos días, cansos de non o achar, es-

cribiron no lintel dunha das portas do curral da 

vivenda con números ben grandes <1.936>, ao 

tempo que lle dicían á familia que era para que 

nunca se olvidase de ese año. A “pintada”, ma-

lia que foi borrada, aínda se pode ler actualmente, 

despois de 83 anos de que a fixeran. Logo refuxiouse 

en Santiago, na casa dun familiar da muller, ata que 

amainou a situación. 

9. Parte deste material, así como as fichas, recolleuno o seu amigo Fermín Bouza-Brey, xuíz na vila entre os anos 1930 e 1943, que o publica en 
1944: “Castros de la Comarca de La Estrada” (Cuadernos de Estudios Gallegos, I), deixando unicamente constancia de que a información procedía 
das exploraciones efectuadas con anterioridad a 1936, en diversos cursos, por el Profesor don Antonio Fraguas con sus alumnos.

A torre de Guimarei, a dos soños de Don Antonio 
[Foto: Clodio González Pérez]

Aínda hoxe en día se pode ler no lintel dunha porta do 
curral <1.936>, recordo do paso dos fascistas pola súa casa 

de Loureiro 
[Foto: Clodio González Pérez]



13
~

A N T O N I O  F R A G U A S

A pesar do perigo que supoñía, os primeiros días de 

setembro atreveuse a ir ao Instituto da Estrada co 

obxecto de preparar os exames, pero foi detido ao 

pouco de chegar polos falanxistas. Sempre se negou 

a falar do que pasara entón, coa desculpa que xa se 

sabería despois do seu pasamento, non obstante, can-

do menos, o ano 1997 contoulle así o sucedido ao 

debuxante e humorista Siro López, que coincide coa 

versión doutras testemuñas dos feitos:

 -Seica aborrece o aceite de ricino.

Aborrezo, si señor, por poderosísimas razóns. 

-Fixéronlle beber moito?

Non, moi pouquiño, pero como humillación foi 

abondo.

-Como recorda aquel mal trago?

Eu era profesor de Xeografía e Historia no insti-

tuto da Estrada, e co grupo galeguista da vila fi-

xeramos a campaña do Estatuto. Ó se producir o 

alzamento viñeron uns falanxistas de fóra e con 

varios mozos, algúns deles exalumnos meus, orga-

nizaron a represión. Primeiro déronnos o ricino e 

logo mandáronnos borrar con cepillos e sosa viva 

todas as pintadas de ESTATUTO SI, que fixeramos 

no chan, arredor da fonte e noutros lugares con-

corridos. Os rapaces da vila, por me favorecer, na 

vez do cepillo e a sosa metéronme nas mans unha 

bandeira, que sería a falanxista, digo eu. Tiñamos 

que ir cantando o Cara al sol, pero como eu non o 

sabía, trabucábame e díxome un deles: Non cante, 

don Antonio, non cante; deixe...10  

O 4 de novembro foi suspendido de emprego e soldo, 

e o 9 de febreiro de 1937 a Comisión de Depuración 

de Enseñanza de Pontevedra abriulle expediente 

que concluíu coa separación definitiva del servicio.

Ante tal situación, a única saída foi dedicarse ao en-

sino privado na “Academia Menéndez y Pelayo”, le-

galmente recoñecida para estudos de Ensino Medio, 

pero constando como propietario o crego Ramón 

Davila García, e aínda así non se librou de que a po-

licía o visitase máis dunha vez11. Tamén conseguiu 

impartir clases de novo como profesor auxiliar na 

Facultade de Filosofía e Letras, a partir do mes de no-

vembro de 1942.

a reaL aCademia gaLega e o instituto “P. 

sarmiento” de estudios gaLLegos 

Un dos primeiros recoñecemos do seu labor dende 

que ingresara no SEG, foi o da Real Academia Galega, 

que o nomea membro correspondente o 13 de de-

cembro de 1942. Ao que seguirá anos despois, o 19 de 

abril de 1951, o de académico de número, cadrándo-

lle por sorte ocupar a cadeira de Castelao, o seu ben-

querido profesor no instituto de Pontevedra e poste-

riormente amigo e compañeiro de angueiras políticas 

e culturais.

O discurso de ingreso non o leu ata o 8 de maio de 

1956, titulado “Roseiras e paxariños nas cantigas dun 

serán”, que trata, como el mesmo di, dunhas cantas 

coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro 

de Cotobade. Como manda o protocolo no desen-

volvemento destes actos, comezou cunhas palabras 

eloxiosas sobre quen ocupara antes cadeira, non ob-

viando ata referirse á súa obra prohibida, que daquela 

nin sequera se podía nomear: 

... Veño a ocupar un lugar que quedou valeiro o día 

sete de xaneiro de mil novecentos cincuenta cando 

alá lonxe, en Bós Aires, morreu Alfonso Rodríguez 

Castelao, o amigo Daniel, o médico que por non po-

der barrer a morte do leito dos enfermos non quixo 

exercer a meiciña. Quizais fora millor deixar va-

cante o seu posto deica que outro artista como él 

ou Rosalía, as duas representaciós de Galicia mais 

sinceiras e acabadas, viñera ocupar esta cadeira…

Xenio superior, outo e lanzal, guiado coa mais 

pura sinxeleza, sinteu os pesares cedo e sinteinos 

sempre. Toda a sua vida levou na i-alma a dolor de 

ferintes espiñas. Pra apagar a sua tristeza cubreu-

na a cotío coas mellores campas da realidade ou 

da fantasía e revisteu a obra coas galas do humo-

10. LÓPEZ, S.: “Antón Fraguas: O tempo non é para matalo, senón para vivilo”, La Voz de Galicia, 3 de agosto de 1997; BLANCO VALDÉS, J. L.: “A 
Estrada, 18 de xullo de 1936. Dous testimonios”, A Estrada Miscelánea histórica e cultural, 2003.
11. ROMERO, S. / PEREIRO, X. M.: “Aldeanus igitur”, La Voz de Galicia, 20 de marzo de 1994.
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rismo confirmándose unha vez mais a sentencia 

de Mark Twain: “debaixo do humorismo hai sem-

pre unha grande door”. Foi Castelao humorista por 

excelencia, humorista que fai rír ou fai sorrír, pro 

sempre fai pensar…

Prosas por nós moi estimadas son Verbas de chum-

bo, serie de artigos feitos en Extremadura e publi-

cados en A Nosa Terra, a súa revista predilecta, 

e Sempre en Galicia, a mellor, máis noble e máis 

sinceira interpretación da terra. Os dibuxos de 

Castelao ilustraron periódicos e revistas. Do seu lá-

piz saíron agudas caricaturas a cuio tema adicou 

conferencias e traballos; a teorías das líneas apli-

cadas ôs caracteres dos homes era sorprendente. O 

álbum Nós mereceu que nos xuícios críticos dixe-

ran dél que non se había feito nada igual dende 

Goia. Máis tarde debuxou: Galicia mártir, Atila en 

Galicia e Milicianos... 

A resposta foi doutro amigo e compañeiro de antano, 

Ramón Otero Pedrayo, que rematou con estes pala-

bras: 

... Con amizade e lembranza un dos mais antigos 

académicos síntese mozo e case estudante o dar a 

norabóa o novo académico pois co il e co seu beli-

do discurso moitas canles xordas sóan a primavei-

rales arroiadas e nos peitos cheos do anceio de no-

vos traballos e alboradas érguese o grave e xogoral 

a estrofa pondalián: 

Por o baixo cantando

 o sonoroso vai 

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

E co ela a inmorredoira esperanza12.

Publicou no boletín da Academia varios traballos 

e tamén dous libros, dedicados a outros tantos ho-

menaxeados como el agora co día das nosas letras: 

Aquilino Iglesia Alvariño: vida e obra. Escolma de 

textos (1986) e Celso Emilio Ferreiro (1989). 

Por último, cando xa contaba 91 anos, durante o lap-

so que mediou entre as presidencias de Domingo 

García-Sabell e Francisco Fernández del Riego (30 de 

xuño a 30 de novembro de 1997), desempeñou o car-

go de presidente en funcións. 

A comezos da década dos anos corenta, ante o baleiro 

cultural que deixara o SEG, o goberno franquista au-

toriza a creación dun herdeiro espurio, o “Instituto P. 

Sarmiento de Estudos Gallegos”, centro dependente 

do CSIC, que se aproba o 30 de novembro de 1943. A 

Don Antonio encomendóuselle a organización da bi-

blioteca (que a levaran para a Universidade en 1941). 

Como fixera de mozo no SEG, aquí tamén traballou 

arreo: colabora na revista Cuadernos de Estudios 

Gallegos, publica dous libros nos anexos da mesma, 

Historia del Colegio de Fonseca, 1956, e Los cole-

giales de Fonseca, 1958, que é a tese de doutoramen-

to que defendera na Universidade de Madrid o 16 de 

xuño de 1948. Foi secretario, comisario de varias ex-

posicións, formou parte da sección de Etnografía e 

Folklore, etc. 

Ao mesmo tempo non deixa de participar nos esca-

sos eventos culturais relacionados coa nosa cultura 

que se desenvolven durante estes férreos anos da di-

tadura, como na fundación do padroado “Rosalía de 

Castro” (13 de novembro de 1947). 

Lugo e santiago de ComPosteLa

Oposita a cátedras de Xeografía e Historia, pero fra-

casa varias veces, sempre por mor dos antecedentes 

políticos. Ata que por fin aproba o primeiro de no-

vembro de 1949, elixindo como destino o Instituto 

masculino de Lugo, ao que se incorpora o 15 de maio 

do seguinte ano. Como antes fixera no da Estrada, 

aquí tamén desempeñou varios cargos: vicesecreta-

rio, delegado do curso de Preuniversitario, xefe de 

estudos, secretario, etc.

Gústalle saír cos alumnos a descubrir xacementos 

arqueolóxicos e a visitar monumentos situados nos 

arredores da cidade. Froito destas excursións son, en-

tre outros, os artigos “Restos dolménicos próximos a 

la ciudad de Lugo” e “Castros de la comarca lucense” 

(1962). A súa valía intelectual é recoñecida por todos, 

12. Ambos os dous textos publicáronse por primeira vez en edición dixital: <As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade>, Real 
Academia Galega, 1916. 
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como pola dirección do Museo Provincial que o no-

mea vogal, e o mesmo fai o prelado coa comisión de 

Arte Sagrada da diocese. 

Prosigue investigando, durante este tempo princi-

palmente encol de Lugo e provincia, sen por iso 

deixar de participar nas actividades do “Instituto P. 

Sarmiento de Estudios Gallegos” cando lle cadra es-

tar en Compostela, así como no “Centro de Estudios 

Jacobeos”, do que era xefe da sección de Historia 

Moderna e Contemporánea dende 1955 por nomea-

mento do arcebispo-cardeal Quiroga Palacios.

A súa estadía lucense rematou, a petición propia, o 

22 de maio de 1959, en que se lle concede o trasla-

do para o Instituto feminino “Rosalía de Castro” de 

Santiago. Pero, a pesar dos anos transcorridos, a lem-

branza da súa laboriosidade e bonhomía mantívose 

viva na cidade das murallas, e o 7 de outubro de 1989 

os exalumnos organizaron unha homenaxe na súa 

honra, e o concello deulle o seu nome a unha das 

rúas da cidade. 

En Compostela, ademais do instituto, volve a impar-

tir clases como profesor auxiliar na Facultade de 

Filosofía e Letras, raro é o día que non pasa polo “P. 

Sarmiento“, e colabora en revistas especializadas e na 

prensa periódica. Talvez foron estes os anos máis atei-

gados de actividades: participa en case todos os even-

tos culturais que se desenvolven na cidade, é un dos 

fundadores da Academia Galega de Ciencias (1973), 

director do Museo Municipal de Santiago (1973), so-

cio correspondente na provincia da Coruña da Real 

Academia de la Historia (1975), publica os libros La 

Galicia Insólita. Tradiciones gallegas (1973), Lugo 

(1974), etc. Ata o 28 de decembro de 1975 en que se 

xubila, comezando dende entón unha nova tempada 

da súa vida na que é libre de traballar no que lle praza. 

Inauguración do Museo do Pobo Galego, o 29 de outubro de 1977. 
De esquerda a dereita: X. Filgueira, A. Fraguas, S. Nogueira, A. Castro, 
Pío Cabanillas (Ministro de Cultura y Bienestar), R. Baltar e X. Lorenzo 
[Foto: Museo do Pobo Galego]



16
~

D Í A  D A S  L E T R A S  G A L E G A S

unha veLLa areLa: o museo do Pobo gaLego 

Nos anos mozos, cando formaba parte do SEG, xun-

to co amigo Xaquín Lorenzo (el sempre o trataba de 

Xocas), encargáronse de montar o museo da institu-

ción con pezas procedentes das escavacións, achegas 

particulares e algunhas maquetas moi interesantes 

(das que varias aínda se poden ver agora no Museo do 

Pobo Galego). Ao ser destinado ao instituto da Estrada 

fixo o mesmo, sobre todo cos achados arqueolóxicos 

descubertos cos alumnos, neste caso para que algún 

día se convertese no Museo da Terra de Tabeirós. Pero 

ambos os dous proxectos fracasaron, desbaratados 

polos fascistas a partir do 18 de xullo. 

A teima de que Galicia contase cun museo de seu foi 

para el unha das arelas máis cobizadas, por iso aco-

lleu con afervoamento a idea promovida por Carlos 

García Martínez, Justo Beramendi e Manuel Gallego 

Jorreto de crear un museo antropolóxico, no que es-

tivesen representados os costumes dos devanceiros, 

os labores e as ferramentas dos artesáns e os traballos 

e os apeiros dos labregos e dos gandeiros. O anhelo 

non era exclusivo del só, senón tamén de todos os in-

telectuais que pertenceran ao SEG, entre os que non 

podían faltar Otero Pedrayo (que falece poucos des-

pois, o 10 de abril) e Xaquín Lorenzo.

Asistiu á primeira reunión que tivo lugar no Hostal 

do Reis Católicos de Compostela o 24 de xaneiro de 

1976, na que se acordou a creación do que será o 

Museo do Pobo Galego, e o 31 de xullo, na constitu-

ción do padroado, foi nomeado presidente o seu ami-

go Xocas e el vicepresidente e director. 

Traballa na organización do mesmo, coa imprescindi-

ble axuda de varios colaboradores, sobre todo o fina-

do Carlos García Martínez (que sería director ao pa-

samento de Xaquín Lorenzo) e María Xosé Fernández 

Cerviño. Tanto é así, que o 29 de outubro de 1977 xa 

se puideron inaugurar as primeiras salas, non deixan-

do dende entón de medrar en salas, pezas, libros e ac-

tividades, ata converterse nos nosos días nunha insti-

tución pioneira e exemplar. O Museo do Pobo Galego 

avivou de novo en Don Antonio o facho, nunca de 

todo extinto, que acendera nos anos do SEG. 

Ao pasamento de Xaquín Lorenzo, no mes de xu-

llo de 1989, deixou a dirección e fíxose cargo da 

Presidencia do padroado, que ostenta ata 29 de maio 

de 1999, á que renuncia por motivos de saúde. 

ePíLogo Para unha vida

Non parou de traballar ata o derradeiro día que tivo 

folgos para coller o bolígrafo ou teclear na máqui-

na, como testemuña que o último artigo saíse no 

xornal compostelán O Correo Galego o 31 de outu-

bro de 1999, cinco días antes do pasamento, no que 

lembraba a estadía nas terras do Saviñao, xunto con 

Florentino López Cuevillas e María P. Lorenzana a fi-

nais da década dos anos vinte. 

Deixounos varios libros: Geografía de Galicia (1953), 

Historia del Colegio de Fonseca (1956), Santiago 

de Compostela (1957), Los Colegiales de Fonseca 

(1958), La Galicia insólita: Tradiciones gallegas 

(1973), Lugo (1974), Manuel Murguía: o patriarca 

(1979), El traje gallego (1985), Aportacións ó cancio-

As cousas de Antonio de Insuela, unha pequena 
escolma de artigos publicados no xornal compostelán 

O Correo Galego (Santiago de Compostela, 1996).
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Antonio Fraguas Fraguas faleceu o 5 de novembro de 

1999, cando se aproximaba aos 94 anos. A capela ar-

dente estivo no Museo do Pobo Galego, e ao día se-

guinte recibiu sepultura á entrada do cemiterio de 
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"Fillo Predilecto" 
do concello 
de Cotobade 
(setembro de 
1984)



Afonso Vázquez-Monxardín Fer-

nández

Ourense, 1960

Catedrático de Lingua e Literatura Galega no 

Ensino Medio. Secretario da Fundación Ote-

ro Pedrayo. Correspondente da Real Academia 

Galega.

IV xuntanza do Seminario de Estudos Galegos en Pontevedra, os días 7, 8 e 9 de abril de 1928. Fraguas é o  
segundo da segunda fila pola dereita. Sobresae o grupo dos ourensáns: Ramón Otero Pedrayo, Antón Losada 

Diéguez, Florentino López Cuevillas e Vicente Risco 
[MPG: Fondo “A. Fraguas”]
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C oñecín a Fraguas, a Antón Fraguas, o día 19 

de xullo de 1983, en Trasalba. A data é fácil 

de lembrar porque era a entrega do primeiro 

premio Trasalba da Fundación Otero Pedrayo. O ho-

menaxeado era o discípulo, amigo e veciño de don 

Ramón, Xoaquín Lorenzo. E fun alí, non só porque 

meu pai, Xosé Lino, era un dos impulsores iniciais 

da Fundación desde o seu posto de tesoureiro, senón 

porque como integrante do Grupo Marcelo Macías de 

colaboradores do Museo Arqueolóxico de Ourense 

estabamos encantados de que o premiado fose o noso 

mestre e presidente, Xoaquín Lorenzo Fernández. 

Despois daquela data volvín coincidir con el en varias 

ocasións, no Museo do Pobo, viaxes en coche, en ac-

tos do Pedrón de Ouro, etc. e sempre tirei a mesma 

impresión: un home de xesto agradable, de palabra 

amable e simpática, agudo e espelido. Despois, pa-

sados os anos, cheguei a ter unha idea do porqué da-

quela amizade entre Antón Fraguas e os galeguistas 

ourensáns, que paso a desenvolver.

Significativamente Otero Pedrayo dirixíase a Antón 

Fraguas, humoristicamente, como “diputado por 

Listanco”, porque, aínda que orixinario das terras de 

Cotobade, súa nai e toda a familia materna, eran des-

ta zona de Ourense. Os camiños da fortuna –da pou-

ca fortuna– levaran a súa nai a vivir de pequena a 

EN TRASALBA, 1983, 
CO SEG e o IPSEG AO FONDO

Afonso Vázquez-Monxardín Fernández

Na  praza compostelá do Toural, con Ramón Otero 
Pedrayo e Xosé Mosquera “O vello dos contos”, 1950 
[MPG: Fondo “A. Fraguas”]

Antón Fraguas,
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casa duns tíos que residían en Cotobade e alí naceu 

Antón. Tiña, cando menos, memoria prestada das te-

rras da nai e unha curiosidade e simpatía por ela, di-

gamos, innata.

En segundo lugar, existe unha conexión fluída entre o 

galeguismo auriense e o da provincia de Pontevedra, 

moito máis intensa que con Santiago, Coruña ou 

Lugo. As razóns son varias. Unha, cremos que non 

menor, é debida á influencia da figura de Antón 

Losada Diéguez, que como se sabe foi o “galeguiza-

dor” do grupo intelectual e diletante ourensán de La 

Centuria, o “cenáculo ourensán”, mentres exerceu a 

docencia no Instituto de Ourense, entre 1915 e 1919. 

E o dinamizador Losada, culto señor de pazo, gale-

guista, católico e tradicionalista, trasládase ao 

instituto de Pontevedra a dar clases no cur-

so 1919-20. Alí topará como compa-

ñeiro de docencia, entre outros, 

a Castelao e serán ambos profeso-

res de Xosé Filgueira Valverde 

e de Antón Fraguas. 

Froito desa con-

fluencia intelec-

tual pontevedre-

sa, sairán cousas 

tan interesantes 

como o Museo de 

Pontevedra, as re-

unións de traballo 

na casa de Losada 

ao redor da arqueo-

loxía e estudo da 

realidade, a revista 

Logos de pensamento 

cristián, o grupo católico gale-

guista Labor... etc. Se cotexamos 

con Ourense, tamén temos aquí 

un núcleo de galeguismo conser-

vador, ligado ao mundo cultural e da 

arqueoloxía, ao Museo, ao catolicismo e impulsor da 

revista Nós.

Cremos que na dinamización da relación entre os ho-

mes de Ourense e Pontevedra, foi clave o Seminario 

de Estudos Galegos. Como lembramos, foi fundado 

en 1923, pero, entre os antecedentes estarían tan-

to esas xuntanzas de Losada en Pontevedra cos seus 

discípulos, como as actividades arqueolóxicas que 

Cuevillas e o grupo de Ourense que viña desenvol-

vendo e publicando en Nós desde 1920. 

O caso é que no Seminario de Estudos Galegos, tra-

ballan de forma moi intensa tres persoas moi noviñas 

(Antón Fraguas, nado en 1905; Filgueira Valverde, en 

1906; e Xoaquín Lorenzo, en 1907) ao lado dos seus 

mestres e amigos da xeración Nós, sexan Castelao, 

Vicente Risco, Otero Pedrayo, Cuevillas, ou o propio 

enlace, Losada Diéguez. 

Antón Fraguas, coñece aos ourensáns, segundo as 

súas propias palabras no texto “Lembranza da xera-

ción Nós” Nós 145, 1970: Un día iriamos nós tamén 

ó Seminario e unha mañán fría e con raxeiradas, 

conocín a Otero Pedrayo, Floro Cuevillas e Vicente 

Risco. Foi no estudio de Camilo Díaz, na rúa das 

Hortas. O caso é que alí, desde o seu ingreso efec-

tivo, en 1928 intégrase nas seccións de Etnografía 

e Folclore -dirixida por Risco- na de Xeografía, que 

“... Losada facía a clase intresante tendo 
como punto de partida das explicacións o 
libro de texto que recomendaba e os Códigos 
españoles (...) Católico exemplar, endemáis 
se mostraba irrespetuoso con ninguén, 
calquera que fose a sua maneira de pensar...”   
A. Fraguas, 1968 (Caricatura de Castelao, 
Galicia, 25 de xullo de 1924)

“... o gran Vicente Risco, 
enciclopédico, metafísico, 

extraordinario...” A. 
Fraguas, 1991 (Deseño 

de Castelao, El Sol, 
Madrid, 13 de 

agosto de 1919)



21
~

A N T O N I O  F R A G U A S

impulsa Otero Pedrayo- e colabora tamén coa de 

Prehistoria -que rexe Florentino L. Cuevillas- á parte 

de asumir o rol de Bibliotecario da institución; algo 

que andando o tempo, consideramos clave. 

Este galeguismo orixinado no cultural, na arqueo-

loxía, na etnografía, na historia, e en posturas con-

servadoras e católicas establecerá esas pontes de sim-

patía de que falamos e terán moitas veces actitudes 

confluentes. Por exemplo, ao redor da revista Nós en 

1920; en 1922, na Irmandade Nacionalista Galega de 

Risco, logo da asemblea de Monforte; volven coin-

cidir nos inicios da ditadura de Primo de Rivera, ao 

creren a vontade de rexeneración da ditadura e acep-

taren cargos políticos nas deputacións -Losada en 

Pontevedra, Risco en Ourense- pero axiña se des-

encantan e afastan dela. Colaboran, claro, na fun-

dación do Partido Galeguista en 1931, e, tamén, al-

gúns, na formación do grupo social-cristián Dereita 

Galeguista en 1934, e todos nas campañas en favor 

do Estatuto de 1936. 

E despois da hecatombe da guerra civil, teñen, dal-

gún xeito, posturas que acabarán por confluír. A bru-

tal laminación dos máis comprometidos homes do 

Seminario (19 asasinados, 32 exiliados, 32 sancio-

nados) foi algo especialmente duro para os supervi-

ventes que tiñan no traballo cultural o seu eixo de 

vida. Otero Pedrayo, por exemplo, expresa esa de-

sazón nun texto que lle envía a Xoaquín Lorenzo �A 

Estadea� coñecido como Pranto polo Seminario de 

Estudos Galegos. 

E fronte a esta desaparición do Seminario, houbo re-

accións, tratando de salvar o salvable. A decisión de 

diluír os seus fondos bibliográficos na Biblioteca da 

Universidade, promoverá no ano 1942 e 43 a reac-

ción de Filgueira Valverde, que tratará de tecer vonta-

des e permisos cos novos poders efectivos do país. E 

de aí, acabará nacendo o Instituto Padre Sarmiento 

de Estudios Gallegos, ligado ao Centro Superior de 

Investigaciones Científicas, en 1944. Fíxense que 

mesmo a sigla de IPSEG, trata de lembrar o vello 

Seminario. 

Ese pulo de Filgueira, seguramente a única persoa 

que o podería ter feito, co esforzo permanente do 

crego Xesús Carro en primeiro lugar, de Antonio 

Fraguas na Biblioteca, acabará por atraer, a partir de 

1946 ao grupo de Ourense, ao traballo posible. Saben 

ben que o Sarmiento non é o Seminario, pero sa-

ben tamén que unha revista como os Cuadernos de 

Estudios Gallegos pode ser moi útil para publicar os 

traballos de humanidades cos que garantir a conti-

nuidade da investigación en humanidades. Presente 

debían ter todos, ademais, as dificultades de man-

ter unha publicación periódica, despois de que os 

Arquivos do vello Seminario, se deixasen de publi-

car en 1934 e a revista Nós distribuíse o seu último 

número maio-xuño de 1935. Saber, saben que non é 

o Seminario pero traballan con ilusión nas fendas do 

posible. Incluso Fraguas, nas cartas a Otero, cháma-

lle á nova institución, Seminario. Por certo que nes-

tas cartas tamén se ve - ao igual que nas que se cruzan 

Otero e Filgueira- a colaboración para �galeguizar� a 

Real Academia Galega e ir introducindo nela persoas 

de corda galeguista a partir da �restauración� de ini-

cios dos corenta.

Creo que debeu ser decisiva nesta atracción do gru-

po ourensán cara ao Sarmiento, sobre todo de Otero 

-e os epígonos Xoaquín Lorenzo, Ferro Couselo, 

Taboada Chivite- porque Cuevillas á penas podía via-

xar e Vicente Risco estaba máis ben á marxe de todo, 

a vontade de sobreporse ás circunstancias de facer 

sempre, todo o posible polo país. Algo, que axiña fa-

rían tamén varias iniciativas que poderíamos defi-

nir sensu latu como galeguistas, sexan a Colección 

Benito Soto (1948) en Pontevedra, sexan Bibliofilos 

Gallegos (1949) da man de Filgueira, Monterrey 

(1950) da man dos Álvarez Blázquez, ou Galaxia 

(1950) da man de Piñeiro e del Riego, coa colabora-

ción da propia estrutura do desaparecido PG e sen 

dúbida, a máis importante e cun proxecto de país 

máis elaborado; ou mesmo Celta, de Lugo, publican-

do en galego desde 1952.

Este esforzo no posible ten un fito inaugural espe-

cialmente significativo para nós. Trátase do primeiro 

Anexo dos Cuadernos de Estudios Galegos, datado 

en 1946, dedicado ao centenario de Domingo Fontán. 

Como é sabido, o matemático e xeómetra de Portas, 

autor do primeiro mapa de Galicia, era unha figura 

moi admirada por Otero Pedrayo que mesmo usou 

o seu mapa como elemento transcendental, cataliza-

dor do espertar da conciencia, en Arredor de si. A 

propia realización deste volume, con texto inicial de 

Otero Pedrayo e colaboración de Filgueira, Fraguas e 
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outros, será, entendemos, un punto importante desta 

relación. Desde logo que as ideas, ilusión e liberdade 

que aniñaba no Seminario non era posible nese mo-

mento, pero as ducias e ducias de artigos escritos por 

Otero e por Cuevillas nos CEG, falan dese compromi-

so co país por riba de todo. 

Andando o tempo, nos principios e mediados dos se-

tenta, xunto co Museo de Pontevedra con Filgueira 

Valverde e o de Ourense con Ferro Couselo, o IPSEG 

converteuse no punto central de confluencia entre 

xeracións de arqueólogos, prehistoriadores e etnó-

grafos. No Sarmiento, as vellas xeracións estarían re-

presentadas naquela altura sobre todo por Xoaquín 

Lorenzo e Antón Fraguas –e ata a súa morte en 1973 

por Xesús Carro e Fermín Bouza Brey– e os enlaces 

da nova xeración de prehistoriadores e arqueólogos 

polo grupo vinculado á Universidade e ao mundo dos 

museos, do que, andando o tempo sairía o impulso 

inicial ao Museo do Pobo Galego ao redor do eficaz 

traballo de Carlos García Martínez e o apadriñamento 

colectivo. A creación do Museo do Pobo Galego, sau-

dada mesmo por Otero Pedrayo a comezos de 1976 

nunha das súas últimas cartas, foi, seguramente unha 

das máximas alegrías destes homes, Antón Fraguas e 

Xoaquín Lorenzo, convertidos, ambos, nese elo fes-

tivo que transmitía ás novas xeracións lembranzas 

prestadas e a ilusión dos homes do vello galeguismo 

cultural da preguerra. 

trasaLba, 19 de xuño de 1983

Das actividades desenvolvidas na Casa grande de 

Cimadevila -ou Pazo Museo Otero Pedrayo- o día 

19 de xuño de 1983, o día da entrega do primeiro 

premio Trasalba da Fundación a Xoaquín Lorenzo 

Fernández, á parte da documentación da propia fun-

dación e das referencias de prensa, existe unha gra-

vación de vídeo de mala calidade, pero que constitúe 

un moi importante documento para seguir a historia 

destes premios que desde aquel momento se entre-

gan anualmente no mes de xuño. A cousa desenvol-

veuse así.

Trasalba, 19 de xuño de 1983 
[MPG: Arquivo fotográfico]
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A media mañá foi a sesión conxunta do “Consello 

Rector do Padroado” ao que rendía contas a “Xunta 

de Goberno”, celebrada no salón da Casa Grande, 

onde está o mapa de Fontán, –aínda non estaba fei-

to o Salón de Actos– baixo a presidencia de Domingo 

García Sabell e a secretaría de Ramón Piñeiro. 

Despois dos inicios protocolarios do acto, pasáron-

lle a palabra ao presidente da Xunta de Goberno, e 

verdadeiro impulsor da Fundación, don Agustín Sixto 

Seco. El, cos seus colaboradores, Manuel González 

Somoza, Olga Gallego Dominguez, Xosé Lino 

Vázquez-Monxardín, foron dando cumprida conta 

da actividade anual en cadansúa área de responsa-

bilidade, isto é, Presidencia, Secretaría, Biblioteca e 

Tesourería. Nas imaxes da Xunta de Goberno reco-

ñecemos, á parte dos citados, a Bieito Ledo, Manuel 

Conde Corbal e Carlos Baliñas.

A segunda parte do acto, a parte aberta ao o público 

xeral, desenvolveuse na balconada da Casa que dá ao 

norte, ao patio da casa, onde a xente, de pé, escoi-

taba os discursos. Como mantedor exerceu Agustín 

Sixto Seco, e foi pasando as palabras sucesivamente, 

de saúda, ao Presidente de honra, Domingo García 

Sabell; de lembranza de Otero e laudatio do premia-

do a catedrático Carlos Amable Baliñas; e para a pre-

sentación do libro editado para a ocasión (A nosa se-

ñora do Viso, Edicións do Patronato, 1983) ao amigo 

Antón Fraguas Fraguas. 

Con posterioridade, Xoaquín Lorenzo, contestou as 

palabras de Fraguas e agradeceu o galardón.

Presentamos as transcricións dos emotivos discursos 

de Antón Fraguas e a resposta de Xoaquín Lorenzo. 

Queremos unir neste artigo así, a memoria de dous 

amigos; o primeiro, ao que se lle dedica este ano a 

festa das Letras Galegas e o segundo, lembrando que 

fará no mes de xullo, trinta anos da súa morte. 

antÓn Fraguas: 

Dignísimas e ilustrísimas autoridades, donas e se-

ñores. Presentar eu un libro de Xocas é unha pe-

quena alborada. 

Se vivira D. Ramón contaríanos algo non como un 

señor feudal senón como un gran señor do paisaxe, 

precisamente como aquí se falou. Non está D. Ramón 

e poderemos imitar o que el diría de Xocas: “é o millor 

etnógrafo que ten [Galicia]”. Non acostumo a esaxe-

rar, así como non digo que é o millor ciclista nin o 

millor conductor de automóbiles, dixen o outro, por-

que é a verdá. Xocas fai [neste libro] un estudio amo-

roso, un estudio sentimental pero con ese sentimen-

to noble de unha ermida, dunha ermidiña máis ou 

menos grande, máis ou menos isolada: é a de Nosa 

Señora do Viso. Está aí, o monte Viso, que ten tres 

ríos de referencia: o Limia, o Abedela e o Cadós. No 

Limia vía moitas mañanciñas Xocas a ilusión das 

néboas, pero víao amparado polos árbores. Xocas 

saía e lembraba tamén aquel camiño vello, o camiño 

dos románs, e hasta os problemas que tiveron. Pero 

na historia deste santuario está posto o seu vivo pen-

samento, o seu latexar fondo, solo a terra, sabendo 

ben que anda por encima dela, e o seu latexar filosó-

fico. Quere primeiro dar unha idea da xeografía do 

lugar, do monte, do lombo que hai, de como está a 

serra [do Leboreiro ao lonxe e a ermida do Viso nesta 

estribación], que non chega aos mil metros pero pasa 

dos oitocentos, de outras ermidiñas que están como 

[espalladas polas contornas] hasta algunha altura que 

ten relación coa fundación de Ourense, inda que non 

sea máis que por unha lenda. 

Co seu lápiz e o papel vai anotando puntualmente 

cousas, hai notas do pasado, notas, as mámoas, hai 

notas dos románs e cita o caso da vía que penetra 

pola Portela, e hai esas dúas cidades tan churrus-

queiras: Aquis Originis e mais Aquis Querquennis. 

Sobre todo sempre me gustou este nome porque 

parece que está lembrando as queirugas do mon-

te. Veñen despois os suevos, e hai unha memoria 

que el recorda moi ben: en San Xoán de Baños 

de Bande consérvase unha tampa dunha sepultu-

ra que está dedicada a Alepio. Era un mociño de 

dezaoito aos e morreu e adicáronlle esta tampa. 

Adicáronlla o ano quiñentos dez, ou cinco centos 

dez, é dicir, a comenzos do século VI. Logo os sue-

vos pasan, veñen por aquí e el vai recollendo, pero 

cando se perde o fío é cando o románico, aí xa non 

hai medio, porque viñeron os barrocos e o Barroco 

acabou con todo. Explícase perfectamente vendo 

Entrimo, a fachada da eirexa de Entrimo. Hai un 

lamento que eu comparto ben, que faltan ó pé do 

Limia os arboledos, faltan os carballos e os casti-

ñeiros que inda hai cincoenta anos adornaban 
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as súas beiras. Logo, como é a iglesia [a ermida do 

Viso], como hai alí restos do románico? Unha fies-

tra, a fiestra que dá pra dúas bandas, dá luz e sir-

ve de furna para que se poña alí o santo e se faga 

unha misa ao aire libre. 

A fonte, os problemas que se crían facendo funda-

cións, donacións especiales, hai quen funda cape-

llanías e logo hai que entablar pleitos pra cobrar as 

rendas. Hai quen fai un legado especial de mil mi-

sas pola súa alma, ninguén se estrañe deste núme-

ro, dez, cincuenta habían de ser alí, no Viso. Pero, 

quen non lembra que o Arcebispo de Santiago e de 

Toledo, pregado prá hermida di, pregunta: “Quen 

remuda as chavellas?”. E entón hai sempre un gru-

po de xente quen, con moito gusto, colle as chave-

llas e dá unha esmola. E cando chegue á porta da 

eirexa, temos visto en tantos sitios facer esta ope-

ración, puxar as andas, puxar a Santa, meterse de-

baixo, en fin, ofertas de xente e rapaces que esta-

ban fóra, lonxe, e que prometeron á Virxen levar 

os lanzos anque lles costara vinte e cinco mil pese-

tas. Pois ben, cando chega á porta dinlle: “Canto 

pola Virxe ó altar?”. Haberá sempre oferentes que 

paguen o que sea por levar a Virxen deica o altar, 

logo á fonte, logo outros restos e tamén, por que 

non, o xantar que tamén nos está esperando a nós. 

Mais eu, quero lembrar eu agora aquí de final, dúas 

cousas: unha, síntome feliz presentando este libro e 

síntome feliz tamén presentando a idea de que acor-

dou o Museo do Pobo e outros museos de Galicia 

editar os dispersos de Xocas. Eu, anque non sea o 

presentador dese tomo, Dios queira que sea, polo 

menos, escoitador ou ouvinte de quen o presente.

E rematarei agora cumprindo un encargo. Teño 

que poñer no oxal da chaqueta de Xocas a insig-

nia de ouro do Museo do Pobo Galego que por una-

nimidade se acordou concederlle. É ben merecente 

dela, porque hai mais de cincuenta anos que Xocas 

ben pensando no museo da nosa terra, no Museo 

do Pobo Galego.

[Aplausos e Antón Fraguas, colócalle na lapela a insig-

nia de ouro do Museo do Pobo Galego e toma a pala-

bra Agustín Sixto Seco].

Agora, a Fundación Otero Pedrayo faille entrega 

a Xocas deste orixinal cadro que leva o noso logo-

Trasalba, 19 de xuño de 1983
[MPG: Arquivo fotográfico]
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tipo, a figura de D. Ramón diseñada por Maside, 

e que é a primeira deste tipo de cadros que no de-

correr dos tempos e a outras personalidades que 

sexan agasalladas cada ano, se lle irá entregan-

do. Xocas enceta así, esto que nós desexamos sexa 

para el algo que dure moitos, moitos anos, que el 

sexa capaz de entregar aquí a outros personaxes 

outros anos máis. Gracias. 

[Aplausos. Agustín Sixto Seco, entrégalle a placa a 

Xoaquín Lorenzo e a continuación Domingo García 

Sabell, faille entrega do libro A Nosa Señora do Viso 

asinado por todos os sumados á homenaxe. A con-

tinuación, pásalle a palabra a D. Xaquín Lorenzo 

Fernández quen, coa emoción que o caracterizaba 

naquela altura, di:

Excelentísimos e ilustrísimos señores, miñas do-

nas, meus señores: vou romper un pouco o proto-

colo. Eu debía de facer unha gabanza de Fraguas 

polas cousas que de min dixo, pero non vou dicir 

nada, soamentes unha cousa, Antón Fraguas, meu 

mestre, meu amigo, meu irmau, e sobre todos e por 

riba de todo, o home bo, cumpriu aquelo de quen 

honra ten, honra dá. Antón, que Dios cho pague. 

[Aplausos]. 

E permitídeme que comece lembrando unha anéc-

dota que non por coñecida coido que é menos 

oportuna: atopábase un frade franciscano falan-

do cunhos compañeiros de relixión e estaba a di-

cirlles: “mirai, todos vós sabedes máis ca min, to-

dos vós adicades ao traballo un tempo que eu real-

mente perdo, pra vós non ten segredos o decálogo 

porque o cumplides como eu non o sei cumplir, en 

todo valedes máis ca min, pero eso si, a humilde 

non hai quen me gañe”. 

[Permitídime] que eu diga o mismo, que a humil-

de non hai quen me gañe, pero non o vou dicir. 

Non o vou dicir porque pra min este acto éncheme 

de vanidade, non polo meu valer, non polo que eu 

haxa feito, senón pola presencia de tantos amigos, 

canto a amistade é pra min o primeiro do mun-

do. Habendo amistade, toda a benandanza posible 

neste mundo é un feito. 

Os anos pasaron, a vida fíxome a min un rega-

lo enorme, o regalo de convivir, de coñecer aqui-

les homes que se chamaron Cuevillas, Risco, Otero, 

Taboada, Ferro Couselo, tantos que non podería 

nominalos a todos, pero todo o ben deste mundo 

ten o seu pago; coas alegrías veñen as dores tamén. 

Tiven tamén esas dores i ao longo do tempo funos 

despedindo a todos un a un. E hoxe son como aquil 

arbre de que fala a cantiga popular: 

O carballo da portela

xa non ten folla ningunha 

porque lla levou o vento

seica todas unha a unha... 

[O vento] dos anos me foi levando a min aquelo 

que adornou toda a miña vida. Hoxe quedan un-

hos cantos medio vellos xa que un día o trebón dei-

tará por terra. Mais se as alegrías da vida hai que 

pagalas coa dor, tamén as dores teñen a compen-

sación da alegría, i eu penso que esas follas que o 

Sinatura de Antón Fraguas no exemplar do libro A 
Nosa Señora do Viso que se lle entregou a Xaquín en 
Trasalba, o 19 de xuño de 1983
[MPG: Biblioteca Xaquín Lorenzo]



26
~

D Í A  D A S  L E T R A S  G A L E G A S

1. O poeta a que se refire na última frase 
Xoaquín Lorenzo é Álvaro das Casas. En 1934 
deu á luz para Ultreya, grupo de activismo 
galeguista da mocidade, un opúsculo de 28 
páxinas que na capa leva Ultreya. Escolma 
de Cantigas. Ordeadas por Álvaro das Casas. 
Pontevedra 1934. O libriño está dividido en 
varias partes, Cantos da Patria, Canzóns 
vellas, Verbas dos nosos poetas, etc. Dentro do 
primeiro grupo, e a seguir do himno galego, 
figura este da autoría do propio Álvaro das 

Casas, e que foi un dos máis interpretados 
polos galeguistas mozos naquel tempo, como 
eran Xurxo e Xoaquín Lorenzo. Dicía así o 
poema:

Ultreya 

Ei Armórica, Cornubia e Cambria, 
Scocia, Erin, Galiza e a ilIa de Man! 
Son as sete nazóns celtas 
fillas do Rei Breogán. 

Miña Patria Galiza 
ti és, e ti serás, 
cos teus verdes agros 
o mais quente fogar. 

Son os sete ciñas brancos, 
os fillos dos Dedaniáns! 
Para ti miña Patria 
nos beizos un cantar; 
nos peitos a ledicia 
da nosa mocedá.

vento me foi levando cairon na terra e nesa terra 

fixeron a terra vexetal na que están nacendo hoxe 

unhos arboliños novos que son o que Galiza espera 

deles, son a espranza da nosa terra. E a través das 

canas xa medio vellas inda podo presumir de que 

resoe a voz daqueles homes que fixeron a ciencia 

da Galiza. Sodes vós, os rapaces novos, sodes vós, 

esta xuventude marabillosa que está chea de em-

puxe, que está chea de intelixencia e que está chea 

de coraxe. Pero mirai, hai no noso himno galego 

unha frase que eu quixera suprimir. É aquela que 

di: “non des a esquecemento da inxuria o rodo en-

cono”. Eu diríavos polo contrario, “esquecede o en-

cono, esquecede o odio, seguide o camiño que nos 

trazaron os devanceiros, mais co corazón limpo, 

co corazón aberto, cara un fito que é Galiza”. O ca-

miño é longo, é difícil, ó longo dil as espiñas irán 

desgarrando as vosas carnes, tropezaredes nos pe-

nedos e cairedes, será a vosa pasión. Tamén Cristo 

tivo a súa pasión. A pasión de Cristo foi pra redi-

mir aos homes, a vosa pasión será pra redimir a 

Galiza. Eu pediríavos que seguises ese camiño tal 

como o pedía o poeta: 

Na frente unha estrela

nos beizos un cantar

nos peitos a ledicia

da nosa mocedá”1.

E perdonaime, pero non podo seguir...

[Aplausos finais]

Catro vellos amigos no souto de Trasalba o 19 de xuño de 1983: 
Ramón Martínez López, Xaquín Lorenzo, Antón Fraguas e Xosé Filgueira Valverde
[MPG: fotografía de Xerardo Estévez]
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Limiar a AportAcións ó cAncioneiro de cotobAde

Ao ano seguinte, en 1984, o premiado co segundo 

Trasalba foi Antón Fraguas. A persoa que fixo a ga-

banza foi Xoaquín Lorenzo, e foi quen elaborou, ase-

made, o seguinte limiar para o libro do propio galar-

doado, Aportacións ó cancioneiro de Cotobade im-

preso en 1985, xa baixo o rubro de “Publicacións da 

Fundación Otero Pedrayo”. Alí deixou dito Xoaquín 

Lorenzo:

Non é iste o intre de acrarar a biografía nin a bi-

bliografía de Antón Fraguas. A sua vida e a sua 

obra son dabondo coñecidas pra que seña preciso 

resaltalas eiquí. Intresa, en troques, o intento de es-

pricar a sua persoalidade e chegar a ollar os moti-

vos da sua adicación de sempre á cencia e á Terra. 

Porque Fraguas non é por casualidade un xeógra-

fo e un etnógrafo. A realidade é que resultan ta-

les adicacións de uns condicionamentos impostos 

polo seu mesmo vivir. Fraguas ten o seu berce no 

lugar de Loureiro, en Cotobade (Pontevedra), onde 

nace o 28 de Nadal do ano 1905, dia dos Santos 

Inocentes, que marcaría níl o seu caracter inxénuo 

e bondadoso. Fai, por elo, 80 anos que o temos an-

tre nós. Elí, a carón dos campesiños e dos rapaces 

seus amigos, vanse desenrolando os intres pirmei-

ros da sua vida, sinalando dende os comenzos o 

que sería o seu traballo vital.

Os seus ollos afixéronse ó panorama das terras de 

Cotobade e daprendeu os seus segredos, do mesmo 

xeito que se asulagou na ialma de aquiles homes, 

seus paisanos e amigos, cos que se identificou ple-

namente. Mociño xa, pasa a Pontevedra, onde fai 

os estudos secundarios e, rematados istes, vaise a 

Santiago, a sua segunda patrea, que o honrou no-

meandoo seu Fillo Adoptivo. A carón do Apóstol 

perpárase en Humanidades e a elas adica os seus 

traballos dende entón. E niste intre, maduro xa, 

atopa a sua definitiva adicación ó se pór en con-

tacto cos homes que traballaron no Seminario 

de Estudos Galegos. A seu carón traballa con 

Otero, con Risco e con Cuevillas. Iles infúnden-

lle, millor, decóbrenlle o seu destiño: Xeografía e 

Etnografía, pasando, como non podía por menos, 

pola Arqueoloxía. Por todo elo, Fraguas e funda-

mentalmente xeógrafo e etnógrafo; os ensinos de 

Risco e Otero atopan níl terreo axeitado pra que 

as suas sementes rendesen froito. 

E rendérono dabondo. 

O seu coñecemento da terra e dos homes que viven 

nela, que son a fin de contas os que máis intresan, 

cristalizou en moitos traballos que lle foron gañan-

do nome e ademiración en todos aquiles que, den-

tro ou fora de Galicia, adican as suas angueiras a 

traballos semellantes. 

Mais a Terra eisixe ainda unha adicación meiran-

de. Non abonda a cencia pra traballar por ela; 

quer tamén a adicación persoal e a entrega da pro-

pia vida cando é preciso. E Fraguas atopou iste in-

tre cando tivo que sofrir na sua carne as dentella-

das da incomprensión e do odio.

Perseguido e aldraxado, soubo ofrecer a súa pa-

sión á Terra e trocar a tranquilidade e o “bo vivir” 

pola idea que rexía dente sempre a sua vida.

E pasou o tempo.

Hoxe, coesa mesma adicación que non foron capa-

ces de afogar as mais ruíns malquerenzas, ainda 

sabe traballar por Galicia coa adicación de sem-

pre.

E, a fins de contas, este é o que val e oque queda do 

noso paso pola vida.

Trátase de xustificar a propia eisistencia deixan-

do un froito cheo e ben maduro pra poder ollar as 

mans cheas cnado nos chegue o intre de dar con-

tas.

Así fai Antón Fraguas e, se Deus quer, seguirao fa-

cendo aínda por moitos anos.

Xoaquín Lorenzo morreu catro anos despois deste 

prólogo, en 1989 e Antón Fraguas, catorce, en 1999. 

Dúas vidas exemplares, tecidas de ciencia humanísti-

ca e amizade.



Participantes na “xeira” da Terra de Deza organizada polo Seminario 
de Estudos Galegos. Antonio Fraguas é o primeiro da segunda fila 
pola esquerda. Foi un dos que se encargou de catalogar os xacementos 
arqueolóxicos, e co traballo “O castro de Soutolongo (Lalín)” ingresou o 
5 de novembro de 1928 como socio activo no SEG. 
[Museo do Pobo Galego: “Fondo A. Fraguas”]

Francisco Calo Lourido

Doutor en Xeografía e Historia, Catedrático 

xubilado de Instituto, pertence a varias insti-

tucións, sendo, entre elas, patrón do Museo 

do Pobo Galego e Académico Corresponden-

te da Real Academia Galega. As súas publica-

cións científicas sobre arqueoloxía castrexa 

e galaico-romana, así como sobre etnografía 

mariñeira sobrepasan as 200, sendo as xor-

nalísticas, de análise político, partindo de fei-

tos históricos, máis dun cento. Foi dúas veces 

premiado co “Losada Diéguez” de investiga-

ción e o último premio recibido foi o de “Va-

lor e Mérito” da Associação de amigos do Mu-

seu Municipal de Penafiel (Portugal).
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Como é doado de comprobar con só 
ler o resto dos artigos deste número 
dedicado a don Antonio Fraguas, non 
foi precisamente a arqueoloxía o cam-
po científico ao que este gran gale-
go natural de Insuela de Loureiro de 
Cotobade dedicou máis esforzos. A 
súa inclinación natural ía máis polos 
terreos da etnografía e do folclore, 
pero, como home do Seminario de 
Estudos Galegos, ningún eido lle resul-
taba alleo. Aceptei escribir esta cola-
boración, porque, sen ela, a súa vida 
e obra aquí glosadas ficarían incom-
pletas, carencia que non me permi-
tía a relación que con el tiven desde 
1976 ata o seu pasamento, en 1999.

Durante os seus estudios na univer-
sidade de Compostela entrou en 
contacto co Seminario de Estudos 
Galegos, participando nalgunhas 
das súas actividades, xunto co seu 
amigo Sebastián González García-
Paz, quen, en 1933, iniciará as esca-
vacións arqueolóxicas dos castros 

de Baroña e Borneiro. O 15 de outu-
bro de 1927 foi proposto como socio 
activo do Seminario, sendo aceptado 
o 5 do seguinte mes e ingresando, 
un ano despois, o 5 de novembro de 
1928, ano este no que se licenciou 
en Filosofía e Letras. Para facer efec-
tivo o ingreso no SEG era preceptivo 
presentar un traballo, optando don 
Antonio, entre todas as seccións que 
conformaban o Seminario, por un da 
rama de arqueoloxía: “O castro de 
Soutolongo”.

Cando o grupo de Ourense, co 
impulso de Losada Diéguez, ingre-
sa nas Irmandades da Fala, ven-
do que case todo está por estu-
dar e facer en Galicia, decidiron 
que todos colaborarían na totali-
dade dos campos, pero que Otero 
Pedrayo se dedicase preferentemen-
te á xeografía, Vicente Risco á etno-
grafía e folclore e Florentino López 
Cuevillas á prehistoria. A mudan-
za de intereses destes persoeiros foi 

nos traballos de

Francisco Calo Lourido

tan radical que Cuevillas pasou, sen 
solución de continuidade, de publi-
car sobre a recente Revolución Rusa 
(López Cuevillas, 1917) a facelo sobre 
Aquis Querquernis (López Cuevillas, 
1922a), ou o castro de San Cibrán de 
Las (López Cuevillas, 1922b: 18-21). 
Cando en 1923 se crea o Seminario, 
todos os membros, formando parte de 
diferentes seccións, adoptaron o mes-
mo xeito interdisciplinario de traba-
llar. Don Antonio Fraguas adscribiu-
se á sección de Etnografía e Folclore 
dirixida por Vicente Risco, participan-
do tamén asiduamente sobre todo 
na de Prehistoria, dirixida por López 
Cuevillas desde 1926 ata a desfei-
ta do Seminario en 1936, así como 
na de Xeografía, dirixida por Otero 
Pedrayo, na de Historia, primeiro 
baixo a dirección de Portela Pazos, 
logo de Cabeza de León e a continua-
ción de don Armando Cotarelo, e na 
de Arqueoloxía1 e Historia da Arte, 
dirixida por don Xesús Carro. “Con 
eles colaborou en distintos traba-

1. É pertinente facer notar que, naquela altura, a verba arqueoloxía empregábase coa acepción contida na definición do cóengo e historiador López 
Ferreiro, autor, en 1889, de Lecciones de Arqueología Sagrada, manual que foi utilizado en diferentes seminarios españoles. Para el, “Arqueología 
es aquella rama de la Historia que estudia, examina y describe los antiguos productos no solo de las Bellas Artes propiamente dichas, sino también 
los de la Industria en lo que puedan tener de artístico” (López Ferreiro, 1889: 5-6). Dous anos antes, e coa mesma finalidade, editara en Portugal J. 
Possidónio da Silva un manual intitulado Resumo Elementar de Archeologia Cristã.

A ARQUEOLOXÍA

Don Antonio Fraguas



30
~

D Í A  D A S  L E T R A S  G A L E G A S

llos de investigación e exerceu unha 
enorme actividade. “Como el mesmo 
ten dito, tiña que facer de todo: des-
de catalogar castros ata recoller can-
tigas ou estudar unha ponte. Unha 
bolsa da Junta para la Ampliación 
de Estudios en 1928 permitiulle par-
ticipar na catalogación dos castros 
da zona de Lalín e tamén estivo nas 
campañas de arqueoloxía” (Lorenzo, 
2000: 316).

Estes traballos da zona de Lalín res-
pondían a unha actividade novidosí-
sima do SEG. Despois de se consti-
tuír en 1923, dedicáronse ata 1926 
á autoorganización, á recolleita e 
estudo bibliográfico, á formación 
teórica e ás sesións académicas. A 
partires de aí, comezan as que cha-
maron “Xeiras”: as seccións escollían 
unha zona, comarca ou freguesía, e 
todos os membros dispoñibles ían, 
con maior ou menor dedicación, tra-
ballar a ela. Descríbeas moi ben un 
dos membros fundadores, Filgueira, 
no Limiar da edición facsímile de 
Terra de Melide: “Iniciáronse no ano 
1926. Foron dispostas, como estu-
dos de conxunto, dende os máis 
variados aspeitos, pro, tamén, como 
ocasión de xuntoiros ‘interáreas’ que 
levasen azos non soio ao coñece-
mento da terra, senón á amistosa 
comunicación entre os membros do 
centro, estreitando un íntimo e fami-
liar intercambio de ideias, de xeito 
que uns tomasen interés nas anguei-
ras dos outros, quebrando, huma-
nisticamente, as sebes da especiali-
dade. Deste xeito, a Prehistoria non 
sería algo lonxanopra os que catalo-
gaban vexetaes ou aves; o paleógra-
fo podería parolar, sobre o terreo, 
co xeógrafo; o arquitecto tiña algo 
que adeprender dos historiadores, 

e todos, dos artistas e dos poetas” 
(Filgueira, 1978: VII).

Don Antonio iniciouse nestes traba-
llos conxuntos na Xeira de “terra de 
Deza, comezada en 1927 e, en par-
ticular, na catalogación dos xace-
mentos castrexos de Lalín, seguin-
do o consello que Florentino López 
Cuevillas lle deu na IV Xuntanza Xeral 
do Seminario que se desenvolveu en 
Pontevedra en abril de 1928”. Froito 
persoal deste traballo de cataloga-
ción foi a citada lección (infelizmen-
te perdida) de ingreso no SEG baixo 
o título “O Castro de Soutolongo 
(Lalín)” (González, 2006: 48). García 
Martínez di, inicialmente, que a pri-
meira Xeira na que traballou Fraguas 
foi na da Terra do Saviñao, engadin-
do que “A catalogación dos castros 
do Saviñao desenvólvese durante os 
meses de xullo e agosto de 1928...”. 
Máis adiante di que “Fraguas, xunto 
con Sebastián González, acudirá a 
Lalín o 4 de maio de 1928. Teñen a 
encomenda da catalogación dos cas-
tros” (García, 2006: 209). Despois 
de anotar que foi López Cuevillas 
quen lles encomendou este traba-
llo, engade unhas verbas do propio 
Fraguas, tomadas dun artigo sobre 
Sebastián González: “Cumplimos 
a orde dada polo mestre: xuntámo-
nos en Lalín o 4 de maio de 1928 e 
comezamos a catalogación dos cas-
tros no medio de curiosas anécdotas 
e de algunha que outra molladura...”. 
Por este mesmo artigo sabemos que, 
para publicar os resultados, publica-
ción que nunca chegou a ver a luz 
como tal, tiña Fraguas encomenda-
dos os castros, Sebastián González 
o megalítico e a arte rupestre e o 
mestre Cuevillas “escribiría encol 
dos achados do Monte das Cabras 

e do tesouro de Agolada. Os tres asi-
narían o traballo” (Fraguas, 1968: 
347)2. Considerando que as catalo-
gacións no Deza principiaron o 4 de 
maio de 1928 e as do Saviñao no 
mes de xullo, semella ficar claro que 
a iniciación de Fraguas, catalogando 
xacementos no seo do SEG, foi nas 
terras de Lalín.

Por se chegaren a facer publicacións 
das mesmas, deterémonos máis nos 
traballos da terra do Saviñao, onde 
estaría inicialmente naquel verán de 
1928. As publicacións permítennos 
valorar non só o tipo de traballo de 
campo efectuado, senón o seu trata-
mento, así como o dos obxectos reco-
llidos e mesmo o coñecemento que 
tiñan, naquela altura, dos materiais 
arqueolóxicos. Non podemos obviar 
que o teórico e curtido en bibliografía 
peninsular e estranxeira era Cuevillas, 
a quen os demais nomeaban e res-
pectaban como mestre. Mais os tra-
ballos están asinados conxuntamen-
te e así debemos valoralos, tendo 
moi presentes as verbas de Filgueira: 
“E, tamén, foron caindo as murade-
las da fachenda, do protagonismo, 
de afán polo descobrimento persoal 
e pola posesión escursiva do dato, 
negras chatas da erudición miúda. 
As xeiras fixeron do Seminario unha 
Hirmandade” (Filgueira, 1978: VIII).

En 1930, Cuevillas, Fraguas e María 
Pura Lorenzana publican un longo 
traballo sobre o megalitismo nesa 
zona (López Cuevillas, F. Fraguas 
Fraguas, A. e Lorenzana, María 
Pura, 1930: 67-91). Comezan facen-
do unha interesante precisión: que 
moitas mámoas, o mesmo que nou-
tras zonas (citan unha da Limia) están 
totalmente arrasadas, o que non impi-

2. Este traballo de Fraguas é realmente fermoso, un exemplo de compañeirismo cargado de información e de anécdotas, amais de contar con 
moitos dados dos empregados nesta miña colaboración. Anos despois, Cuevillas faría varias publicacións sobre materiais e xacementos destas 
prospeccións, así como de outros previos. Por evitar repeticións innecesarias, remito a García (2006: 210).
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de que conteñan moito espolio, como 
o caso da de Monte Albán (Rairiz) 
na Limia. Unha de Monte Morá só 
deixou como sinal un claro circular 
na vexetación. Non chega, pois, con 
prospección oculares, hai que falar 
sempre cos moradores da zona. Van 
estudar os grupos de dólmenes, tanto 
os observados por eles como aque-
les dos que lles informaron, mais a 
estes, con bo criterio, colocan ao seu 
carón un interrogante. No mes de 
agosto de 1929, fixeron “o eisame e 
mensurazón da anta de Abuime e a 
esprorazón compreta da necrópole 
de Monte Morá”3, do que realmente 
vai tratar este artigo.

Numeran e miden os chantos de 
Abuime, informando de que un deles 
está nunha casa de Vilasante con-
vertido en pía para beber o gando; 
detectan un inicio de posible corre-
dor e fan notar que as caras planas 
dos chantos, resultantes do traballo 
na canteira, están colocados para o 
interior. Despois de dicir que o traba-
llo de exploración das mámoas gale-
gas é “caro, fatiguento e de cativos 
resultados” e, a maiores, como foron 
moi saqueadas, hai que “rexistrar un 
por un os torróns que se erguen coa 
aixada, pra poder recoller os escasos 
restos de moblario salvados de ante-
riores catas i-esparexidos ô maquiar-
se a terra que antergamente enchía 
as antas”. Todo o anterior estanos a 
falar da meticulosidade e finura coa 
que realizaban os traballos de explo-
ración e de escavación, considerando 
que traballaban na década de 1920.

Constatan un problema de atribución 
das cerámicas, pois atopan unhas con 
decoración castrexa, outras romanas 

e outras modernas, o que os induce 
a pensar que, mentres as antas estive-
ron en pé e puideron servir de abrigo, 
foron utilizadas por pegureiros ou por 
xentes nómades. As cerámicas que 
consideran castrexas deducen que 
poden proceder de dous castros (Vilar 
de Ortelle e Santa Mariña) situados a 
un km das mámoas. Din que no fun-
do dunha delas atoparon un cravo 
dos usados actualmente para facer 
os carros do país, “sendo polo tan-
to imposible o fixar nin aproisimada-
mente camadas ou niveis”4. Describen 
todos o achados e dedican máis dun 
terzo do traballo a “consideracións”, 
principiando pola localización das 
mámoas “nas soás dos montes e nas 
gándaras abertas”; citan algunhas 
doutras zonas situadas en terras 
baixas (Axeitos, Cobas e Maus de 
Salas) pero din que o habitual é que 
estean en lugares altos e despexados, 
“Craro está que tal fenómeno pode 
aporse en parte, â destruzón conse-
guinte ôs traballos agrícolas, cuios 
efectos déixanse sentir con menor 
intensidade nas terras pouco magoa-
das pol-os cultivos, como son os mon-

A anta de Abuime (“Mámoas do Saviñao”, 1930)

tes e as gándaras”. Pregúntanse se o 
seu emprazamento en zonas altas se 
deberá ao interese pola visibilidade 
ou se quizás tivesen en parte “o dese-
xo de que os raios vivificantes e puri-
ficadores do sol as bicaran desde o 
abrente e as bañaran todo o día” e 
falan dos vencellos entre o culto ao 
sol e as prácticas necroláticas, apun-
tando o feito de estar as portas das 
cámaras cara ao nacente, así como 
as imaxes solares pintadas ou inscul-
turadas nas súas pedras. Rematan o 
aspecto arquitectónico dicindo que as 
antas grandes teñen os chantos pou-
co espetados, sendo profundos os das 
pequenas, deixando a tampa case a 
rentes do chan.

Estudan logo os materiais, facendo 
unha verdadeira exhibición de coñe-
cemento de paralelos na Península e 
extrapeninsulares. Detéñense ata no 
tipo de material, como cando falan 
dunha machada de serpentina verde 
clara e engaden que ese mineral non 
o hai no Saviñao, sendo moi abondo-
so en Melide. Non é este o sitio para 
repetir o dito por eles, tendo a fon-

3. Na fig. 2 temos un moi bo esbozo desta necrópole. Hai tamén numerosas e boas ilustracións sen paxinar.
4. A cursiva é miña para destacar que, hai case 100 anos, andaban na procura de estratigrafías. Nun Congreso Internacional sobre Cultura Castrexa 
celebrado este verán en Santa María da Feira (Portugal), tendo eu a encomenda de falar dos pasos e avances na dita cultura desde Martins Sarmento 
ata hoxe, detívenme nas reiteradas queixas da falla case xeral de estratigrafías nos xacementos ata a década de 1970 (Calo, 2019).
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te primaria a man na publicación de 
1930. Falan mesmo dos vasos cam-
paniformes “e dentro xa do noso cir-
co do noroeste as do tipo Penha”5. É 
interesante e ben baseado na docu-
mentación o que din sobre as vías 
de chegada a Galicia das contas de 
“calaïta” que atoparon nestas antas, 
se directamente desde Bretaña ou se 
subindo desde Portugal. Rematan, 
con todas as reservas, levando todo 
isto ao eneolítico “aunque debamos 
advertir que, en Galiza e no Minho, 
somentes unha sepultura con mobilia-
rio lítico, deu un obxeto de cobre”. E 
rematan cunhas brevísimas notas de 
folclore sen comentario algún.

En 1950, tras aprobar as oposicións 
a Catedrático de Xeografía e Historia 
de Ensino Secundario, trasládase a 
Lugo, retoma as prospeccións arqueo-
lóxicas cos seus alumnos e amigos e 
publica uns “apuntes” sobre mámoas 
situadas preto da cidade das mura-
llas, ás que dedicou un artigo perio-
dístico (Fraguas, 1957). Describe anta 
por anta, así como os restos cerámi-

cos ou un fragmento de coitelo de 
sílex que recolleu, ao que busca cou-
sas similares en Lugo e en Portugal. 
Nunha mámoa á beira da estrada 
de Santiago (km 515, hm 8), amais 
de cerámica lisa, atopou un fragmen-
to decorado que ilustrou cun debuxo 
na fig. 3. Di que é castrexa e retoma 
a idea da publicación de 1930, ao 
xulgar “que descubre una vez más la 
presencia de los habitantes del cas-
tro en los monumentos dolménicos” 
(Fraguas, 1953: 146). Cando, en 
1962, insiste no tema, volve outra vez 
ao traballo do Saviñao e re lembra 
algunha das antas do artigo anterior. 
Introduce agora unha moi pertinen-
te corrección con respecto á cerámi-
ca que sempre considerou castrexa, 
amais de reproducila en fotografía. 
Fala da mámoa e di: “En ella encon-
tramos un trozo de cerámica que esti-
mábamos, por su decoración y pobre-
za, de la cultura castreña, pero aca-
so sea más exacto situarla en el tipo 
campaniforme” (Fraguas, 1962a: 
349). Xa no anterior traballo dicía 
que tiña grosos grans de cuarzo.

Fragmento 
de cerámica 
achado nas 
inmediacións 
da estrada 
de Lugo a 
Santiago 
(“Apuntes 
sobre 
mámoas 
lucenses”, 
1953)

Publica tamén un breve artigo mera-
mente descritivo sobre outra necrópo-
le megalítica, neste caso en Villareda 
(Palas de Rei), dominando os horizon-
tes da Ulloa. Todas as antas son sinxe-
las: unha simple cámara poligonal sen 
corredor. Aproveita para dicir que 
no mesmo lugar, no monte Orgoso, 
os seus compañeiros de excursión (a 
verba é del), Losada e Seijas, deron 
cunha inscultura na que hai varios cír-
culos e unha liña, unha cauda rema-
tada nun moi erosionado rectángulo. 
Ilustrou o traballo coa planta e alza-
do das mámoas, mais non do petró-
glifo (Fraguas, 1955a). Noutro arti-
go, no mesmo volume, dá conta de 
dous novos petróglifos, neste caso 
no monte Pedreira, base do castro 
de Carballedo (Cotobade). Tan só 
os describe, aportando, agora si, os 
correspondentes debuxos, e indican-
do que están próximos aos que publi-
ca Sobrino no Corpus Petroglyphorum 
Gallaeciae (Fraguas, 1955b)6. Nesta 
súa etapa de profesor en Lugo, 
fixo tamén dúas breves recensións: 
Fraguas (1952 e 1954-55).

Outra importante xeira do SEG foi á 
terra de Melide, onde se realizaron 
tres campañas, todas elas en 1929: 
en xuño, en agosto e en setembro. En 
conxunto foron moitos membros do 
Seminario os que participaron, traba-
llando Fraguas nas tres, o mesmo que 
Taboada Roca, de quen partiu a idea 
de facer o estudo. O catálogo de cas-
tros, abundantísimos, fíxose a base 
de papeletas, unha por castro, onde 
figuraba esbozo, emprazamento, 

5. Nos anos 20 tiñan clara a relación, cando menos cronolóxica, entre campaniforme e Penha, á que Santos Junior, con bo tino, chamaba 
“campaniforme de Mairos”. Perdeuse esta idea e, durante décadas, considerouse que a Penha pertencía aos inicios da cultura Castrexa. Eu mesmo 
así a considerei, como se pode ver en Calo e Sierra(1983), e outro tanto poderiamos dicir de Carlos Alberto Ferreira de Almeida, ao situala no inicio 
da súa “Cerâmica Castreja” (Almeida, 1974). Persoalmente, souben que tiñan razón os pioneiros, cando, en 1983, andei a traballar no castro de 
Pastoria (Chaves) e visitei unhas escavacións próximas con abondosa cerámica deste tipo.
6. Segundo Reboredo, estes petróglifos foron destruídos “ó obter pedra para unha casa”. Engade este autor que, xa na década dos trinta, xunto con 
Salustiano Portela Pazos, deán da catedral de Santiago, abriron unha gabia no Castro-Cruz do Castro “sen metodoloxía arqueolóxica”. Nos anos 
cincuenta di que Fraguas fixo unha sondaxe no castro de Famelga (Reboredo, 2010) e que, tempo despois, doou pezas del ao museo de Pontevedra. 
Gustaríame que Reboredo nos dixese que tipo de metodoloxía arqueolóxica deberían de ter empregado nos anos trinta, cando en todas partes se 
traballaba dun xeito semellante e aínda habería que agardar a 1954 para que Sir Mortimer Wheeler publicase Archaeology from the Earth, (en 
español non aparece ata 1961, sendo o manual de Martín Almagro, de 1941, o único que existía en España) (Calo, 2019).
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defensas, medidas, particularida-
des observadas, folclore e biblio-
grafía, máis unhas consideracións 
arqueolóxicas e folclóricas. O 
apartado teórico de Prehistoria é 
da autoría de Cuevillas, e Fraguas 
participa na catalogación de 21 
dos 39 xacementos castrexos 
rexistrados “e xoga un papel 
especial na recadádiva do folklo-
re encol dos xacementos, que con-
forma un dos mellores repertorios 
do lendario castrexo” (García, 
2006: 212). Colaborou tamén na 
catalogación dalgunhas igrexas.

O resultado destes intensísimos 
traballos foi a edición, en 1933, 
dun libro esencial na labor do 
Seminario: Terra de Melide.

En 1933, chega don Antonio á 
Estrada como profesor encargado 
de curso de Xeografía e Historia 
no Instituto, antes colexio subven-
cionado, sendo nomeado, des-
de os inicios, secretario do mesmo. 
Amais das súas clases, dedicouse a 
facer traballo de campo (cataloga-
cións, catas e mesmo escavacións de 
xacementos castrexos) co alumnado. 
Os materiais recollidos pasaron a for-
mar e engrosar un “museo de histo-
ria” que montou no centro, xunto con 
outro de “ciencias naturais”, co que 
se “reforzaba e incentivaba esa auto-

investigación que se pretendía impri-
mir nos alumnos”, ata que “En xullo do 
36 todo cambiou, Antonio Fraguas, o 
Secretario do Instituto, era represalia-
do, e –entre outras cousas– foi separa-
do da docencia” (Garrido, 1998: 6). 
Na páxina seguinte desta revista, nun 
apartado de “Comarcáns de Talento” 
de Otero de Ameixeiras, lemos unhas 
lembranzas de Pepa Varela: “Eu tiven 

a sorte de estudiar no Instituto inau-
gurado polo ano 33, e de ter pro-
fesores como D. Antonio Fraguas. 
Con el andivemos polos campos 
de mouros de Ouzande, polo cas-
tro de Ribela, polo de Trasmonte, 
de Barbude, etc. Non tiñamos tex-
tos e alí aprendemos a estudiar. O 
primeiro era interpretar, logo orde-
nar. Resultado, cando o tiñamos 
todo, era pouco e había que investi-
gar para ampliar7. Cando Fraguas 
se veu aldraxado e apartado da 
docencia, vendo o que estaba a 
pasar con seus amigos e correlixio-
narios, temeu que, como moi pou-
co, a súa vida investigadora tiña 
rematado, polo que entregou todo 
o traballo de campo deses tres 
anos ao seu amigo Fermín Bouza 
Brey, xuíz nesa vila. Anos despois, 
este empregaraos nun longo artigo 
(Bouza, 1944). Nunha publicación 
dise que 88 pezas, a maioría frag-
mentos cerámicos, remataron doa-
dos ao Museo do Pobo Galego 

e que Bouza publicou o catálogo de 
castros “tras serlle entregada parte 
da documentación por parte de D. 
Antonio Fraguas ó peche do centro” 
(Rey e Rodríguez, 2001: 146)8.

Desde que saíu a catalogación e estudo 
das mámoas do Saviñao, pasaron 25 
anos ata que a dos castros puido ver a 
luz (López Cuevillas e Fraguas, 1955)9. 

7. Na páxina 6 hai un par de fotografías de don Antonio, no ano 1960, nos actos do 25 aniversario daquel Instituto, desmantelado e suprimido no 
36 e moi distinto do que eu frecuentei entre 1987 e 1990, ocupando a cátedra de Xeografía e Historia que tan dignamente fora de don Antonio.
8. Moitos anos antes, publicara unha peza, neste caso co asentimento de Fraguas (Bouza, 1935). Nos dous artigos se fai constar, repetidamente, que 
os traballos de campo foron de Fraguas cos seus alumnos: “Aprovechan en lo principal las exploraciones efectuadas con anterioridad a 1936, en 
diversos cursos, por el Profesor don Antonio Fraguas con sus alumnos... por graciosa concesión de aquel benemérito estudioso...”. No MPG consérvase 
a redacción manuscrita de todos os castros e mesmo o artigo xa mecanografado por don Antonio, no que se fai constar que só falta a bibliografía; 
remata con estas verbas: “Todo el material fue encontrado por nosotros en continuas excursiones con los chicos, sin ninguna ayuda material ni 
económica, valiéndonos de nuestras propias fuerzas y movidos por el interés de aportar con nuestro trabajo un estímulo y una enseñanza a la juventud 
que frecuenta las aulas del Instituto incorporando nuestra obra a la dinámica de la cultura universal”. Estaba practicamente listo para o prelo, cando llo 
entregou a Bouza.Cuevillas fixo exactamente o mesmo, entregando os seus materiais a don Xaquín Lorenzo; rematada a guerra e calmándose as augas 
da represión, don Xaquín (Xocas) foillas devolvendo e renaceu nel o interese (Fariña e Rodríguez, 2004: nota 8). O que fixo Bouza foi moi diferente, e 
podo dicir que alá por 1976 ou 1977, don Antonio se me queixou amargamente polo comportamento do seu amigo. Se a peza que lle permitiu publicar 
a Bouza, en 1935, era un asubío, moito despois, Fraguas publicaría outro atopado casualmente nunha finca do lugar de “Os Nogales” (Fraguas, 1971).
9. No Museo de Pontevedra figuran dúas cartas de Fraguas relacionadas coa publicación dos castros do Saviñao. Nunha delas, de 1947, dirixida 
a Sánchez Cantón (Arquivo Sánchez Cantón 414/30), dille: No sé si Felipe (coido eu que se refire a don Felipe Cordero Carrete) le habrá incluído 
ya el presupuesto que me dieron en la imprenta del Seminario para los Castros de la tierra del Saviñao”. Inclúeo el desglosado; evidentemente, non 
foi publicado por esa vía. Noutra carta, de 1950, dirixida a Pita Andrade e igualmente escaneada no Museo de Pontevedra, dille que o traballo dos 
Castros segue custodiado por el “y le auguro otra larga temporada de espera”. Agradezo esta información á investigadora e profesora Ana Acuña 
da Universidade de Vigo.

Castro de Barreiro, segundo  
A. Fraguas e E. González Salgado 

(Terra de Melide, 1933)
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Este retraso, din, “nos 
ha beneficiado notablemente”, porque 
recolleron as novas de don Ramón 
Castro López sobre Vilar de Ortelle, 
de onde era crego, e a súa comarca. 
Publícanse os castros, aproveitando 
o III CAN celebrado en Santiago en 
1953. É este un traballo dunha enorme 
madurez e calidade. Arranca cunha 
ampla introdución xeográfica, xeo-
lóxica e hidrográfica; dividen o terri-
torio en Montaña, Media Montaña e 
Ribeira do Miño; falan dos cultivos, 
demografía, freguesías, tipos cons-
trutivos e ocupación monástica (esta-

mos na 
Ribeira Sacra). 

Catalogan 30 castros seguros e 2 
máis posibles que sitúan nas tres 
zonas citadas, relacionándoos 
coas freguesías de cada unha 
delas e coa respectiva exten-

sión en km2, verificando que 
a poboación castrexa estaba 

distribuída dun xeito semellante 
á actual, se ben hoxe hai un des-
prazamento cara á Ribeira, o que 
explican pola ocupación monás-
tica, primeiro eremítica, xa des-
de os séculos V, VI e quizais 
IV. Tratan os topónimos, din-
nos como os castros se colo-
can no territorio, comparando 

con outras zonas, tentan expli-
car como se fixeron os poboados 

de terras baixas; dan medidas dos 
mesmos e fan cálculos de número de 
poboadores, concluíndo que poderían 
ser uns 10 200 “algo más de la mitad 
de la población actual”. Falan das 
captacións de auga, das casas, de se 
algunhas cinzas, cistas e ósos indica-
rían as prácticas funerarias dos habi-
tantes, pois non dubidan de que os for-
nos de Briteiros cumprían esa función. 
Precisamente, Conde-Valvís asegura, 
no mesmo volume, que a de Armeá é 
unha sauna. Tempo despois, Ferreira 
de Almeida daría unha datación pre-
cisa da de Sanfins. Falan da ausen-
cia de achados do Bronce, do pobo 
(os Lemavos) aos que pertencía aque-
la xente e dos poucos restos romanos 

da zona; com-
paran as lendas recollidas coa 

mitoloxía popular xermánica e rema-
tan con 31 debuxos de plantas, alza-
dos e un sartego, máis cinco fotos.

Temos diante unha investigación 
dunha moi grande altura e moderni-
dade, sendo realizado o traballo de 
campo na década de 1920 e estan-
do listo para ser publicado, tirando 
polo baixo, hai agora (2019) máis de 
setenta anos.

Tempo despois, Fraguas publica os 
castros da comarca lucense com-
prendidos nun radio dunhas dúas 
leguas, tomando como centro a 
capital. Recorreunos moitas veces 
“con los alumnos del Instituto en lec-
ción práctica”. É un traballo descriti-
vo, sen análise xeral nin conclusións 
(Fraguas, 1962b).

Fixo don Antonio un traballo sobre 
Cuevillas no que demostra o respecto 
que sempre tivo polo mestre. Chega 
a dicir: “o meu nome figura ó lado do 
seu nos traballos que realizamos no 
Saviñao. Fago esta cita sin vanidade 
pero con profundo agradecimento” 
(Fraguas, 1986). A derradeira publi-
cación, aínda en vida, foi unha bre-
ve nota periodística na que lembra os 
seus inicios no Saviñao. Semella que 
está a pechar un círculo; remátaa 
cun poema de Manuel María a esa 
terra (Fraguas, 1999). E, xa póstumo, 
é o prólogo da edición facsimilar do 
Corpus de Sobrino. Lembra as súas 

Fragmentos cerámicos 
procedentes do castro 
de Guimarei que 
estiveron no museo do 
Instituto da Estrada 
[Museo do Pobo Galego, fotos M. 
R. Calviño]
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clases e as camiñatas polos montes 
na procura de minerais; fala da rela-
ción que tiña con Cerviño, secretario 
do concello de Cotobade e bo coñe-
cedor de petróglifos, e destaca os 
arredores de Marin, “eloxiados por 

prehistoriadores como D. Luís Pericot 
e Hugo Obermaier”. Di que Pericot 
lles ensinou na facultade que para 
lles dar vida ás figuras dos petrógli-
fos para as fotografías “o mellor é 
pór area na figura” (Fraguas, 2000). 

Foi a de don Antonio unha vida fru-
tífera, mesmo no eido da prehisto-
ria, aínda que, remato como iniciei, 
non fose ela o seu principal interese 
investigador. 
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rra e Muxía e o Plano Director da Pe-

nínsula do Cabo de Fisterra, entre ou-

tros. É autor de diferentes publicacións sobre 

estes temas, así como sobre A Costa da Mor-

te e o Camiño de Santiago a Fisterra e Muxía.

Simposio de Antropoloxía "Romarías e peregrinacións", outubro de 1993. 
De esquerda a dereita: C. M. González Reboredo, A. Fraguas, X. Filgueira Valverde, 

X. Precedo Lafuente e I. Moreno Navarro (Universidad de Sevilla)
[Foto: Arquivo González Reboredo]
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Pode que a historia da antro-
poloxía noutros lugares do 
mundo se poida facer con-

templando só os debates teóricos e 
académicos entre os diferentes auto-
res e, case sempre ou senón sempre, 
membros do sistema académico. No 
noso caso temos que atender menos 
a este aspecto e quizais máis aos 
intereses ou inquietudes que estaban 
presentes na sociedade da que os 
autores de textos etnográficos, como 
pode ser don Antonio Fraguas, eran 
partícipes.

Sempre miramos ao pasado desde 
o presente e dun xeito selectivo. A 
idea é intentar buscar respostas a 
cuestións da actualidade, respostas 
aos debates que en Galicia se dan 
na antropoloxía, se é que os hai ou 
entender as razóns porque non os 
hai, e todo coa intención de encarar 
con optimismo o futuro da disciplina 
antropolóxica, desde e para a socie-
dade galega,nun mundo aberto e 
de xustiza social. Entendemos que, 
pese á pouca visibilidade actual na 

sociedade da antropoloxía e dos 
antropólogos e antropólogas, é un 
saber útil e necesario para camiñar 
cara a un futuro mellor.

Hoxe en case todos lados, e sempre 
pode haber excepcións, os estudos 
chamados de folclore forman par-
te da antropoloxía. Neste sentido, 
concordamos con Antonio Medeiros 
cando di que don Antonio Fraguas 
“podería aparecer referido como 
antropólogo toutcourt, ou aínda 
antropólogo social ou antropólogo 
cultural” (Medeiros 2005: 6). Outros 
autores din que “a investigación do 
que hoxe se denomina patrimonio 
inmaterial foi historicamente desen-
volvida pola disciplina do folclore 
nunha dirección moi similar á que se 
observa na maior parte da literatu-
ra patrimonial na actualidade” (en 
Cabral 2011: 58).

Entendemos que unha parte da obra 
intelectual de Fraguas, como a dou-
tros do seu tempo, está dentro do 
que hoxe chamamos antropoloxía. 

Mais a súa modestia e bonhomía, 
levárono a non se definir como un 
antropólogo, entre outras cousas 
porque no contexto que lle tocou 
vivir definirse era algo que caía fóra 
de lugar, ou como se di agora, de 
postureo. Nas súas pretensións non 
estaba a idea de sentar cátedra, 
nin marcar teoricamente un cami-
ño. O seu interese, como o doutros 
que compartiron con el as experien-
cias do vello Seminario de Estudos 
Galegos (SEG), era traballar polo 
país e a súa cultura, internacionali-
zala. Fraguas ten dito en varias oca-
sións, e en plural, que “facíamos 
as cousas por amor”, por amor a 
Galicia. Outra das súas característi-
cas humanas era a xenerosidade. A 
este respecto di de Xaquín Lorenzo: 
“Xocas é unha sombra que agrada, 
que sabemos que nos axuda. Era un 
membro de todo [...] sempre dispos-
to a servir” (MPG. Fondo Fraguas).

Neste sentido o seu traballo pode 
ser entendido non tanto como unha 
investigación con intereses pura-

Don Antonio Fraguas Fraguas

Manuel Vilar Álvarez

na antropoloxía
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Se ao traballo que facían os etnógra-
fos e folcloristas agora chamámoslle 
antropoloxía, pois temos que mirar 
cara a don Antonio Fraguas desde 
a antropoloxía. Hoxe, os antropólo-
gos traballan sobre a sociedade do 
seu tempo e para producir un coñe-
cemento útil a esa sociedade. Os 
traballos de Antonio Fraguas tamén 
trataban realidades que tiña diante 
dos seus ollos, afectaban á socie-
dade do seu tempo e produciron un 
coñecemento dirixido a un público. 
O que fixo puido ser folclore ou pui-
do ser etnografía naqueles tempos. 
Hoxe chamámoslle, simplemente, 
antropoloxía.

1. Folclore, Etnografía, 
Antropoloxía. Confluencias 
diversas para un proxecto 
común

Non sen certa ironía, Luís Díaz 
Viana (2003: 181) di que non está 
claro cando podemos considerar 
que a antropoloxía dá os seus pri-
meiros pasos como disciplina cientí-
fica. Todo depende do sentido que 
lle deamos aos termos “disciplina” 
e “científica”. Hai coincidencia en 
que o lanzamento da antropoloxía 
como disciplina dáse en relación ao 
fenómeno colonial e acabalo entre 
os séculos XIX e XX. Neste contexto 
ten sentido dicir que é filla do impe-
rialismo. Entón, poderíase escribir 
unha historia unilineal na que mos-
trar unha aparente unicidade, que a 
hai. Mais, por debaixo desa unici-
dade hai diferentes tradicións, que, 
segundo o historiador da antropo-
loxía George Stocking, ten que ser 
escrita. Esta diversidade leva ao uso 
de diferentes denominacións para 
un mesmo saber da rama das cien-
cias humanas, algo que nun lector 
non especializado pode xerar con-

fusión. Así, podemos falar de antro-
poloxía social e de antropoloxía cul-
tural. Non son dúas cousas distin-
tas, senón que responden a dous 
conceptos que teñen a súa orixe en 
dúas tradicións antropolóxicas dife-
rentes: a inglesa e a norteamerica-
na. Así, falamos de antro po loxía, 
etnoloxía, etnografía e folclore.
Diferentes nomes para o que enten-
demos como un xeito de describir 
unha cultura e xerar coñecemento 
para a sociedade. 

O que define a antropoloxía dou-
tras ciencias sociais, como a socio-
loxía, é o seu método de traballo, 
a procura da información. O 
traballo de campo enténdese tanto 
como un período de formación do 
investigador, como de adquisición 
de coñecementos da cultura a 
estudar. A xente do Seminario de 
Estudos Galegos fixeron campañas 
que podemos cualificar como o que 
ten caracterizando tradicionalmente 
á antropoloxía: as estadías de 
traballo de campo. As Xeiras na 
Terra de Melide, no Deza ou na 
Fisterra, foron estadías de traballo de 
campo como as dos antropólogos. 
Antonio Fraguas estivo en varias 
desas campañas. Podemos dicir 
que non todas as tradicións an -
tropolóxicas poden presumir dunha 
obra interdisciplinaria como Terra 
de Melide. Mais este camiño 
atrancouse violentamente en 1936 
polo que non se puido seguir 
adiante. Buscáronse outros, pero 
xa eran carreiros onde o uso da 
lingua propia quedaba apartado. 
Até a Guerra Civil, Fraguas, como 
por exemplo Xaquín Lorenzo, eran 
intelectuais monolingües, despois 
non.

Falando da historia da disciplina 
antropolóxica, George Stocking 

mente académicos, senón como de 
urxencia, pois era algo que había 
que facer e que alguén tiña que rea-
lizar para que a sociedade e a cul-
tura que se desenvolvían en Galicia 
seguisen camiñando cara ao futuro. 
Así, ten sentido o dito en varias oca-
sións, como que “somentes unhas 
cantas notas que van abrindo o 
camiño pra labouras que tenciona-
mos facer” (MPG. Fondo AFF), ou “la 
presente nota en torno al maíz no es 
más que una relación, casi un índice” 
(Fraguas 1960), e moitas das súas 
obras levan no título a aclaración 
de “Notas” ou “Aportaciones”. 
Eran apuntamentos de urxencia, 
documentar para arquivar, para 
gardar memoria deses feitos e poder 
ser usados nun futuro. Non obstante, 
no prólogo á segunda edición de La 
Galicia insólita (1990) anímase e 
dinos que vai facer “unha exposición 
de temas de antropoloxía cultural”.
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(2001) distingue xenericamente 
tres tipos de antropoloxías: a 
da “construción da nación”, a 
da “construción do imperio” e a 
“antropoloxía internacional”, esta 
última é a que se dá no noso tempo 
en diversas centros académicos de 
Europa e América. A primeira deuse 
no contexto europeo do século 
XIX en relación ás identidades 
nacionais e aos “outros” propios a 
esas realidades, levando a centrar 
o foco do seu obxectivo nestes 
aspectos máis “locais”, seguindo 
a forte tradición do Volkskunde de 
estudo dos outros, o campesiñado, 
que compoñen “unha nación” ou 
“unha potencial nación” dentro dun 
“estado imperial”. Mentres que a 
segunda deuse en Inglaterra co que 
Stocking define como “experiencia 
cos óutros̀ de pel escura” e máis 
distantes de Europa, é dicir, 
determinada polo seu papel de 
gran potencia colonial. Isto levou a 
definir a antropoloxía como ciencia 
relacionada co imperialismo, filla do 
colonialismo.

Noutras partes non había esta rela-
ción imperial e a mirada é cara a 
dentro, especialmente cara ao mun-
do campesiño, algo que tamén pasou 
aquí en Galicia, cara ás capas que 
“conformaban a nación ou a poten-
cial nación”, como di Stocking. A 
antropoloxía tiña que ser outra cou-
sa e estaba abocada, coma hoxe 
nalgúns lugares, á “construción da 
diferenza” (Rosaldo 2011: 80).

Andre Gingrich (2005), na súa 
achega á historia da antropoloxía 
nas terras de lingua xermánica, cri-
tica o seguimento que moitos his-
toriadores da antropoloxía fan da 
tese de Norbert Elias, quen pon a 
Ilustración francesa nun punto cen-
tral. Esta perspectiva exclusivista 

está ligada aos conceptos de civi-
lización, racionalismo e universalis-
mo, que se presentan como opos-
tos ao xermano de Kultur, entendi-
do como romántico e particularista. 
Seguir a tese de Elias leva a consi-
derar Europa occidental como inte-
lectualmente superior. En segundo 
lugar, o concepto de “civilización” 
leva asociado o cometido da misión 
colonial. Elias é moi crítico co lega-
do da tradición xermana de Kultur, 
mais non critica as consecuencias 
do legado francés de “civilización” 
(Gingrich 2005: 64). Este autor 
resalta que a Ilustración xermana foi 
un dos grandes laboratorios intelec-
tuais para a formación do que hoxe 
se considera antropoloxía.

O estudoso irlandés Diarmuid Ó 
Giolláin (2014: 72) lévanos pola 
etimoloxía da palabra civilización 
-vén de civitas, e as cidades medran 
sobre o rural: universalizan- para 
dicir que representa un proceso de 
expansión e asimilación que reflicte 
a historia de Francia e Inglaterra. A 
noción de xermana Kultur xorde nun 
contexto onde a nación se consolida 
moito máis tarde. Kultur insiste nas 
diferenzas entre os pobos, particula-
riza e expresa a individualidade dun 
pobo. 

Di Gingrich que automaticamente 
ligamos o xurdimento da antropo-
loxía co ascenso do imperialismo 
europeo, mais algúns dos mellores 
escritos primeiros da antropoloxía 
xermana pouco teñen que ver co 
colonialismo. Nesta tradición é can-
do se mostra a primeira elaboración 
do termo etnographía, e de etno-
loxía xa no século XVIII. Pero este 
proxecto heteroxéneo antropolóxico 
xermano fracasou por mor dos reve-
ses políticos (1841, 1871), virando 
cara a dentro. 

No contexto de reacción contra o 
universalismo abstracto e a idea 
evolutiva do progreso que, ademais, 
poñía a Francia no alto da civiliza-
ción europea, hai que situar a obra 
de Herder, francófobo convencido, 
quen ligou a chamada cultura popu-
lar como elemento indispensable 
para a unidade da nación. Na poe-
sía popular está expresada a alma 
ou esencia do pobo (Volksgeist) e 
o pobo está en conexión cun lugar 
específico, non cun Estado.

No mundo xermano, pero tamén 
noutros lados, Italia por exemplo, o 
folclore era visto polos intelectuais 
románticos como unha evidencia 
da unidade por riba da fragmen-
tación, prefigurando a unificación 
política. Despois da unificación ita-
liana había que superar os particu-
larismos e establecer a idea dunha 
nación. Neste sentido é significa-
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tiva a frase do conde D´Azeglio: 
“s´è fatta l´Italia, ma non si fanno 
gli Italiani” (citado en Ó Giolláin 
2014: 74).

Nas illas británicas o campo esta-
ba sementado pola denominación 
“antigüidades populares”, pero en 
1846, e da man de William John 
Thoms, aparece o vocábulo “folk-
lore”, equivalente anglo-saxón para 
designar todas as expresións do ser 
humano que se perdían na memoria 
dos tempos.“Folk”, era unha pala-
bra común nas vellas linguas teu-
tónicas co significado xenérico de 
“pobo”. Con ela Thoms quería refe-
rirse “ao que en Inglaterra designa 
antigüidades populares ou literatu-
ra popular”. “Lore” era usada cunha 
gama de significados relacionados 
con ensinar, aprender, pero des-
de comezos do século XVIII pasou 
a estar relacionada co pasado, no 

sentido de “tradicional” ou “lenda-
rio” (Williams 1988: 136). “Folk” 
ven a substituír popular. Folk-lore, 
despois folklore, foi prontamente 
aceptado, non así outras propos-
tas de substituír todas as palabras 
con final de orixe grega dentro dun 
revival anglo-saxón, así, astronomía 
tería que ser substituída por starlo-
re, etc. 

No contexto dunha sociedade indus-
trial e urbana “folclore” aparece 
como algo relacionado co saber pre-
industrial e preurbano, mentres “cul-
tura popular” era a que se facía nas 
urbes que medraban, onde se estaba 
creando entre unha cultura moderna 
e en constante cambio, xerando for-
mas efémeras e inestables. 

O termo “folk” pasou tamén á deno-
minar os museos que aquí chama-
mos etnográficos e no mundo saxón 
chamaban de “Folklife” (de vida 
popular), mais nos últimos tempos 
esta denominación foi decaendo.Por 
poñer un exemplo: un dos museos 
nacionais do País de Gales pasou de 
denominarse Welsh Folklife Museum 
a National Museum of History. 
Noutros pervive, mais a tenden-
cia é a ir quitando a denominación 
Folklife, por exemplo por “Country 
Life” (da vida rural). Outra cousa é o 
descrédito do termo folclore debido 
ao uso que del fixeron as diversas 
ditaduras fascistas.

A palabra folclore tivo éxito e pasa 
a outros idiomas. Pronto se crea a 
primeira sociedade para potenciar 
estes estudos: a Folklore Society, 
en Londres no ano 1868. Antonio 
Machado y Álvarez crea en Sevilla, 
en 1881, a Sociedad El Folk-lore 
Andaluz, e na Coruña fúndase a 
Sociedad del Folk-lore Gallego en 
1884, que tivo pouca vida, pero 

logrou consolidar en Galicia o con-
cepto de folklore. Fraguas tamén 
atendeu a historia desta Sociedade.

Nos países de fala xermánica, 
como nos escandinavos e do Este de 
Europa, os estudos de cultura popu-
lar quedaron establecidos, grazas 
aun ambiente positivo creado pola 
recollida de folclore, -Walter Scott, 
Kalevala, irmáns Grimm, o museo 
ao aire libre de Skansen (1891). Este 
étimo leva á aparición dun departa-
mento de Etnoloxía na Universidade 
de Estocolmo. En Galicia a xente 
do SEG tamén intentaron crear un 
necesario Museo de Etnografía ou 
Museo Etnográfico Galego, como 
aparece referido en diversos docu-
mentos daquel tempo, mais foi outro 
proxecto fanado até que apareceu o 
Museo do Pobo Galego.

Caso paradigmático é Finlandia, 
onde o folclore, como disciplina, 
entrou na universidade en 1898, 
adquirindo estatus de profesionali-
dade que non logrou noutros luga-
res, creando un método de estudo 
propio, o histórico-xeográfico. 

Neses outros lugares,Inglaterra ou 
Francia, foi a antropoloxía dedica-
da ao estudo dos pobos coloniza-
dos a que se impuxo como saber 
académico e os estudos de folclo-
re quedaron en mans de asocia-
cións locais e de afeccionados e 
os estudos de folclore foron deni-
grados baixo a acusación de falta 
de miras teóricas e de estar cen-
trados especialmente na busca das 
orixes para xustificar unha diferen-
ciación. Mais na historia do folclo-
re houbo reflexión teórica e expe-
rimentación metodolóxica. Un caso 
singular pode ser o de Arnold Van 
Gennep, que teorizou sobre os 
ritos de paso e do que o antropólo-
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go Victor Turner tomou os concep-
tos de liminalidade e communitas 
para elaborar a súa teoría sobre 
os rituais. 

2. Fraguas no campo da 
antropoloxía en Galicia

O primeiro que se pode dicir é que 
Antonio Fraguas non era un antropó-
logo convencional e que o seu traba-
llo intelectual abrangueu diferentes 
campos, como arte, historia ou xeo-
grafía. Pero na historia da antropo-
loxía como disciplina os fundadores, 
sempre pais, chegaron desde outras 
disciplinas e profesións. Os exem-
plos abundan: Franz Boas, W. H. R. 
Rivers ou o galés-irlandés Emir Estyn 
Evans, por exemplo. 

O que si non ten que ver no noso 
caso cos fundadores é que chega-
ron á antropoloxía tras viaxar polo 
estranxeiro e experimentar as dife-
renzas culturais. No caso galego 
os fundadores non saíron fóra ou 
como moito cruzaron o Padornelo 
ou foron a Portugal, polo que ese 
contraste cultural produciuse in situ. 
Eles fixeron o seu traballo de campo 
“na casa”, non precisaron un tempo 
para facerse copartícipes das expe-
riencias dos “outros”.

Fraguas empeza o seu labor inte-
lectual estando en Compostela, en 
contacto coa xente do Seminario 
de Estudos Galegos e no ambien-
te da xente da xeración Nós. Ese 
ambiente vertebrou toda unha 
xeración intelectual. A aparición das 
Irmandades sinala un salto político 
claro e constitúen“o primeiro paso na 
construción de Galicia como espazo 
político diferenciado” (Beramendi 
2017:34).Neste contexto nace o 
Seminario de Estudos Galegos coa 

proposición do estudo integral da 
cultura galega, dentro dun proxecto 
de defensa da identidade cultural de 
Galicia. A creación do SEG foi “o fito 
fundamental” (González Reboredo 
2010: 206) do desenvolvemento 
dos estudos chamados etnográficos, 
porque tiña como obxectivo xeral 
levar adiante un estudo sistemático 
de Galicia desde unha óptica 
interdisciplinaria e en relación co 
que se estaba facendo noutras 
partes de Europa. 

Con este ambiente chega Antonio 
Fraguas a Compostela e acaba 
incorporándose ao SEG en 1927, 
seguindo ao seu amigo Sebastián 
González García-Paz e da man do 
seu profesor en Pontevedra, e mestre, 
Antón Losada Diéguez. No SEG os 
seus traballos iniciais van ter que 
ver coa catalogación de castros na 
Terra do Deza e na de Melide ou as 
mámoas do Saviñao. Mais o traballo 
de catalogación non consistía só 
na localización do xacemento e o 
levantamento do seu plano, senón 
que inquirían aos veciños da zona 
para buscar as lendas sobre ese 
xacemento, é dicir, interesados na 
construción que do pasado facía a 
sociedade rural.

González Reboredo (2017) fala 
de tres momentos na construción 
dos estudos etno-antropolóxicos en 
Galicia. O primeiro abranguería 
a segunda metade do século XIX; 
o segundo coincide co tempo das 
Irmandades; o terceiro iría desde 
a paréntese imposta pola Guerra 
Civil até a década de 1970, que é 
cando chegan a Galicia as novas 
tendencias e a antropoloxía entra 
na Universidade. A referencia é 
a publicación en 1971 do libro 
Antropología cultural de Galicia, 
de Carmelo Lisón, un antropólogo 

formado en Oxford que trae aquí 
a antropoloxía social británica, 
como anos antes fixera Julian Pitt-
Rivers para o estado español ao 
publicar a monografía The People of 
the Sierra, sobre un pobo andaluz. 
O libro de Pitt-Rivers (1954) está 
considerado como a primeira 
monografía de antropoloxía social 
sobre unha comunidade española. 
A chegada destes antropólogos 
marca un cambio na antropoloxía 
internacional ao optar por novas 
terras “de conquista antropolóxica”, 
algo criticado por antropólogos 
nativos, chegando a falar de dobre 
colonización: unha “colonización 
do terreo”, é dicir, aquí só hai 
informantes, e unha colonización 
“teórica”, aquí se aplican esquemas 
e teorías procedentes das escolas 
anglo-saxoas elaboradas en 
contextos moi diferentes aos nosos 
(Moreno 1993). 
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A periodización que realiza Gon-
zález Reboredo ven coincidir coa do 
historiador Peter Burke(2004) cando 
trata a relación entre folcloristas e 
historiadores. O historiador británico 
fala da idade da Harmonía (1846-
1920), da Sospeita (1920-1970) e 
do Achegamento. Fraguas estaría 
no segundo período, un período de 
“sospeita” porque os límites entre 
folclore e historia se fixeron máis 
agudos, é dicir, a antropoloxía e a 
historia que até aquí puideron ter 
coincidencias agora empezan a 
andar por camiños distintos e teñen 
que marcar as distancias. Son os 
anos que podemos considerar que 
tanto a antropoloxía social británica 
como a cultural americana se fraguan 
definitivamente como disciplinas. 
No caso galego tamén collen 
corpo neste momento os estudos 
de etnografía, e hai un cambio, 
pero non unha ruptura coa etapa 
anterior. Así, se usa máis o concepto 
“etnografía” que o de folclore e, 
sobre todo, aparecen novos campos 
de estudo, como a cultura material ou 
a arquitectura popular, campos que 
Fraguas non trata especialmente, 
pois centrase máis no que a xente 
do SEG chamaba cultura espiritual 
e hoxe poderíase dicir patrimonio 
inmaterial.

Que non hai unha ruptura coa tra-
dición dos estudosos do século XIX 
vémolo en Fraguas, quen segue 
facendo unha recollida de contos, 
lendas, coplas, costumes e tradicións 
porque pensa tamén que van desa-
parecer e sente a obriga imperiosa 
de catalogar ese patrimonio antes 
de que desaparezan. Para António 
Medeiros (2005: 12) este afán “sal-
vacionista” é moi característico 
de toda a antropoloxía galega de 
“nation-building”. 

Fraguas recolle cantigas, lendas e 
outras tradicións, mais sabe usar esa 
recollida na construción dun discur-
so e entende que ese material debe 
ser aproveitado non só para refor-
zar a singularidade galega, senón 
tamén para xuntar os elementos 
dunha estrutura cultural e social váli-
da. Recolle sabendo, por exemplo, 
que o cantigueiro “amosa a vida por 
enteiro con tódalas preocupacións 
dende o nacemento ata a morte” 
(Fraguas 1996: 18).

Nos seus textos sempre aparece 
algún froito desta recollida, sempre 
sabe encaixar unha copla en rela-
ción ao tema que está tratando e, se 
non é unha copla ou un dito, reco-
rre aos poetas, desde os trobadores 
aos seus contemporáneos. Sempre 
atoparemos nos seus textos algunha 
referencia poética, ben popular, 
ben culta. Fraguas non mostra unha 
serie de coplas só porque as reco-
lleu e quer transmitilas, senón que as 
coplas e outros elementos da cultu-
ra oral ou da literatura popular, son 
utilizados para construír un discurso 
coherente sobre esa cultura.

Esta recollida, que non tiña que ser 
sistemática e moitos dos datos ché-
ganlle a través das súas alumnas, 
pode ser entendida como unha bus-
ca de información histórica na cultu-
ra popular, unindo prehistoria e etno-
grafía, como uniron outros autores, 
algo que vén da tradición do sécu-
lo XIX. Ese buscar que os elementos 
culturais que estuda teñen un enrai-
zamento na noite dos tempos non é 
buscar unha utilidade ás superviven-
cias, senón unha áncora que esta-
biliza o movemento que xeran os 
cambios. O lugar de Insuela, onde 
naceu, “tivo súa orixe nun pequeno 
castro” (Fraguas 1978); a romaría 
da Virxe da Barca é “de orixe moi 

antiga, posible cristianización dun 
lugar de importantes cultos pagáns”, 
pero “o santuario, a santa e a roma-
ría” de Santa Minia de Brión, “teñen 
moi pouco tempo na nosa terra” 
(Fraguas 1988: 45-49).

Tense dito que Fraguas, como outros 
estudosos do seu tempo, “nun-
ca dedicou ningún tempo ás teo-
rías”, que só describían (Mandianes 
2003: 131). O que si é certo é que a 
súa linguaxe é clara e sinxela, pois 
era un bo divulgador –e divulgar era 
un dos seus quefaceres case cotiáns. 
A súa participación en numerosas 
charlas, cursos e pregóns foi inten-
sa-. Neste sentido non tiña unha pre-
ocupación por adornar a linguaxe 
con adobíos innecesarios. Pero hai 
páxinas nos que se detén no deta-
lle, nas que podemos dicir que fai 
unha descrición densa, onde todo 
ten unha significación e onde as cou-
sas teñen un discurso, son interpreta-
bles desde o punto de vista social. 
Podemos sinalar aquí as páxinas ini-
ciais do seu traballo sobre o lume 
(Fraguas 1953).

Podemos dicir que non estaba pre-
ocupado polos debates teóricos e 
académicos, pero si estaba preo-
cupado por facer visible un sistema 
cultural que os partícipes deses gran-
des debates teóricos non mostraban. 
Había que describir para dicir que 
existía e isto demostra que hai unha 
construción teórica de inicio e des-
de a que se desenvolve unha prácti-
ca cun obxectivo claro que, no caso 
de Fraguas e da xente do SEG, era 
demostrar a personalidade cultural 
de Galicia, polo que tamén tiña que 
tela no político.

A obra de Fraguas é extensa e trata 
temas moi diversos. Pero se hai que 
sinalar as súas preferencias diríamos 
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que están nas festas, tanto das do 
ciclo anual, con especial dedicación 
ao Entroido -o seu primeiro traballo 
publicado desta temática foi sobre 
o Entroido do seu Cotobade(1930)-, 
ao ciclo do Nadal, ás romarías, así 
como a outras manifestacións festi-
vas que entendía eran froito dunha 
vida e traballo en colectividade, 
como os fiadeiros.

Outros dos temas aos que dedica 
especial atención é á literatura oral 
que, como xa queda indicado, apa-
recen sempre como “datos” noutros 
traballos, pero tamén como temas 
autónomos. Son vaias as publi-
cacións nas que trata de lendas, 
contos e ditos populares, como o 
Cantigueiro de Cotobade. En todos 
estes temas sempre encontraremos 
unha referencia ao seu Cotobade 
natal e no seu arquivo, que garda 
o Museo do Pobo Galego, hai diver-
sas notas e apuntamentos sobre 
Cotobade, o que nos fai pensar que 
sempre tivo en mente unha monogra-
fía sobre a súa terra.

O culto aos mortos, os ritos de paso, 
xogos infantís, o lobo e outros ani-
mais, os cultivos e as plantas, sem-
pre temas que teñen relación coa 
xente. Ao contrario dalgunhas antro-
poloxías que só vían “estruturas”, o 
traballo de Fraguas trataba sobre 
temas que afectaban á vida das 
persoas. 
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Título de Cronista Xeral de 
Galicia asinado polo presidente 
da Xunta de Galicia, 30 de 
xaneiro de 1992
[MPG: Fondo “A. Fraguas”]

Herminia Pernas Oroza

Burela (Lugo), 1967

Doutora en Historia Contemporánea pola Uni-

versidade de Santiago de Compostela. A súa li-

ña investigadora xira en torno á historia social 

de Galicia (a súa tese foi La condición obrera 

en Santiago de Compostela durante el siglo 

XIX). Realizou, así mesmo, achegas a outros 

campos da mesma disciplina como as dinámi-

cas sociopolíticas e o comportamento das eli-

tes urbanas ao longo so século XX, os move-

mentos migratorios, a historia do ocio e a his-

toriografía de xénero. En 2002 obtivo o Premio 

Xohana Torres de Investigación do Concello de 

Santiago, e 2008 o 2º do I Certame Máximo Sar 

de memoria popular do Concello de Caldas de 

Reis, co traballo titulado "De Carmiña a Do-

ña Carmen. Unha experiencia de vida". Formou 

parte de varios proxectos de investigación, na 

USC e no Museo do Pobo Galego. Impartiu cur-

sos de doutoramento na Facultade de Xeogra-

fía e Historia (USC) entre 1999-2007. E des-

de 2007 ata 2011 titorizou cursos na PLATE-

GA (Xunta de Galicia). Desde 2017 forma par-

te do Grupo de Traballo da materia de Histo-

ria de España (CIUG). Exerce o seu labor do-

cente como profesora de Ensino Secundario. 

Algunhas obras: Las clases trabajadoras en la 

sociedad compostelana del siglo XIX (2001), 

Entre Nós, Estudios de arte, xeografía e his-

toria en homenaxe ó profesor X. M. Pose An-

telo (2001), Esquecidas pola historia: as 

mulleres compostelás entre finais do século 

XIX e o primeiro tercio do XX (2003), diri-

xiu a edición de A gandaría, tesouro de Gali-

cia (2006), Historia das mulleres en Galicia. 

Época Contemporánea (2011)... Colabora en 

publicacións colectivas e periódicas.
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A
ntonio Fraguas: profesor, etnógrafo, arqueó-

logo, historiador, xeógrafo e como non podía 

ser doutra maneira: Cronista Xeral de Galicia; 

pero ante todo, un galego que profesaba un amor abs-

tracto polo seu país.

Mais o que cómpre sinalar aquí é a súa faceta de his-

toriador; tarefa nada fácil nunha actualidade en que 

continuamente están a xurdir novidosas formula-

cións historiográficas, novas fontes, outros retos e 

distintas alternativas: unha nova Historia Cultural, 

unha nova Historia Social, a “crise” do oficio de his-

toriador dentro da sociedade, e un longo etcétera. Xa 

en 1974 Pierre Nora sentenciaba que “vivimos unha 

Historia en migallas, ecléctica, aberta a curiosidades 

que non hai que rexeitar". Nada hai pois tipificado, 

pero é que tampouco Don Antonio nos facilitou o la-

bor á hora de analizar a súa abondosa obra.

Se tivésemos que cualificar as súas achegas á Historia 

ou mellor dito, encadrar o autor das mesmas nunha 

determinada corrente historiográfica, cal emprega-

ríamos?, a de historia cultural?, diríamos que foi un 

etno-historiador? ou, mellor, un historiador ruralista? 

Abofé que a el lle gustaría esta última cualificación, 

pero cambiando o termo ruralista polo de historia-

dor de aldea.

A súa obra non se sitúa nunha marxe establecida nin 

se deixa establecer, senón que ten concomitancias e 

afinidades con varias disciplinas como comentare-

mos máis tarde. Todo neste mundo require un come-

zo, e imos polo principio.

En 1922 creábase a sección de Historia na Facultade 

de Filosofía e Letras; creación que foi vital para a for-

mación en Historia e tamén para a historia da pro-

pia Universidade de Santiago, xa que no seu seo fó-

ronse xestando traballos monográficos como o de 

Antonio Fraguas, que fixo a súa tese sobre o colexio 

de Fonseca (presentada en 1948 e posteriormente 

editada en dous documentos complementarios, nos 

anos 1956 e 1958).

Trátase dun meticuloso traballo de erudición de cor-

te histórico clásico, tal e como mandaban os canons 

de entón. Pode chamárselle historia documental ou 

tamén historia evenemencial; expresión introducida 

polo sociólogo francés François Simiand, e que se de-

fine como a concepción simplificada da historia que 

tende a eliminar a causalidade estrutural do devir his-

tórico, substituíndo a explicación profunda pola sim-

ple seriación dos acontecementos.

Viñeron logo un amplo conxunto de traballos aná-

logos, nos que a pesar de non interaccionar coa his-

toria resultan igualmente enriquecedores debido 

ao tremendo esforzo de “carrexo” informativo rea-

lizado. Serven como exemplo: Real Sociedad de 

Amigos del País de Santiago: Primera época 1784-

Unha achega 
dende a 

historiografía

Herminia Pernas Oroza
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Gallega, 1975); “Castelao” (A Nosa Terra, 1977); “La 

condesa de Pardo Bazán y el folklore” (Revista del 

Instituto "José Cornide" de Estudios Coruñeses, 

1975); Aquilino Iglesia Alvariño: vida y obra: es-

colma de textos (A Coruña, 1986); Celso Emilio 

Ferreiro (A Coruña, 1989).

E, mentres, o noso Don Antonio investigaba e escribía 

á maneira [academicista] que ficaba establecida nos 

anos da súa formación, conforme avanzaba a década 

dos setenta, estaba a acadar un gran predicamento no 

panorama historiográfico estatal (e tamén no galego, 

aínda que a estes lares chegou un pouco máis tarde), 

a historia social, convertida enseguida nun paradig-

ma historiográfico en permanente expansión, e pos-

to en práctica por un número cada vez máis grande 

de historiadores.

En consecuencia, a historia como narración queda-

ba enteiramente eclipsada por unha pretensión de 

“cientificidade” buscada “a toda présa”. Así, chegou 

a dicirse que "a historia que non é cuantificable 

non pode chamarse científica" (Le Roy Ladurie); e 

foi precisamente a cuantificación a que postergou 

La condesa de Pardo Bazán y el Folklore 
(A Coruña, 1974)

Real Sociedad de Amigos del País de Santiago: 
Primera época 1784-1813-1821 

(Santiago de Compostela, 1986)

1813-1821 (1986); ”Apuntes para la historia de la 

Primera Enseñanza en el valle de Quiroga” (Boletín 

de la Comisión Provincial de Monumentos de 

Lugo, -BCPML- 1954), “Santiago y su tierra en el ca-

tastro del Marqués de la Ensenada” (Cuadernos 

de Estudios Gallegos -CEG- 1970). Caben tamén 

aquí as narracións de determinados acontecemen-

tos como “Una impresión del viaje de los Reyes 

Católicos a Galicia” (BCPML, 1953); “Notas sobre 

el recibimento del Arzobispo Don Maximiliano de 

Austria”(Compostellanum, 1961).

Obedecen á mesma tipoloxía descritiva os seus traba-

llos sobre a Historia da Arte como “La Iglesia de Santa 

María de Janza” (Museo de Pontevedra -MP- 1951); 

“Apuntes sobre la Iglesia de Santiago de Loureiro” 

(Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos 

de Orense, 1960); “El Santuario de la Peregrina en 

Compostela” (MP, 1983).

Ademais de escribir sobre o evento histórico 

(l'événement), tamén se ocupou do xénero biográ-

fico: Manuel Murguía: o patriarca (Vigo, 1979); 

“Castelao en Cotobade” (Boletín de la Real Academia 
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ou desprazou a un segundo plano a historia narra-

tiva de acontecementos xunto coa biografía indi-

vidual.

Este, digamos, fetichismo polos números e polas se-

ries produciu por forza, os seus mellores froitos nos 

eidos da demografía e da economía histórica (sem-

pre, claro está, que se dispuxese de fontes suficien-

tes e minimamente fiables para a confección de se-

ries). Agora estudábanse as producións, prezos, de-

funcións, matrimonios... E aquí volvemos ter unha 

nova achega de Fraguas á historia social e económica 

a través de dúas obras: Emplazamiento de ferias en 

Galicia a fines del siglo XVIII (CEG, 1968); La Villa 

y la Tierra de Padrón en el Catastro de Ensenada 

(CEG, 1975).

Trátase dunha máis que curiosa aportación, porque 

no momento en que foron escritas aínda non podía 

falarse de influencias metodolóxicas importadas das 

escolas académicas de moda no xénero (francesas e 

anglosaxonas). O seu olfacto de historiador fíxolle 

acudir a unhas fontes precisas e idóneas das que sa-

cou unha información, aínda que expositiva, tamén 

seriada e a través da que se pode coñecer a estrutura 

da balanza mercantil de Galicia.

Na monografía dedicada á vila de Padrón e á súa te-

rra, a partir do Catastro de Ensenada, anticipa o mé-

todo de estudo que sobre esta fonte se fixo desde o 

Departamento de Historia Moderna da USC.

Nesta mesma corrente podemos incluír artigos como 

”Aportación al estudio de la dote”. Lar, nº. 224-225 

(1952); “O cambio familiar”. I Congreso Internacional 

da Cultura Galega, (1990), produto da súa incursión 

nos arquivos de protocolos notariais.

Aos poucos, o característico privilexio que se lle ou-

torgou á historia económica e social foi sendo com-

partido por unha historia das mentalidades concibida 

case como antropoloxía, xa que incidía no estudo das 

realidades máis elementais (a cultura material e sim-

bólica) das sociedades. E tamén neste campo temos 

que destacar algunhas obras de Fraguas, de contido 

etnográfico e/ou antropolóxico que estudan a socie-

dade rural.

Celso Emilio Ferreiro 
(A Coruña, 1989)

Emplazamiento de ferias en Galicia a fines del 
siglo XVIII 
(Santiago de Compostela, 1968)
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afloran, ludicamente expresadas, as modestas econo-

mías campesiñas, os enfrontamentos velados entre 

clases sociais e xeracións, e o carácter de transgre-

sión controlada que ten o Entroido.

Eis algunhas das contribucións de Fraguas á Historia: 

reuniu unha enorme cantidade de material empírico 

que serve de base insubstituíble para os historiado-

res posteriores que traballan nesa liña ou mellor dito, 

liñas, como son a Historia Antropolóxica e a Historia 

Cultural do social que entronca con temas como o 

da sociabilidade. Tal e como afirmou o profesor Eiras 

Roel, non se trata só de amenos relatos, senón dunha 

manifestación temperá e adiantada para Galicia do 

que na actualidade se chama historia das mentalida-

des, feita por un "historiador laborioso e prolífico" 

que realizou a súa formación universitaria fóra dos 

grandes centros europeos da súa época.

Por último, pero non por iso menos importante, 

queremos referirnos á faceta de Don Antonio como 

xeógrafo, na que inaugurou, baixo a dirección de 

Otero Pedrayo, os estudos de xeografía histórica. 

Quizás as súas obras xeográficas máis destacadas se-

Geografía de Galicia 
(Santiago de Compostela, 1953)

Miscelánea de Geografía de Galicia en 
Homenaje a Otero Pedrayo 
(Santiago, 1978)

Don Antonio válese para isto do método etnográfi-

co e da historia oral, que combina sabiamente con 

fontes impresas. Non hai forma mellor para elaborar 

“historias de vida” en que rescata ao mesmo tempo, 

as esferas íntima e cotiá. Xorden así traballos como 

La Galicia insólita. Tradiciones gallegas (A Coruña, 

1973); Aportacións ó cancioneiro de Cotobade 

(Trasalba - Ourense, 1985).

O historiador de aldea ocúpase, como non podía ser 

doutro xeito, da cultura popular, desa que non di-

mana nos ateneos nin nas conversas de café, senón 

nas tabernas e no devalar dos labores do campo. E 

de novo anticipouse á moderna historiografía cul-

turalista dentro da que o Entroido ocupa un lugar 

destacado, ao tratarse da festa popular por antono-

masia, sen esquecer tampouco outro tipo de festas 

como o Nadal. Serven como exemplo: “O Entroido 

nas terras do sul de Cotobade” (Nós, 1930); “Máscaras 

y sermones del carnaval en Cotobad” (Revista de 

Dialectología y Tradiciones Populaeres –RDTP–

1946); “Contribución al estudio de la Navidad en 

Galicia: Nadales, Aninovos, Xaneiras y Reyes” (RDTP, 

1947); A festa popular en Galicia (Sada, 1995), onde 
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xan Geografía de Galicia (Santiago de Compostela, 

1953) e “Geografía de un lugar” en Miscelánea de 

Geografía de Galicia en Homenaje a Otero Pedrayo 

(Santiago, 1978), onde desenvolve un completo per-

corrido pola xeografía física, humana e político-ad-

ministrativa da nosa terra.

Esta faceta constitúe unha pequena parte da súa am-

pla produción bibliográfica e trátase dunha obra de 

divulgación, de carácter descritivo e de recompila-

ción bibliográfica, aínda que tamén presenta aporta-

cións orixinais cando toca aspectos etnográficos, an-

tropolóxicos e artísticos.

E por enmarcar tamén o seu labor dentro desta disci-

plina, podemos dicir que se trata dun xeógrafo de en-

foque historicista, coma se fose un seguidor da xeo-

grafía vidaliana (Vidal de la Blache), que utiliza un 

método indutivo historicista; isto é, ve a xeografía 

como unha ciencia de observacións xa que é unha 

ciencia do territorio, e polo tanto hai que observa-

la desde o terreo. Esta serie de observacións deben 

remitirse a principios xerais que permitan explicar 

a realidade. A rexión é a escala privilexiada que se 

suxire para estudar estas combinacións, e aparece a 

paisaxe como resultado das sucesivas modificacións 

que o home ten realizado sobre o medio físico.

As apreciacións e valoracións que Don Antonio 

Fraguas fai das paisaxes, dos recursos e das formas 

de vida características de Galicia revelan un amor in-

condicional pola súa terra. E todas as Historias da te-

rra empeza(ba)n por unha Xeografía.

O río Miño e os seus afluentes, dende o nacemento ata a desembocadura (A. Fraguas: Geografía de Galicia, 1953)



O Burgo Vello de Lugo visto desde a muralla

ADOLFO DE ABEL VILELA

Lugo, 1946

Foi profesor de Xeoloxía e Bioloxía de Ensinan-

za secundaria. Licenciado en Xeografía e His-

toria na especialidade de Arte Moderna e Con-

temporánea. Doutor en Xeografía e Historia. 

Académico correspondente da Real Academia 

de la Historia.

Historiador local e profesor de Historia da Ci-

dade no IV Ciclo do Campus Universitario de 

Lugo da USC.

Presidente da Asociación Cultural Lugo Patri-

monio.
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«Á terceira vai a vencida», 
debeu pensar Antonio 
Fraguas Fraguas un día 

do mes de marzo de 1950 cando 
conseguiu en Madrid a cátedra de 
Xeografía e Historia de Ensino Medio, 
a pesar de que un compañeiro opo-
sitor advertiu ao Tribunal de que era 
«un individuo peligroso». 

Comezaba unha década que para 
Fraguas supuxo a liberdade, a nor-
malización da súa vida académica, 
cultural e social, e para Lugo a etapa 
de ouro do seu desenvolvemento en 
sentido amplo. Aquela foi unha «Boa 
primavera pra Otero Pedrayo, e para 
ti, pois amos trunfáchedes», dicíalle 
Dictino de Castillo-Elejabeytia, outro 
represaliado natural de Ferrol, profe-
sor de Filoloxía Galaico-portuguesa 
na Facultade de Filosofía e Letras de 
Murcia cando aínda non existía esta 
especialidade na Universidade de 
Santiago1. 

En efecto era aquela unha prima-
vera luminosa tanto para el como 
para o seu mestre Ramón Otero 
Pedrayo, que sempre o trataba nas 
cartas de vostede e como compa-
ñeiro e amigo, que tamén conse-
guía a cátedra da Universidade 
de Santiago, aínda que por pouco 
tempo, oito anos, pois deu a derra-
deira lección o día 5 de marzo de 
19582, e un ano despois viría a 
Lugo, seguramente por mediación 
de Fraguas, que fora o seu profesor 
adxunto, a pronunciar o pregón da 
Semana Santa. 

Estes dous acontecementos eran un 
signo de que o Réxime comezaba a 
afrouxar, aínda que Fraguas non tiña 
resoltos os trámites da súa depura-
ción, cando tentou ser secretario do 
Instituto. Sobre este particular dicíalle 
o seu amigo noies Joaquín María de 
Agra Cadarso, director da Escuela 
Central de Idiomas: 

«Tu debías estar ya oficialmente puri-
ficado, y bien lo mereces que nun-
ca hubo motivo a mi juicio para otra 
cosa; pero ahora que han revisado a 
todo el mundo y levantado con espí-
ritu de comprensión y hasta genero-
sidad esas inhabilitaciones, entiendo 
ante todo que tu debes seguidamente 
solicitarla y precisamente ahora nom-
braron nuevo juez de ellas»3.

Tras gañar a cátedra, non só come-
zaba a normalización da súa vida 
académica, senón tamén o seu reco-
ñecemento intelectual e do seu labor 
no estudo de temas relacionados con 
Galicia, pois non outra cousa foi o 
nomeamento de académico numera-
rio na sesión do 19 de abril de 1951, 
promovido polo deán de Santiago, 
Salustiano Portela Pazos, cotobaden-
se como Fraguas, que contou para 
a proposta coa colaboración de 
Paulino Pedret Casado, Ramón María 
Aller Ulloa, Ramón Otero Pedrayo, 

Antonio Fraguas en Lugo
(1950-1959)

1. Correspondencia 1950. Núm. 8. Carta de Dictino de Castillo-Elejabeytia. Murcia, 5-IV-1950. MPG- Fondo AFF.
2. Trapero Pardo, José. “La emoción de una lección. Otero Pedrayo dicta la de despedida”. El Progreso, Lugo, 6-III-1958. Núm. 15.736. p. 6.
3. Correspondencia 1950. Núm. 8. Carta de Joaquín María de Agra Cadarso. Madrid, 7-XII-1951. MPG- Fondo AFF.
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Antonio Couceiro Freijomil e Aquilino 
Iglesia Alvariño. Dos seis os tres pri-
meiros, ademáis de ser intelectuais, 
eran cregos4. 

O preludio de Lugo: 
parabéns e homenaxes

Cos seus petates saíu do número 11 
da rúa del Desengaño de Madrid, 
para a Estación do Norte e coller o 
tren de volta para Santiago. A boa 
nova, máis que do seu éxito, «do trun-
fo da túa xustiza»5, como lle dixo 
Xesús Ferro Couselo, saíu nalgúns xor-
nais e axiña comezou a recibir para-
béns, non só dos amigos e daqueles 
que lle eran afíns, senón tamén dal-
gúns dos «de ahora», como cualifi-
caba o avogado da Estrada Mario 
Blanco Fuentes á variopinta compo-
sición ideolóxica do Réxime, porque 
ao fin, a decencia non é incompati-
ble coas ideas.

Sírvanos como exemplo o caso de 
Jesús de Cora e Lira, o escritor de 
Viveiro tradicionalista, nese momento 
conselleiro do Consejo Supremo de 
Justicia Militar, que lle confesa:

«Celebraré, además, que le sea a 
Vd grata la estancia en la fría Lugo, 
y que pueda Vd allí cuidarse de sus 
estudios y trabajos predilectos. A mi 
me será más fácil, poder saludarle 
y conversar con Vd de cosas que a 
ambos nos son queridas. Dios no ha 
querido, que yo cultivase estudios his-
tóricos y literarios gallegos a los que 
tenía inclinación. Me conformo, con 
conocer lo que hacen los demás, y 
prestarles mi pequeña ayuda»6. 

E di algo que mostra esa inclinación 
da que fala, un espírito galeguista, 
e o que agarda de Fraguas, que, no 
contexto no que se produce, pode 
sorprender:

«Verdadera satisfacción me produjo 
la noticia de habérsele adjudicado a 
Vd una cátedra del Instituto de Lugo. 
Es un reconocimiento de su valía y 
merecimientos de Vd. Pero, además 
me impresiona a mi, gratamente, que 
en el Instituto aquel, de mi provincia 
natal, haya un poco de espíritu galai-
co, de que están privados la mayor 
parte de nuestros establecimientos 
de instrucción oficial, y Vd constituye 
una garantía de ello, aunque sea el 
único o casi el único, de sentimientos 
y espiritualidad gallegos»7.

Foron moitos os parabéns e banque-
tes que recibiu dos amigos. Sirva 
de exemplo o do outro opositor, 
Otero Pedrayo que lle escribe desde 
Madrid, desculpándose por non asis-
tir, posiblemente á comida “en fami-
lia” que lle deron os seus compañei-
ros do Instituto de Estudos Galegos:

«Moito lamentei non saber de ises 
banquetes pra por o menos porlle un 
parte. Mais ben sabe como en esprito 
estou sempre ó caron de Vde en todos 
os instantes. Miña alegría por o trunfo 
de Vde foi meirande que o producido 
por a cátedra conquerida por min»8.

O Instituto Masculino de 
Ensino Medio

Un día de setembro do ano 1950 saíu 
coa maleta do número 24 da Rúa do 

Franco de Santiago de Compostela, 
ata a próxima Rúa da Senra onde 
estaba a casa do doutor Ángel Jorge 
Echeverri e onde tiña a parada o 
Freire que era como se lle chamaba, 
e séguese a chamar, o autobús que o 
levaría cara Lugo. Como un peregri-
no que volta da ansiada chegada á 
súa meta, vai para cumprir co seu pri-
meiro destino de catedrático numera-
rio de Xeografía e Historia no Instituto 
Nacional Masculino de Enseñanza 
Media de Lugo, de cuxa cátedra toma-
ra posesión o 15 de maio, deixando 
de dar clase de profesor adxunto de 
Xeografía con Ramón Otero Pedrayo 
na facultade de Filosofía e Letras da 
Universidade de Santiago. 

Coincidiu a súa chegada ao centro 
escolar co traslado do Instituto des-
de o edificio que entre 1866 e 1875 
se construíu para que fose o Hospital 
de Isabel II, pero que nunca chegou 
a ter esta finalidade porque axiña se 
instalou nel a Deputación Provincial, 
a Biblioteca Pública e o Instituto 
Provincial de Segunda Enseñanza 
publicada a súa creación na Gaceta 
de Madrid o 6 de decembro de 
1842, que se atopaba nunhas depen-
dencias do Concello. 

Compre facer algo de historia deste 
establecemento. A revolución de set-
embro de 1840 estableceu unha cáte-
dra de matemáticas a cargo de Benito 
María Pla, que sería o xerme para a 
instalación na cidade do Instituto.

Por Orde de 20 de maio de 1848 tras-
ladouse ao Colexio da Compañía de 
Monforte de Lemos, volveu para Lugo 
en 1862 instalándose no Concello 

4. Correspondencia, 1951. Núm. 9. Carta de Salustiano Portela Pazos. Rebordelo (Pontevedra), 15-V-1951. MPG- Fondo AFF.
5. Correspondencia 1950. Núm. 8. Carta de Xesús Ferro Couselo. Ourense, 1-IV-1950. MPG- Fondo AFF.
6. Correspondencia 1950. Núm. 8. Carta de Jesús de Cora y Lira. Madrid, 16-IV-1950. MPG- Fondo AFF.
7. Ibídem.
8. Correspondencia 1950. Núm. 8. Carta de Ramón Otero Pedrayo, Madrid, 6-IV-1950. MPG- Fondo AFF.
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para o que se fixeron obras de acon-
dicionamento, pasando en 1873 ao 
edificio da Deputación Provincial 
onde estivo funcionando ata que se 
fixo o novo na Avenida de Rodríguez 
Mourelo. Colocouse a primeira pedra 
o 24 de novembro de 1943, e come-
zou a funcionar no curso 1950-1951, 
no que Antonio Fraguas Fraguas será 
profesor ata o curso 1958-59. 

A cidade que coñeceu 
Fraguas

No ano 1950 Lugo tiña 53.900 habi-
tantes. Durante a II República iniciáron-
se algunhas obras que quedaron sen 
rematar, como a Praza de Abastos, 
inaugurada o 3 de outubro de 1942, 
ou a Escuela Elemental del Trabajo, 
inaugurada en setembro de 1950; o 
cuartel da Garda Civil en Magoi, e 
en Fingoi creáronse algúns pavillóns 
da Granja Regional Pecuaria. O novo 
Cemiterio de San Froilán foi bendici-
do o 15 de maio de 1948.

Agás a Colonia de Antonio Miño 
ou Casas Baratas, levantadas na 
República, as construcións non che-
gaban máis aló dos 300 metros des-
de a muralla. Terminada a guerra 
civil comezouse a construcción de 
edificios para servizos públicos e a 
estenderse o casarío fóra das mura-
llas, creándose barrios como o de 
Abuín e Domingo Tallo, xurdidos á 
sombra de Industrias Abella e da 
Residencia Sanitaria; o Agro do Rolo, 
xerme do barrio da Milagrosa, e o 
Feijóo, que xorden pola instalación 
de FRIGSA en Albeiros con xentes 
procedentes do medio rural; na zona 
inmediata ao parque, a da estrada 
da Granxa e na zona da Estación o 
Barrio de Burozos, desde o convento 
das Salesas (Paradai). 

Na zona norte construíase o cuar-
tel de Enxeñeiros en Garabolos, a 
igrexa da Milagrosa e FRIGSA; no 
leste o cuartel de Cabalería en San 
Cibrao e o grupo de vivendas protexi-
das en Montirón; na parte sur facíase 

o último tramo da avenida de Ramón 
Ferreiro, onde se estaba levantan-
do o Colegio de la Enseñanza de la 
Compañía de María, un centro pri-
vado con residencia feminina, e moi 
próximo outro, o Colexio de Fingoi, 
propiedade da familia Fernández, 
dirixido por outro humanista represa-
liado Ricardo Carballo Calero.

Nos últimos anos da década dos 
corenta construíronse na chamada 
Cidade Cultural, as escolas Normales 
de Magisterio e o Instituto Nacional 
Masculino de Enseñanza Media, 
e nos primeiros do cincuenta xa se 
empezaron as obras do Instituto 
Feminino, o Seminario Menor, estan-
do aprobado o proxecto da Escola de 
Comercio na mesma zona. Estaban a 
piques de ser terminados os edificios 
do Goberno Civil, o Museo Provincial 
e o Palacio de Justicia. 

No tocante aos servizos sanitarios 
a cidade xa contaba co Hospital 
Provincial de San José, o Sanatorio 

Na parte inferior da foto o Balneario a carón do Miño, 
na parte superior esquerda o parque e á dereita a Cidade Cultural
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Antituberculoso de Calde, a Residencia 
Sanatorial do Instituto Nacional de 
Previsión, estaba en servizo o edificio 
do Ambulatorio na Praza de Ferrol, o 
Colexio Oficial de Médicos xa dispo-
ñía de edificio, e estaba en constru-
ción o Instituto Provincial de Sanidade. 
Nesta década fíxéronse todas estas 
obras mais o paso elevado sobre a 
Estación do Ferrocarril.

Na orde municipal había que mello-
rar algúns servizos, como o fornezo 
da auga dotando á estación depu-
radora dun novo grupo de reserva 
e poñendo en servizo unha tubería 
de gran diámetro, terminar o edificio 
do Mercado de Quiroga Ballesteros, 
facer unha estación de Autobuses, e 
o plan de ensanche e urbanización 
da cidade, aprobado inicialmente en 
1957. Quedaba pendente o ensan-
che da ponte sobre o río Miño, que 
por fortuna non se chegou a realizar 
facéndose un novo en 1975. 

Antes da guerra había dúas salas de 
espectáculos, o Mercantil na Praza de 
Santo Domingo e o Gran Teatro que era 

o reformado Teatro Circo. É a época 
do cine como espectáculo de masas así 
que dentro das murallas construíronse 
o Cine España, facendo esquina á rúa 
das Nóreas e a do Progreso; o Central 
Cinema, na rúa de Juan Montes, e fóra 
o Cine Kursal, na rúa de Nicomedes 
Pastor Díaz; e o Cine Vitoria na rúa de 
García Abad. Moitos establecementos 
comerciais melloraron a súa imaxe e 
apareceron outros novos.

O ambiente social 

Lugo era unha cidade apracible na 
que Fraguas, segundo as súas pala-
bras, atopou a liberdade, pero tamén 
a normalización da súa situación 
laboral, da súa vida social e proxec-
ción pública, unha urbe aínda con 
moitas deficiencias e carencias que 
se arrastraban de épocas anteriores 
e da miseria da posguerra, cunha 
poboación que sufría o racionamen-
to dalgúns alimentos pero que saía á 
rúa os domingos a lucir as súas mello-
res galas para ir a misa, e nos días 
asollados tomar o sol e participar no 

paseo, unha diversión e exhibición 
moi social e de ningún custo, anima-
do pola Banda Municipal que tocaba 
no quiosco da chamada entón Praza 
de España, dirixida por Francisco 
Méndez. 

Os faladoiros das elites locais tiñan 
lugar no Círculo das Artes, no Casino 
e no café do Méndez Núñez, entre 
outros. Sobre este ambiente sir-
va de mostra o que lle di o colega 
que se trasladará a Zaragoza, Jesús 
Villarejo Corrales:

«No logro aclimatarme a estas tie-
rras, añorando cada día más las 
vuestras. Me siento más pampo que 
antes, y tengo verdaderos deseos de 
unirme a vosotros, para compartir 
aquellos ratiños de charla, tan ame-
nos y amistosos»9.

Como non podía ser doutro xeito «o 
galleguista separatista de la rama 
católica» foi acolleito, querido e 
respectado non só polos seus com-
pañeiros, alumnos e polos demais 
membros da súa clase social, senón 

9. Correspondencia 1952. Núm. 9. Carta de Jesús Villarejo Coirrales, Zaragoza, 6-V-1952. MPG- Fondo AFF.

A Praza de España 
era o lugar de paseo 
dos lucenses
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tamén polo clero e os ámbitos reli-
xiosos, onde fixo bos amigos, e 
polos seus adversarios ideolóxicos, 
pois incluso o alcalde Luís Ameijide 
Aguiar lle escribía para pedirlle unha 
recomendación. 

Fraguas pronunciou o que posi-
blemente foi o primeiro pregón da 
Semana Santa lucense, o 27 de 
marzo de 1953, no Salón Rexo do 
Círculo das Artes, que era o auditorio 
que tiña a cidade, cheo de público 
e coa presenza das autoridades. O 
diario local El Progreso anunciábao 
dicindo que o catedrático e académi-
co era «hoy una de las más relevan-
tes figuras en el campo de la inves-
tigación histórica, y destacado hom-
bre de Letras y la oratoria»10. 

O 23 de marzo de 1956, deuno José 
Figueira Valverde, e foi presentado 
por Fraguas. Ramón Otero Pedrayo 
foi pregoeiro do mesmo evento o 17 
de marzo de 195911. Seguramente 
Fraguas foi quen os convidou no 
nome das Confrarías. Tamén deu o 
pregón do Nadal, o 20 de decembro 
de 1957 e escribiu en 1958 un arti-
go para o programa de actos desta 
asociación. 

O ambiente cultural

Fraguas atopouse cuns círculos 
sociais e intelectuais semellantes aos 
que podía haber en Santiago, aín-
da que máis pequenos, no que se 
vai a integrar participando e cola-

borando con aqueles centros afíns 
a súa formación e vocación, como 
o Museo Provincial, a Comisión de 
Arte Sagrado da diocese de Lugo, 
da que foi vocal que lle permitiu 
ter relación co que podemos consi-
derar a rama selecta e intelectual 
do clero; coa Sección Provincial da 
Asociación Española de Amigos de 
los Castillos, que se constituíu o 22 
de febrero de 1957, e da que foi 
o socio número 8, traballando na 
organización dos primeiros Cursos 
Universitarios de Primavera, promo-
vidos e patrocinados polo goberna-
dor civil Enrique Otero Aenlle, exal-
calde de Santiago e catedrático da 
Facultade de Farmacia, formando 
parte do Curatorium como secreta-
rio, etc.

10. El Progreso, Lugo, 27-III-1953. Núm. 14.199. p. 2.
11. Era gobernador Enrique Otero Aenlle, alcalde Ramiro Rueda Fernández e presidente da Deputación Luís Ameijide Aguiar. A Ramón Otero 
Pedrayo acompañábao a súa dona Fita, que estivo coas das autoridades. Celia Rúa era a dona de Rueda, Rosa Pastor a de Otero. É de supoñer que 
no acto tamén estivera presente Fraguas con súa dona María Teresa Martínez Magariños.

Folla do Libro de Socios da Sección Provincial de Amigos de los Castillos. Fraguas aparece como socio nº 8
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Por iso tivo relación con Manuel 
Vázquez Seijas, director do Museo 
Provincial, con José Trapero Pardo, 
xornalista e Cronista Oficial da 
Cidade, Francisco Vázquez Saco, 
cóengo e rector do Seminario, os 
tres compañeiros na Real Academia 
Galega; Narciso Peinado Gómez, 
mestre e investigador; consolidou 
a amizade con Ánxel Fole, ao que 
xa coñecera en Santiago; a arqui-
veira do Estado Mercedes Freire 
Carralbal; Purificación de Cora 
Sabater, co-propietario do xornal 
El Progreso; o médico relacionado 
cos círculos culturais, Manuel Pardo 
Valiña, Ricardo Carballo Calero, os 
irmáns Antonio e José Fernández 
López, empresarios e mecenas;.o 
profesor e pintor Manuel del Río 
Castro; ademais dos seus compa-
ñeiros profesores no Instituto, espe-
cialmente Alfredo Rodríguez Labajo, 
Delio Mendaña Álvarez, Gonzalo 
Paz López, e dos outros centros, 
e o poeta e médico Luís Vázquez 
Fernández - Pimentel (Luís Pimentel), 
que faleceu na tarde do día 13 de 
febreiro de 1958. 

Ademais de impartir conferencias 
nos cursos preuniversitarios, deu a 
que a superioridade ordenou que se 
fixera o 12 de outubro de 1952 con 
motivo da celebración da homenaxe 
aos Reis Católicos «en todos los pue-
blos y ciudades por donde han pasa-
do y entre ellos fijan del Ministerio 
a Lugo»12; a da apertura do cur-
so 1951-1952, o día 11 de outubro 
de 1951 na Escuela Elemental del 
Trabajo, sobre «Doña Emilia Pardo-
Bazán. Notas de un lector», viña 
de organizar a IV Exposición dedi-
cada á condesa no Instituto Padre 
Sarmiento, con motivo do centena-

rio do seu nacemento; e a do cur-
so 1957-1958, o 9 de outubro, que 
titulou «Estampas de la vida y de la 
muerte del emperador Carlos I».

Participou no Congreso conmemo-
rativo da chegada á península de 
San Martín de Dumo. O 25 de outu-
bro de 1950 chegaron a Lugo pro-
cedentes da Coruña uns douscen-
tos congresitas. Tamén estivo no III 
Congreso Nacional de Arqueología 
celebrado en Galicia e Portugal os 
días 18 ao 26 de xullo de 1953. En 
Lugo estiveron o día 20. A xornada 
inaugural foi en Ourense o 18. Nese 
día Fraguas leu unha comunicación 
na segunda sesión que presidiu Luís 
Pericot García, titulada «Grupo dol-
ménico del Monte Orgoso». Ao día 
seguinte estiveron en Santiago de 
Compostela, o día 20 en Lugo, o 
21 na Coruña, o 22 en Pontevedra, 
o 23 en Vigo e Braga, o 24 en 
Braga, onde leu outra comunica-
ción sobre «El mapa prehistórico de 
Lugo», na Sección 3ª que presidía 
Juan Maluquer de Motes Nicolau, 
e Guimarães; o 26 en Porto e o 27 
Porto, Viana e Vigo. 

As rúas e as casas nas que 
viviu

Ata que morreu a súa nai, o 23 de 
agosto de 1955, viviu só xa que a súa 
esposa tivo que quedarse en Santiago 
para coidala, por iso nun primei-
ro momento aloxouse no Hospedaje 
Paramés que estaba no número 28 da 
rúa de José Antonio Primo de Rivera, 
a antiga e actual rúa do Progreso, 
onde estaba o xornal El Progreso do 
que será colaborador publicando 
máis dunha vintena de artigos. 

No inicio desta rúa e facendo esqui-
na a das Nóreas, estaba o Cine 
España e na rúa de Xoán Montes, 
que partía da do Progreso, atopá-
base o Central Cinema, e na do 
Generalisimo Franco, tamén inmedia-
ta, o Gran Teatro. Así que Fraguas, 
que gustaba do cine, tiña preto da 
fonda tres cines. 

Fraguas participou nun documental 
feito por uns franceses para a televi-
sión con Ánxel Fole. Fraguas di que 
fixo amizade con Fole en Santiago, 
só dalgún comentario de café sen ser 
da mesma peña, pero a súa estan-
cia en Lugo fixo máis fonda a súa 
relación «e máis tarde tomamos par-
te nunha película francesa no norte 
da provincia de Lugo, en Bretoña, 
onde tiña a escola o escritor Paco 
Martín, sentados na clásica cociña 
de lareira ó lado dunha das donas 
da casa»13. Cada un tiña que con-
tar un conto para a filmación, pero 
na historia tiña que entrar o lobo. A 
Fraguas, que máis que etnógrafo foi 
un contador de historias, impuxéron-
lle un tráxico e a Fole un calquera, 
e contou o dunha aguia que baixa-
ra para cazar unha serpe que saíra 
a tomar o sol. Como non falaba do 
lobo, Paco Martín xesticulaba e polo 
baixo dicíalle: «lobo, lobo». Cando 
se deu conta Fole exclamou: «¡Ah! e 
tamén había un lobo»14. 

A fonda na que se aloxou estaba a 
carón do cuartel da Garda Civil, e 
case en fronte, no número 31, o Bar 
Calvo, a única cervexería da cida-
de, á dereita o Bar Castroverde, 
famoso por despachar viño bran-
co Verdejo de Rueda, e á esquer-
da o Bar Jesús que, anque Fraguas 
non era de bares, por algún moti-

12. Correspondencia 1952. Núm. 9. Carta de Delio Mendaña Álvarez, Lugo, 29-IX-1952. MPG- Fondo AFF.
13. Fraguas Fraguas, Antonio. “Fole nos cernes de Galicia”. En: Os escritores lucenses arredor de Fole, Ed. Concello de Lugo, 1986. pp. 79-82.
14. Fraguas Fraguas, Antonio. “Ánxel Fole”. Revista Outeiro. Nº 21, A Coruña, 1986. pp. 53-55.
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vo frecuentou no tempo en que viviu 
no Paramés, onde coincidía con 
Baldomero Iglesias Iglesias, subte-
nente da Garda Civil e interventor 
de armas e, aínda que poida pare-
cer raro, dinos o seu fillo Baldomero 
Iglesias (Mero), que «foi sementador 
nos sete fillos e o resto da xente dun 
grande amor a Galicia, o galego e á 
cultura nosa, especialmente a músi-
ca. Alí tiñan un faladoiro case dia-
rio no que participaba máis xente do 
común. Pero eu non tiña, porque era 
de maiores, sitio naquel eido»15. De 
xeito que o hábito, neste caso o uni-
forme, como vimos tamén con Cora 
e Lira, non fai ao monxe. 

Despois Fraguas viviu en Xeneral 
Tella, nº 4, 2º, actualmente a rúa 
leva o nome dun amigo seu e corre-
lixionario do Partido Galeguista, 
Avelino Pousa Antelo. Tiña cerca 
o Parque de Rosalía e o Instituto. 
Nun artigo que publicou no diario 

El Pueblo Gallego, fala do parque 
e do río Miño que se divisaba des-
de a pérgola. Desde a parte poste-
rior da casa onde vivía, podía ver 
o monte Picato e como se poñía o 
sol por Penarrubia, segundo deixou 
escrito. O 1 de agosto de 1828, visi-
tou Lugo o presidente do directorio 
militar Miguel Primo de Rivera e o 
alcalde, Ángel López Pérez, levouno 
a ver o parque e o xeneral recomen-
doulle poñer alí un mapa de España. 
Di Fraguas nun artigo que un profe-
sor, sen dúbida el, explicaba aos 
alumnos unha clase de xeografía 
ante este mapa. O parque recibía 
gustoso o alegre saber dos rapari-
gos que percorrían pausadamente 
terras e mares: 

«La lección fue total y en parte repe-
tida, como si el maestro estuviese 
matizando un gran poema sinfóni-
co de tema geográfico peninsular. A 
modo de estribillo renovaron el can-

15. «No tempo que vivíu no Paramés Don Antonio Fraguas -a carón mesmo da casa na que vivía- eu só souben que era amigo do meu pai e que 
falaban de vez en cando, animadamente, pero eu era moi novo e só sabía das súas lerias e faladoiros nos que tamén participaba Don Anxel Fole 
e un señor moi rico que vestía sempre de negro e que andaba con sombreiro, non lembro como se chamaba. Tiven despois contacto con Fraguas, 
pasados os anos, falando das recollas e daquilo que eu andei a recoller e, mesmo, veu darlles aos alumnos do meu colexio unha charla na que por 
medio da súa feliz oratoria e recursos, tívoos cativados moito tempo e mesmo querían seguir, xa pasada a hora e pico establecida, escoitando as súas 
argumentacións baseadas na interpretación da Cultura Tradicional, en forma de lendas e contos, de ditos, adiviñas e relatos». Información facilitada 
por Baldomero Francisco Iglesias Dobarrio (Mero) (1951).

A terceira vivenda de 
Fraguas foi no Campo 

do Castelo. A súa casa é 
a terceira pola dereita

Portada da separata do artigo «Restos 
Dolménicos cercanos a la ciudad de 
Lugo»
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to del Miño con donaires alegres de 
una vieja melodía creada para ser 
oída en clavichembalo en el introi-
to romántico de un salón de pazo 
lucense con su escudo, balcón y 
soportal»16. 

Despois trasladouse á rúa de Bispo 
Izquierdo, nº 7, 2º, na actual Praza do 
Campo do Castelo, no interior do reci-
to amurallado. Para Fraguas o lugar 
era tranquilo, axeitado para falar:

«También convida al diálogo la 
sosegada plaza del Campo del 
Castillo, donde la mocedad acorta 
el paso para oír y comprender con 
decantada emoción el palique que 
parece ajustado a los cánones que 
ordena la austeridad de la garbo-
sa plaza».

«El Campo del Castillo tiene el gran 
recuerdo, envuelto en soledad, de la 
fortaleza que un día levantaron los 
señores, los ranciosos y muy sesu-
dos señores, para defensa de los 
vecinos»17. 

O seu labor docente e 
investigador

Os alumnos de Fraguas recórda-
no como un home sinxelo e próxi-
mo, xa que os demais compañeiros 
estaban subidos a un pedestal. Para 
eles tamén foi unha novidade a súa 
metodoloxía vinculada coa Institución 
Libre da Ensinanza, xa que na aula 
pedía aos alumnos información para 
despois saír con eles a facer traballo 
de campo para buscar nos arredores 
da cidade mámoas e castros co fin de 
inventarialos e publicalos continuan-
do así o traballo realizado a finais 
dos anos 20 con Florentino López 
Cuervillas polas terras de Saviñao, 
con quen aprendeu a catalogar os 
castros cando fixeron A Terra de 
Melide, utilizando a sistemática do 
Seminario de Estudios Galegos.

Fraguas vai a catalogar cos seus 
alumnos as mámoas e os castros da 
contorna da cidade, que quedarán 
recollidos nos artigos «Apuntes sobre 
mámoas lucenses» (1953), «Restos 

dolménicos próximos a la ciudad de 
Lugo” (1961) e «Castros de la comar-
ca lucense» (1962). 

No Instituto foi vicesecretario (1953), 
delegado do Curso Preuniversitario 
(1954-1956), xefe de estudos (1955-
1956) e secretario desde 1955 ata o 
cese o 30 de xuño de 1959 debido 
ao seu traslado a Santiago. Segundo 
consta nun certificado expedido polo 
novo secretario do Instituto Delio 
Mendaña Álvarez, «ha demostrado 
desde el primer día no solamente un 
sólido conocimiento de las disciplinas 
a su cargo, sino dotes pedagógicos 
poco frecuentes... Que por su compe-
tencia y mencionadas virtudes es uno 
de los profesores más queridos de sus 
alumnos y de sus compañeros,... Que 
su competencia y su laboriosidad, 
tanto como su cordialidad y genero-
sidad en el esfuerzo, son proverbia-
les en la ciudad, contándose con él 
frecuentemente en cuantos ciclos de 
conferencias organizan las entidades 
culturales recreativas, religiosas o del 
Movimiento» .

Fraguas de excursión en 
Santiago cos seus alumnos 
do Instituto de Lugo

16. Fraguas Fraguas, Antonio. “Estampa del Miño”. El Pueblo Gallego, Vigo, 5-X-1955.
17. Fraguas Fraguas, Antonio. “En el remanso de la plaza”, El Ideal Gallego, A Coruña, 5-X-1961. p. 18.
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A homenaxe dos alumnos e 
da cidade

Unha representación da promoción 
de bachareis do Instituto Masculino 
de 1953, o 17 de maio de 1986, 
pediu ao alcalde Vicente Quiroga 
Rodríguez «que na próxima nomen-
clatura desta cidade se inclúa unha 
rúa adicada ó nome de tan que-
rido maestro». Asinaban o escrito 
Andrés Pérez - Carro García, Juan 
Fernández, Rafael Real Pérez, Antonio 
Fernández Carballedo, Manuel 
García Fernández, Victor Ferreiro 
Novo, Manuel Arrojo Lois, Luciano 
Suárez Paz, Francisco Díaz Calvo, 
José María Adán, Luís Sánchez Toirán, 
José Santamaría Comba, Ramón 
Pedreira Valmayor, Adolfo Monasterio 
López, Alberto Basanta Ramos, 
Victor Basanta Varela, Pedro Ferreiro 
Mazón, Julián Parga Rodríguez, 
Juan Bellón Polanco, Hortensio Díaz 
Becerra, José María Prado Gómez, 
Luís Cordeiro Rodríguez e Amando 
Fernández Losada.

Trinta anos despois de marchar 
de Lugo, o Concello dedicoulle a 
pequena rúa que vai desde Teniente 
Coronel Teijeiro, actualmente Luis 
Peña Novo, á Praza da Soidade. O 
7 de outubro de 1989, coincidindo 
coas festas de San Froilán e seguin-
do así cunha tradición decimonónica, 
descubriuse a placa.

No acto estivo o alcalde Vicente 
Quiroga Rodríguez, acompaña-
do por la maior parte dos membros 
do equipo de goberno, formado en 
aquel momento por Independentes 
por Lugo e o PSOE. Tamén estiveron 
presentes persoas da cultura e da 
política vinculados con Lugo. 

Ao seu lado estaba o ex-alumno e 
ex-alcalde Victor Basanta Varela-
Portas que o presentou, e lembrou 
o gran aprecio que todos os alum-
nos mantiñan vivo a pesar do tempo 
transcorrido.

Nas súas palabras de agradecemento 
Fraguas dixo que «desde o día mes-
mo en que me nomearon catedráti-
co de Xeografía e Historia no Instituto 
Masculino desta cidade considereime 
xa para sempre un lucense, aínda que 
fora un lucense extramuros. Espero 
que o que me queda de vida sexa 
todo para facer algo por Lugo, porque 
por moito que faga non serei capaz 
de pagarlle ós lucenses este honor»18 . 

Algúns dos que foran seus alumnos 
organizaron un xantar homenaxe que 
se celebrou no restaurante Monterrei 
da rúa do Doutor Castro, local que 
a pesar da súa capacidade foi insu-
ficiente para cubrir a demanda de 
asistencia. Agasallárono cunha peza 
de Sargadelos e un retrato seu feito 
polo debuxante Siro.

Tamén estivo no acto o seu amigo 
José Trapero Pardo, compañeiro aca-
démico, ex-director do diario local El 
Progreso, que fixo alusión a Fraguas 
na súa sección «E Pelúdez dixo... », 
que polas festas de San Froilán escri-
bía no xornal: 

«Dixo Pelúdez: O que non podiamos 
faltar era ó homenaxe que o Concello 
fixo a don Antonio Fraguas ó dar 
o seu nome a unha rúa de Lugo. A 
don Antonio muito o apreciei i apre-
cio, polo que traballou en Lugo, polo 
que leva escrito i porque é home tan 
llano, tan sin fumes, inda que podía 
telos polo seu saber, que non ten a 
menos falar con xente comma min, 
que hastra conmigo se tén rido das 
miñas parvadas. ¡Don Antonio, viva 
muitos anos con salú! que os que 
drento dunhos anos pasen por isa 
rúa, digan ó ler o rétalo: 

Foi bon noso profesor, foi bon escri-
tor, foi bon amigo de todos!»19.

18. El Progreso, Lugo, 8-X-1989. Núm. 25.692. p. 5.
19. Trapero Pardo, José (Trapacero). “E Pelúdez dixo... ¡Non tefagas ilusiós!”. El Progreso, Lugo, 8-X-1989. Núm. 25.692. p. 194.

Fraguas agradecendo a homenaxe dos seus exalumnos o 7 de outubro de 1989



María Xosé Enríquez Morales

Naceu en Santiago de Compostela un 25 de de-

cembro da década dos 50 do pasado século e 

cursou os seus estudos de Bacharelato no, da-

quela, Instituto Feminino “Rosalía de Castro”.

Licenciada, con grao, en Xeografía e Historia 

pola Universidade compostelán en 1973, a súa 

vocación pola ensinanza –á que non foi alleo 

o exemplo de Don Antonio– lévaa a ingresar 

no antigo corpo de Profesores Agregados de 

Bacharelato por concurso–oposición libre en 

1978 e, en 1996, accede ao de Catedráticos de 

Ensinanza Secundaria. Por concurso de trasla-

dos retorna (no curso 1980–1981) ao Instituto 

“Rosalía de Castro” e nel continúa a prestar os 

seu servizos na actualidade.

Xa que logo, primeiro como alumna (1961–

1968) e despois como profesora, dous terzos 

da súa vida están ligados a un Centro en cuxos 

proxectos, sempre que lle foi posible, ten co-

laborado con entusiasmo*.

* Véxase: “Compostela e o Colexio se San 
Clemente de Pasantes” (Depósito Legal.: S. 
868–2004) ou “O Instituto Rosalía de Castro 
e o Colexio de San Clemente” (Depósito 
Legal.: C 195–2012).

Excursión a Madrid coas alumnas de 6° curso  
do Instituto Feminino de Santiago (1963)
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don antonio Fraguas: voCaCiÓn PoLa doCenCia 

dentro das auLas 

No ano 2005 recibín a amable invitación do Museo 

do Pobo Galego de participar nun volume de carácter 

biográfico sobre a personalidade, a obra científica e 

o labor cultural de quen fora o seu primeiro director 

e despois presidente do seu Padroado, Don Antonio 

Fraguas Fraguas, co obxecto de celebrar o centena-

rio do seu nacemento1, acontecido en Loureiro de 

Cotobade o Día dos Inocentes de 1905.

Para min foi moi grato ocuparme, como agora, do seu 

quefacer como “Catedrático de Geografía e Historia 

de Institutos Nacionales de Enseñanza Media, con 

destino en el de Lugo (Masculino)”, corpo o que ac-

cedeu “en virtud de oposición, turno libre” en 19502, 

por canto eu tiven a sorte de ser unha das alumnas 

de “Preu” deste home, bo e xeneroso, que chegou ao 

Instituto Rosalía de Castro (Feminino) por concurso 

de traslado en 1959. Nel permaneceu ate a súa xubi-

lación, o 28 de decembro de 1975, data do seu seten-

ta aniversario.

O que aquí recollo xa está, en boa parte, referido en 

“Don Antonio Fraguas: unha vida dedicada á docen-

cia”3, mais sempre que se pescuda no seu arquivo, 

cousa que de novo fixen por mor deste pequeno ar-

tigo, neste caso para celebrar que o Día das Letras 

Galegas do 2019 estea dedicado a súa figura, felicíta-

se de que, segundo el mesmo dicía, fora “un desor-

denado” e tivera o inveterado costume de amorear 

toda clase de papeis. Iso permite comprobar o moito 

que traballou, sempre ao abeiro da súa dona, Teresa 

Martínez Magariños, coa que casou en 1932 porque a 

viu un día no antigo café Español, na compostelá Rúa 

do Vilar, “y me gustó mucho (...) siempre estuvimos 

muy unidos (...) Ella lo es todo para mí. Es el amor 

de mi vida”, declaraba, tras 63 anos dun matrimonio 

que non tivo fillos –“sólo el uno al otro”–, ao xornal El 

Correo Gallego o 13 de febreiro de 1996.

Coido que don Antonio non se molestaría se digo que 

tivo outro amor: a docencia. Segundo propia confe-

sión, o día que gañou a cátedra converteuse nun dos 

máis felices na vida de quen se definía como “un home 

modesto, un aldeán e nada máis”4.Levaba máis de vin-

te anos dedicado á ensinanza, xa fose na Facultade, 

no Instituto da Estrada ou, despois de ser represalia-

do como consecuencia do “horror da Guerra Civil e 

da longuísima posguerra que cambiou a miña vida 

por completo”, na Academia Menéndez Pelayo5. De 

Entrañable lembranza do meu profesor

María Xosé Enríquez Morales

1. Antonio Fraguas Fraguas. 1905–1999. Museo do Pobo Galego. Depósito Legal.: C–3275/2006.
2. Museo do Pobo Galego, arquivo de Don Antonio Fraguas, carpeta 39 (Actividade docente).
3. Vid. op. cit.: Antonio Fraguas Fraguas. 1905–1999. Museo do Pobo Galego, pp. 152–179.
4. El Correo Gallego, 6 de novembro de 1999.

Don Antonio Fraguas
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seguro que este “gallego desde las remotas raíces de 

los trasabuelos seculares” 6, galeguista 7, e “campesiño 

sempre”, deu grazas a “Santiago Apóstol, mi camara-

da” 8, dado que nunca ocultou a súa condición de ca-

tólico practicante. 

Lonxe quedaba o empeño do seu pai, emigrante no 

Brasil, cando volve a Galicia coa intención de retor-

nar alá co seu fillo para que “fuese maquinista de fe-

rrocarril, pero gracias a que perdí el tren ingresé en 

la Real Academia”, comentaba Fraguas, coa súa co-

ñecida sorna. Antes de emprender esa viaxe tivera 

a oportunidade de asistir durante dous meses á es-

cola de Famelga, tempo suficiente para esquecer a 

infausta memoria que deixara nel a de Loureiro de 

Cotobade, na que permaneceu “dos 5 ós 13 anos e 

saín como entrei” 9, pero agora o seu mestre merecía 

tal nome e, ademais, foi quen de convencer ao seu 

proxenitor para que non levase ao rapaz: “Déle usted 

una carrerita”10. Don Antonio ficou (seu pai tamén) 

e licenciouse na Facultade de Filosofía e Letras, sec-

ción de Historia, con Sobresaliente11.

O camiño non foi doado. De neno “na súa casa non 

había máis que un libro: un vello devocionario que 

pertencera á súa avoa”12, e sempre amosou o seu res-

pecto e admiración “por la extraordinaria capacidad 

de la mujer gallega frente a todos los problemas que 

plantea el cotidiano vivir (...) defiende la economía 

en tal forma que conserva y aumenta el patrimonio 

de la casa, sin detrimento de la educación de los hi-

jos, para quienes, sin regatear sacrificios, procura ofi-

cios, colocaciones y largas y costosas carreras”13. E o 

vivido na súa casa de seguro axudoulle a facer fronte 

con enteireza aos seus propios problemas, entre ou-

tros o de ter que admitir, cada vez que se presentaba 

ás oposicións nos anos cainitas da posguerra, que “El 

tribunal le estima y le respeta, pero la política acabó 

con usted”14.

Mais acabar con Don Antonio non era doado porque 

sempre foi un traballador nato: “Rematei a carreira e 

púxenme a traballar. Gustábame traballar cos rapa-

ces. Cando eu era neno rematei na primeira escola, 

na que pasara oito anos, crendo que a regra só servía 

para mallar, sen ter collido nunca unha tiza, sen ter 

feito nunca un dictado (...) Eu fun un mestre moi dife-

rente. Faciamos cousas nas aulas”15. E, debo engadir, 

tamén fóra delas:

Eu, como xa dixen, fun a súa alumna e de tal cou-

sa podo dar fe, habida conta, ademais, que “as rapa-

zas do Feminino queríanme moi ben”16. Como pro-

fesor, aplicando as teorías da Institución Libre de 

Enseñanza, houbo en Don Antonio unha arela princi-

pal: a de inculcar ao seu alumnado o amor pola terra.

Non cómpre facer aquí, dadas as características deste 

artigo, un pormenorizado percorrido do seu labor do-

cente tanto como profesor universitario na Facultade 

de Filosofía e Letras da Universidade de Santiago, 

como de bacharelato. Don Antonio impartiu as súas 

primeiras clases no curso 1928–1929 e non parou ata 

a súa xubilación forzosa en decembro de 1975.

Cando en 1937, por mor da “incivil” guerra de 1936–

1939, foi apartado da docencia e suspendido de em-

prego e soldo, Don Antonio necesita sobrevivir con 

decoro e, co tesón que o caracterizaba, vai facelo no 

seu, na ensinanza, e no ano 1938 xa está “poñendo 

escola” no que el denomina unha modesta pasantía17. 

Tratábase da Academia Menéndez Pelayo, orientada 

aos estudos de ensinanza media, con sede no segun-

do andar do número vinte e catro da rúa da Algalia 

5. La Voz de Galicia, 3 de agosto de 1997. Entrevista realizada por Siro López a don Antonio: “Suspendido de empleo y sueldo (...) cabo dun ano 
puxen escola en Santiago, unha pasantía”.
6. La Voz de Galicia, 25 de agosto de 1991: “Aldeanus Igitur” (entrevista realizada por Carlos García Bayón).
7. “Eu fun galeguista (...) Por iso me preocupo por Galicia (...). Ser galeguista non é máis que ser amante da nosa terra”, recollía El Correo Gallego 
–do que foi colaborador habitual– o 6 de novembro de 1999.
8. La Voz de Galicia, 25 de agosto de 1991: “Aldeanus Igitur” (entrevista realizada por Carlos García Bayón).
9. La Voz de Galicia, 25 de agosto de 1991: “Aldeanus Igitur” (entrevista realizada por Carlos García Bayón).
10. González Reboredo, X.M. “Notas dunha conversa con Antonio Fraguas”, Revista Galega do Ensino, Nº 17, novembro de 1997, p.18.
11. O seu título de licenciado foi expedido o seis de marzo de 1929, segundo figura recollido nalgunha das súas tomas de posesión. MPG..., carpetas 
37 e 39.
12. Clodio González Pérez, La Voz de Galicia, 6 de novembro de 1999.
13. Fraguas Fraguas, Antonio, Geografía de Galicia, Porto y Cía. Editores, Santiago,1953.
14. Xeada, xornal do I.B Antonio Fraguas, Santiago, febreiro de 1997, p.7.
15. Ibid.; p.9.
16. Ibid.; p.8.
17. Vid. nota 11.
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de Abaixo, e da que acabaría sendo director. Pero, en 

canto pode, intenta volver ao ensino público.

No Museo do Pobo Galego, na carpeta 39, gárdanse 

uns pequenos cadernos que o profesor Fraguas debía 

levar no peto para realizar toda clase de anotacións. 

Nun deles, apunta:

“Cánovas. Estudios del reinado de Felipe IV: Las cau-

sas de nuestra decadencia están “en la enorme des-

proporción que hubo siempre entre nuestros recur-

sos y las vastas y múltiples empresas en que nos fui-

mos empeñando”.

“Willy Hellpach= Geofsique. El alma humana bajo 

el influjo de tiempo y clima, suelo y paisaje. Madrid 

1940”.

“Crisanto de Lasterra.- El sentido clásico en el Greco. 

Madrid. 1942 (10 pts)”.

Rodolfo Gil Benumega. Marruecos andaluz. Madrid 

1942 (5 pts)”.

Noutro, que deberon regalarlle porque é un 

“DIETARIO DE VISITA MÉDICA. Enero y Febrero 

1944” (non estaban os tempos para desaproveitar 

nada), podemos ler:

“La autopsia del Rey (...) demostraba cosas extrañas: 

tenía el corazón tan pequeño como un huevo de pa-

loma y blando como una mala tiza; el hígado esta-

ba completamete encogido, con una piedra de color 

cafe del tamaño de una judía (...)”-

“La muerte del Rey en la obra Mariana de Neoburgo 

reina de España por el príncipe Adalberto de Baviera. 

Madrid Espasa Calpe. 1938 pag. 306”.

Máis adiante atopamos listas e anotacións referidas 

ao seu alumnado e, chegando ás últimas follas, Don 

Antonio apunta: “El libro 82 es 1759–1769. El 83 es 

1787–1799. El libro 84 es de 1806–1809. Faltan los 

claustros de 1769 a 1787. Faltan de 1799 a 1806. En 

la Biblioteca. P. Sarmiento. Cedulas Reales. F. 119–24 

/ 0”. De seguro que xa andaba a facer as súas pes-

cudas para a tese de doutoramento que versaría so-

bre o Colexio de Santiago Alfeo, máis coñecido como 

Colexio Fonseca, e defendería en Madrid en 1950. 

Basta facer referencia a estes dous cadernos para de-

catarse do interese do profesor Fraguas por estar o 

día do que se publicaba e estaba interesado en ler 

ou adquirir, ao tempo que realizaba os seus traballos 

de investigación e, por suposto, se ocupaba do seu 

alumnado.

De meniño, na súa casa do lugar de Insuela, parroquia 

de Loureiro, no concello pontevedrés de Cerdedo–

Cotobade, só había o devocionario da súa avoa. 

Cando falece dona ao Museo do Pobo Galego unha 

18. “Rematei 1º e 2º por libre e o terceiro ano ingresei no Instituto de Pontevedra”, Xeada, xornal do I.B Antonio Fraguas, Santiago, febreiro de 1997, 
p.8.
19. “O catro de xuño de 1976 (...) a Dirección General de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia recoñece a don Antonio ter prestados un 
total de 42 anos, 1 mes e 2 días de servizos computados ata o 28 de decembro de 1975, data da súa xubilación forzosa”. IES Rosalía de Castro, 
expediente 140 (Don Antonio Fraguas).

Tese doutoral de Antonio Fraguas Fraguas
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biblioteca que supera os 20.000 volumes. Ninguén é 

perfecto: aos catorce anos chega a Pontevedra para 

cursar 3º de bacharelato18 e merca o seu primeiro li-

bro. Caído nese “vicio” non foi capaz de abandonalo. 

En todo caso, se temos en conta os servizos, oficial e 

finalmente recoñecidos pola Administración19, “San 

Antonio” –alcume que lle foi posto polas súas alum-

nas do Rosalía de Castro– dedicou á docencia máis 

de 42 anos, ou non menos de 47, se consideramos os 

seus primeiros pasos como profesor na Facultade de 

Filosofía e Letras. Sen dúbida o profesor Fraguas non 

descoñecía a máxima na que Confucio recomendaba 

aos seus discípulos: “elixe un traballo que che guste e 

non terás que traballar nin un día da túa vida”, o que 

me dá pé para facer unha referencia á:

voCaCiÓn de don antonio PoLa “doCenCia” FÓra 

das auLas 

Home do seu tempo, proclamada a II República, non 

dubidou en explicar, coa mesma claridade utilizada 

nas súas clases, as razóns da súa militancia galeguis-

ta e a necesidade de traballar a prol do Estatuto de 

Autonomía. Fíxoo botando man da radio, que chega a 

Compostela en xaneiro de 1933.

En San Domingos de Bonaval estivo o locutorio pro-

visional de EAJ4 de Unión Radio Galicia en Santiago 

de Compostela (unhas semanas máis tarde os estu-

dios trasládanse ao primeiro piso do número 5 da pra-

za da Universidade, e alí estiveron ata principios dos 

anos 70). “Acaban vostedes de oír as tres no reloxo da 

Catedral, tolón, tolón, tolón”, lembraba don Antonio, 

improvisado “locutor” e primeiro en probar un inven-

to tan espectacular 20. Como ben dicía Don Antonio, 

“Radio Galicia foi a nao senlleira das ondas galegas”, 

por ter sido a pioneira, mais tamén pola importancia 

que tivo como promotora da radiodifusión, da cultura 

galega e do autonomismo, un feito que recolle o pro-

pio Castelao na súa obra Sempre en Galiza. “Cando 

se instalou a emisora, os enxeñeiros estaban tentando 

poñela a funcionar pero aquilo non se oía. Por fin, des-

pois de moitos intentos, fixéronme un sinal para que 

falara. Escollín un poema de Bouza Brey“.

20. No ano 2013 aparece Historias de Radio Galicia, un libro de Aser Álvarez que resultoume moi útil para abordar este aspecto do polifacético 
labor de don Antonio. 

Placa no parque compostelán de San Domingos de 
Bonaval dando fe de que a radio en Galicia 

“naceu aquí”

Don Antonio Fraguas, á esquerda, no primeiro 
locutorio de Radio Galicia, o 18 de xuño de 1933, día 

da homenaxe popular ao Vello dos contos 
(Xosé Mosquera) 

[MPG: Fondo A. Fraguas]



65
~

A N T O N I O  F R A G U A S

“Eu tentaba contar as cousas propias da cultura, fa-

laba dos castros, das lendas e das mámoas, de onde 

estaban e que significaban. Tamén faciamos algo de 

teatro, cun grupiño de persoas que recitabamos e in-

terpretabamos algúns textos. Lía poemas en galego, 

de Rosalía e doutros e puñamos pezas de música da 

banda municipal de Santiago e discos. Comigo come-

zou a vir tamén á emisora Xosé Mosquera Pérez, que 

logo chegaría a ser moi popular co alcume do Vello 

dos Contos. Era moi retranqueiro e tiña moita chispa, 

tanta que unha vez houbo quen lle chamou a aten-

ción por relacionar as Cortes Xerais coas cortes do 

esterco”.

En novembro dese ano Don Antonio, que superara as 

probas de Profesor Cursillista, marcha para o Instituto 

da Estrada onde imparte Xeografía e Historia e des-

empeña o cargo de secretario. Traballa con afán para 

facer fronte aos problemas que presenta todo centro 

de nova creación e desexa convertelo, ademais, en 

núcleo dinamizador da inexistente vida cultural es-

tradense. Acompañado da súa dona, coa que casara o 

ano anterior, séntese cheo de forza e proxectos e ta-

mén será o secretario do Partido Galeguista na vila, 

impulsando a campaña a favor do Estatuto, pero “Ó 

se producir o alzamento viñeron uns falanxistas de 

fóra e (...) organizaron a represión”21. Comezaba a súa 

etapa de ostracismo. Regresa a Compostela.

do ostraCismo ao reCoñeCemento do seu Labor 

Don Antonio, que fora admitido como membro do 

Seminario de Estudos Galegos en 1928, agora desa-

parecido, retoma as investigacións sobre Galicia, que 

desenvolvera nas seccións de Xeografía e Etnografía, 

e nas que Vicente Risco e Otero Pedrayo foran os 

seus admirados mestres. 

Dentro das dificultades da época, ao mesmo tem-

po que gaña a vida coas súas clases na Academia 

Menéndez Pelayo, participa naquelas institucións 

que recollen o facho da defensa do patrimonio cultu-

ral galego e, en 1944, incorpórase ao Instituto Padre 

Sarmiento. Quédalle tempo para asistir os faladoiros 

onde se abordan temas relacionados coa cultura gale-

ga, como os do café Derby.

En 1950, gañada a cátedra, marcha a Lugo, onde per-

manece nove anos. Como ocorrera no Instituto da 

Estrada non vai limitarse a dar as súas clases, senón 

que asume responsabilidades directivas, desenvol-

21. La Voz de Galicia, 25 de agosto de 1991: “Aldeanus Igitur” (entrevista realizada por Carlos García Bayón). Na entrevista citada na nota 6, á 
pregunta de: “Falando de libros e de guías, se vostede escribise outra Divina Comedia, ¿a quen escollería como guía”?, don Antonio resposta: “A 
Otero Pedrayo, sen dúbida. Unha das cousas que máis sentín foi non poder asistir a súa cátedra, polo que tiña de sabio e de boísima persoa”. Seguro 
que don Antonio non esquecera o apoio que, sendo deputado a Cortes por Ourense, lle prestara don Ramón para que saíra seleccionado como 
Profesor Cursillista en 1933, como consta nunha carta achada no Museo do Pobo Galego (Carpeta 38. Actividade docente).

Cos alumnos 
do Instituto 
da Estrada 

catalogou os 
xacementos 

arqueolóxicos da 
comarca, entre 

1933 e 1936. 
[MPG: Fondo A. Fraguas]
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vendo os cargos de vicesecretario, secretario e xefe 

de estudos. Asemade, participa de xeito activo na 

vida cultural lucense.

En 1951 foi nomeado membro numerario da Real 

Academia Galega, e non sobra aludir de novo á entre-

vista realizada a Fraguas, case ao final da súa vida22 

onde manifesta que se tivera que escoller a alguén 

como guía sería a don Ramón Otero Pedrayo “polo 

que tiña de sabio e de boísima persoa”23. Presentado 

por Luís Iglesias Iglesias, Salustiano Portela Pazos e o 

propio don Ramón, foi este último quen contestou ao 

discurso “Roseiras e paxariños nas cantigas dun se-

rán” co que ingresou don Antonio na Academia, pro-

ba de que o afecto e o respecto polo seu labor era 

xa mutuo e manteríase moitos anos (ambos gozaron 

dunha longa e frutífera existencia) ata o falecemento 

de don Ramón.

Ademais, non podemos esquecer que, en 1985, a 

Fundación Otero Pedrayo, creada en 1983, outorgou-

lle a don Antonio o Premio Trasalba, na Casa Grande 

de Cimadevila, residencia habitual de Otero Pedrayo 

e na que falecería en 1976.

En todo caso, e para retomar o fío, o profesor Fraguas 

está ben na cidade das murallas, pero ten morriña de 

Compostela. Participa no concurso de traslados para 

retornar a ela, cousa que acontece en 1959. E nela fi-

cará ata o seu pasamento, acontecido o 5 de novem-

bro de 1999.

22. La Voz de Galicia, 3 de agosto de 1997. Entrevista realizada por Siro López a don Antonio: “Suspendido de empleo y sueldo (...) cabo dun ano 
puxen escola en Santiago, unha pasantía”.
23. Na entrevista citada na nota 6, á pregunta de: “Falando de libros e de guías, se vostede escribise outra Divina Comedia, ¿a quen escollería 
como guía”?, don Antonio resposta: “A Otero Pedrayo, sen dúbida. Unha das cousas que máis sentín foi non poder asistir a súa cátedra, polo que 
tiña de sabio e de boísima persoa”. Seguro que don Antonio non esquecera o apoio que, sendo deputado a Cortes por Ourense, lle prestara don 
Ramón para que saíra seleccionado como Profesor Cursillista en 1933, como consta nunha carta achada no Museo do Pobo Galego (Carpeta 38. 
Actividade docente).

No patio do Instituto “Rosalía de Castro”, rodeado de profesores e alumnos, nunha das súas últimas visitas
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Don Antonio nunca ocultou o afecto que tiña pola 

súa cidade de adopción, que soubo corresponder-

lle como merecía, o mesmo co Instituto Rosalía de 

Castro ao que permaneceu unido e acudía con fre-

cuencia, xa xubilado, para pronunciar a lección inau-

gural do curso (a piques de cumprir noventa anos), 

falar con algúns dos membros do claustro ou parti-

cipar, ata poucos meses antes do seu pasamento, 

nas actividades máis diversas.

O Instituto, a través da súa asociación 

cultural, vai propoñelo en 1995 como 

candidato ao Premio das Letras e das 

Artes de Galicia, e tamén creou o cer-

tame literario que leva o seu nome 

en 1996. O Concello nomeouno 

Fillo Adoptivo en 1984 e concedeu-

lle a Medalla de Ouro ao mérito cida-

dán e cultural en 1988. A Universidade ou-

torgoulle a Insignia de Ouro en 1995 e, nese 

mesmo ano, tamén obtivo a Medalla de Ouro da 

Asociación do Traxe Galego de Santiago. En 1998, os 

xornais da capital de Galicia, El Correo Gallego e O 

Correo Galego, noméano Galego do Ano, e un longo 

etc., que pasa por dar o seu nome ao Instituto das 

Fontiñas (1994) ou a unha das rúas da cidade.

Como en don Antonio era habitual non 

só vai dedicarse ao seu labor docente 

no Instituto Rosalía de Castro –no que 

sería, ademais, xefe de estudos– senón que re-

torna á Facultade de Filosofía e Letras, compatibili-

zando a ensinanza superior e media. En decembro de 

1975, chegada a súa xubilación forzosa, seguía a com-

patibilizar ambas porque gustaba das dúas. Prefería 

non ter dedicación exclusiva no Instituto para poder 

achegarse á Facultade á que, sempre que puido, per-

maneceu ligado. 

Nunca mellor dito o de xubilación forzosa porque 

don Antonio, lonxe de retirarse aos seus cuarteis de 

inverno, desenvolveu desde esa data unha activida-

de tanto ou máis fecunda que cando estaba en acti-

vo. Como exemplo é suficiente citar a posta en pé do 

Museo do Pobo Galego, do que foi membro fundador. 

Dirixiu esta institución desde a súa creación en 1977 

e, en 1989, falecido Xaquín Lorenzo Fernández, suce-

deríao na presidencia do seu Padroado.

Vou tomarme a licenza de acabar esta moi pequena 

homenaxe ao meu profesor don Antonio Fraguas si-

nalando que, sen dúbida, Otero Pedrayo, no alén, re-

cibiría con satisfacción a nova de que o Premio que 

leva o seu nome, creado en 1977 polas catro deputa-

cións provinciais e mais o goberno galego para reco-

ñecer a traxectoria daquelas persoas que contribúen 

a promover e fomentar a cultura e os valores propios 

de Galicia, foille concedido a don Antonio en 1992.

Felicitamos á Real Academia Galega pola súa deci-

sión de dedicar o Día das Letras Galegas 2019 a don 

Antonio Fraguas Fraguas.

Busto de Don Antonio Fraguas 
na avenida que leva o seu nome en Santiago de 
Compostela. (Escultura de Camilo Seira)



A.Fraguas Fraguas: Santiago de 
Compostela, Madrid, 1957, e La 

Puerta Santa, 1994 (1ª. ed. Revista de 
Etnografia, vol. XV, Porto, 1970)

Xosé Ramón Fandiño Veiga

Editor, licenciado en Filoloxía Hispánica po-

la USC, foi redactor e director da Gran Enci-

clopedia Gallega e colaborador de Isaac Díaz 

Pardo no Instituto Galego da Información. 

Premio de Xornalismo V Centenario da Uni-

versidade de Santiago. Presidente da Funda-

ción do Pedrón de Ouro e membro do Padroa-

do do Museo do Pobo Galego.
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1. Estudos universitarios

No momento mesmo do pasamento 
de don Antonio Fraguas (5.11.1999), 
o Concello de Santiago emitiu unha 
declaración institucional na que dicía 
que “co pasamento de quen era fillo 
adoptivo e Medalla de Ouro des-
ta súa cidade, Santiago ten unha 
débeda impagable con D. Antonio 
Fraguas, que foi non só un dos impul-
sores do Museo do Pobo Galego, que 
hoxe é un orgullo para a nosa cida-
de e para toda Galicia, senón o autor 
dalgunha das páxinas máis fermosas 
escritas sobre Compostela, á que tran-
sitou e desentrañou como poucos”. 

Antonio Fraguas chegou á estación 
de ferrocarril de Cornes en 1924 
para instalarse en Santiago e cur-
sar a carreira de Filosofía e Letras. 
E Compostela foi a cidade coa que 
se identificou e na que viviu practi-

A Compostela de don Antonio Fraguas, 

Xosé Ramón Fandiño Veiga

camente o resto da súa vida. E tal foi 
a súa compenetración con Santiago 
que “Por Xelmírez áurea, por Fonseca 
sabia e pol-o Apóstolo Santa”, foi o 
lema co que participou nos Juegos 
Florales de Santiago de Compostela, 
organizados polo Círculo Mercantil 
e Industrial, presentando o traballo 
“Del nacer al morir, o la vida y sus 
problemas según el saber popular”1.  

Atrás quedaba a freguesía natal de 
Loureiro de Cotobade e o “Instituto 
General Técnico” de Pontevedra no 
que cursou o bacharelato. O de com-
pletar estudos superiores foi cousa do 
mestre que lle pediu a seu pai que 
non o levase para Brasil e lle dese 
unha carreiriña: “Meu pai aceptou 
de mala gana porque quería verme 
de maquinista de ferrocarril en Brasil, 
que era entón algo así como ago-
ra un comandante de voo, que vai 
hoxe a Londres ou mañá a América 

e, carai, ir así pola noite e acertar co 
sitio, é moito”2.

En 1924 a rúa do Hórreo era a máis 
flamante de Santiago porque conta-
ba con modernas construcións e por-
que a pechaba o grande edificio da 
Escola de Veterinaria. E no Hórreo 
atopou acomodo Antonio Fraguas, 
nunha pousada no nº 24, aínda que 
pronto se trasladou para a rúa de San 
Paio, diante mesmo da “Borriquita de 
Belén”.

Se para Valle Inclán Santiago de 
Compostela é unha cidade inmobi-
lizada nun soño de granito, unha 
rosa mística de pedra, para Fraguas 
“Compostela é unha cidade que imos 
construíndo na vida día a día. Cada 
monumento, cada rúa, manifesta ó 
visitante o seu señorío. A pedra prés-
talle esa singular nobreza. É fácil ver 
nalgunha parede unha pedra para 

1. Clodio González Pérez, “Antonio Fraguas Fraguas. Vida e obra”, en Antonio Fraguas Fraguas (1905 – 1999), Museo do Pobo Galego, 2006.
2. Santiago Romero e X. M. Pereiro, “Aldeanus igitur”, en La voz de Galicia, 20 de marzo de 1994.

«Por Xelmírez áurea, 
por Fonseca sabia 

e pol-o Apóstolo Santa»
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un escudo, pero quedou así como 
algo que por si mesmo faise gracio-
so brasón de cidadanía. A voz das 
campás de Santiago informa das 
horas nas noites silenciosas a varias 
leguas de distancia, e can-
do a súa voz garda relixio-
so silencio soa a carraca, 
que un histórico día puxo 
en fuga ós napoleónicos 
soldados que se divertían 
vivaqueando nos claustros 
catedralicios”3. 

A antiga Facultade de Artes 
(dividida a partir de 1845 
en Ciencias e Letras) dispo-
ñía en Santiago de 2 cursos 
preparatorios que, unha vez 
superados, permitían seguir 
as carreiras de Dereito e 
de Medicina ou Farmacia, 
pero en 1920, sendo 
Ministro de Fomento o com-
postelán Luís Rodríguez de 
Viguri, deuse paso á crea-
ción das Facultades de 
Filosofía e Letras e Ciencias 
coa especialización de 
Historia na de Filosofía e 
Letras e de Química na de 
Ciencias. Polo tanto, cando 
Fraguas se matriculou en 
Santiago xa o puido facer en Filosofía 
e Letras, que culminou como licen-
ciado na especialidade de Historia. 
Deste xeito, a Universidade de 
Santiago pasaba a estar constituída 
por 5 facultades completas: Dereito, 
Medicina, Farmacia, Filosofía e Letras 
e Ciencias. Isto supuxo a incorpora-
ción ao claustro compostelán dunha 
nova xeración de profesores, forma-
dos algúns no estranxeiro con bolsas 
da Junta de Ampliación de Estudios 

(JAE), o incremento da matriculación, 
o inicio do asociacionismo estudan-
til, a incorporación feminina e a posta 
en marcha do proxecto da Residencia 
Universitaria. 

Don Antonio chegou a Santiago o 
30 de setembro e o primeiro de outu-
bro foi á Universidade á inaugura-
ción do curso que se celebraba no 
Paraninfo nun acto no que pronun-
ciaba o discurso de apertura o cate-
drático de Física Xeral da Facultade 
de Ciencias, Mariano Álvarez 
Zurimendi sobre Iniciación radioeléc-
trica. Era Reitor o catedrático de 
medicina Luís Blanco Rivero, arcebis-
po o poeta galeguista Manuel Lago 

González e alcalde X. Díaz-Varela 
Losada, un avogado de procedencia 
fidalga que exerceu o cargo duran-
te case todo o período da Ditadura 
de Primo de Rivera. A súa Facultade 

estaba situada no edificio 
que hoxe é Facultade de 
Xeografía e Historia e tivo 
como compañeiros máis 
achegados a Luís Brey, 
curmán de Fermin Bouza 
Brey, Dictinio del Castillo 
Elejabeitia, ambos poe-
tas, e o seu fraternal ami-
go Sebastián González 
García-Paz. “Co cadro 
de horas e clases copia-
do, marchei para a pou-
sada e despois de comer 
saín dar unha volta para 
ir coñecendo Santiago. 
Fun virando unha pausa-
da volta arredor da cate-
dral. Pasei á Praza do 
Obradoiro, recollendo 
coa mirada os catro monu-
mentos que cerran a pra-
za e reparei na estatua de 
Montero Ríos, figura da 
que eu sabía o que con-
taban os meus familiares. 
Reparei nos escaparates 
das dúas librerías e mar-

chei para casa”4. 

Dos seus profesores don Antonio 
recordaba con agarimo a Ciriaco 
Pérez Bustamante, catedrático de 
Historia de España e promotor da 
Biblioteca América. Bustamante trou-
xo en 1929 a Gerardo Diego a dar 
2 conferencias sobre o compositor 
do século XVIII, Doménico Scarlatti. 
Fraguas e Martínez López, levaron ao 
poeta a escoitar as badaladas das 

3. Antonio Fraguas, “Presentación” en Gallaecia Fulget. O Patrimonio histórico da Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de 
Santiago de Compostela, 1996, pax. 23.
4. Antonio Fraguas, “Presentación” en Gallaecia Fulget. O Patrimonio histórico da Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de 
Santiago de Compostela, 1996, px. 21.

Co fraternal amigo Sebastián González García-Paz  
(Santiago de Compostela, c. 1930) 

[MPG: Fondo “A. Fraguas”]
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12 na noite á praza das Praterías, 
estro do seu Ángeles de Compostela.  

O catedrático de Literatura era 
Armando Cotarelo Valledor. En 
Madrid formou parte do tri-
bunal que xulgou a súa tese 
de doutoramento sobre o 
Colexio e os colexiais de 
Fonseca. Tamén recordaba 
a Luís Pericot García, emi-
nente prehistoriador proce-
dente do Centro de Estudos 
Históricos, que colaborou 
con López Cuevillas na esca-
vación da citania de Troña e 
que asentou os alicerces da 
nova arqueoloxía galega, 
ao paleógrafo Usón Sesé, 
Castillo Yurrita, especialis-
ta na cultura do vaso cam-
paniforme, que nun claus-
tro de Facultade defendeu 
aos irmáns Xurxo e Xaquín 
Lorenzo dos ataques do cate-
drático de Historia Antiga e 
Media, Carmelo Viñas Mey, 
tradicionalista e furibundo 
antigaleguista, que tanto os 
asediou que se viron obriga-
dos a trasladar a matrícula á 
Universidade de Zaragoza.  

En 1927, acompañados por Pérez 
Bustamente, fixo Fraguas unha 
excursión a Madrid cos seus com-
pañeiros de curso e, coincidin-
do coas oposicións á cátedra de 
Latín da Universidade de Santiago, 
don Ciriaco levounos a saudar a 
Abelardo Moralejo, que as acaba-
ba de gañar. “Por ser o máis vello 
mandoume ir diante e fun o primeiro 
alumno da Facultade que o saudou”5. 
E tamén conta don Antonio que sen-
do xa profesor auxiliar da Facultade 

formou parte con González García-
Paz dun tribunal presidido por don 
Abelardo ante o que se examinaba 
Fermín Bouza Brey. Sebastián pediu-
lle a Moralejo se o podían examinar 

en lingua galega, ao que contestou 
afirmativamente. ”Aquel serán cele-
brouse o primeiro exame en galego 
na Universidade de Santiago, por 
moitos anos o único. E tamén pro-
nunciei unha conferencia na aula 
número 1 en galego”6. Tamén lle 
deron clase o crego Calixto García 
Seoane, “gran latinista e arqueólo-
go”, pero tan petulante que por todo 
Santiago se dicía que don Calixto 
“es el hombre más listo que el mun-
do ha visto después de Cristo”. E o 

cóengo Xoán Pérez Millán que os 
levou a Sar a ver documentos orixi-
nais de Xelmírez e a ver a igrexa e 
o claustro. 

Luísa Cuesta Gutiérrez foi a 
primeira profesora da USC, 
que pertencía por oposición 
ao corpo de bibliotecarios e 
arquiveiros e levou aos seus 
alumnos aos arquivos e á 
biblioteca, da que era direc-
tor Xosé María Bustamante. 
“Eu axudei na catalogación 
e o Reitor mandou que polo 
meu traballo me pagasen 
500 pesetas, que me viñeron 
moi ben”. 

No ano que Fraguas se incor-
pora á Facultade como alum-
no oficial (1924), Victoria 
Díaz Rivas foi a primeira 
muller que obtiña a licen-
ciatura en Filosofía e Letras 
en Santiago. Condiscípulas 
de Fraguas foron Carmen 
García Amo, Carmela Rey 
Martínez e María Pura 
Lorenzana. 

Tamén en Santiago, entre 
1927 e 1928, sen abando-

nar os estudos e asistindo algunha tar-
de ás sesións do Seminario, realizou 
o servizo militar obrigatorio da épo-
ca no cuartel de artillería de Santa 
Isabel, que ao finalizar a Guerra Civil 
española funcionou como prisión cen-
tral na que moitos presos atoparon a 
súa morte entre aqueles ateigados e 
insalubres muros. 

Ao tempo de rematar a carreira don 
Antonio, coincidindo cos últimos 
momentos da Ditadura de Primo de 

5. Id. Px. 23.
6. Id. Pax. 23

Cando estaba cumprindo o servizo militar, 
Santiago de Compostela, 1927 ou 1928

[MPG: Fondo “A. Fraguas”]
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Rivera, os universitarios santiagueses 
refugaban da simboloxía troiana e 
comezaban a organizarse e mobi-
lizarse arredor do movemento da 
Federación Universitaria Española 
(FUE), que serviron de estímulo ao 
ideario republicano, e as súas mobi-
lizacións forzaron a dimisión do rei-
tor Blanco Rivero e a chegada ao 
reitorado do profesor Rodríguez 
Cadarso, “que contaba co apoio 
dos estudantes polo seu liberalis-
mo e polo labor realizado a prol da 
Residencia de Estudantes”7. Como 
membros máis destacados da FUE 
figuraban: Jaime Concheiro, Xoán 
Xesús González, Laureano Santiso 
Girón, José Caamaño, Luís Seoane, 
Carballo Calero, Fernández del 
Riego, Carlos Martínez-Barbeito…

2. Seminario de Estudos 
Galegos e Instituto de 
Estudos Galegos Padre 
Sarmiento

Ao chegar a Santiago, o estudan-
te universitario Fraguas Fraguas 
tomou contacto co Seminario de 
Estudos Galegos, do que foi admi-
tido como socio activo en 1927 e 
no que ingresou en novembro de 
1928 coa presentación dun traba-
llo sobre o Castro de Soutolongo 
(Lalín). Pertence Fraguas á que Lois 
Tobío chamaba a segunda promo-
ción do Seminario, formada por 
“tres estudantes que viñan da banda 
de Pontevedra: Sebastián González 
García-Paz, Antón Fraguas e 
Alfonso Vázquez Martínez; dous 
que viñan de Ourense: Xaquín e 
Xurxo Lorenzo; e un que viña de 
Ferrol, Ricardo Carballo Calero. 
Todos eles eran alumnos da 

Facultade de Filosofía e Letras, sec-
ción de Historia, e todos chega-
rían a integrarse estreitamente co 
Seminario e o seu espírito pola acti-
tude intelectual, métodos de traba-
llo e devoción a Galicia”8. Primeiro 
como estudante e socio activo do 
Seminario de Estudos Galegos e 
despois como profesor (Instituto 
de Segunda Ensinanza e profe-
sor auxiliar temporal de Historia, 
Xeografía, Numismática e Epigrafía 
na Facultade de Filosofía e Letras e 
tamén na Academia Xelmírez, na 
que compartiu claustro con Camilo 
Díaz Baliño, profesor de Debuxo e 
director técnico), don Antonio adop-
tou como súa a cidade de Santiago, 
na que viviu o resto da súa vida, 
agás 3 anos de profesor no Instituto 
da Estrada e 19 no de Lugo. 

Con tan intensa actividade como 
estudante, investigador do SEG e 
como profesor é fácil imaxinar a 
don Antonio deambulando co seu 
ritmo acompasado entre a Praza da 
Universidade (Facultade de Filosofía 
e Letras), Mazarelos (Instituto) e 
Colexio de Sanclemente ou Fonseca 
(sedes do SEG). Pouco tempo lle que-
daba para os parladoiros do Quiqui 
Bar, do Derby, do Casino ou para 
as veladas do Círculo Mercantil ou 
da Liga de Amigos, máis proclive 
sería, seguramente, dada a súa pro-
funda relixiosidade, a participar nas 
actividades das asociacións ou con-
frarías relixiosas tan abundantes en 
Santiago. A onde asistía con certa 
frecuencia era aos espectáculos do 
Teatro Principal. Consta que no ano 
da súa chegada a Santiago (1924) 
asistiu á estrea do “conto dramático” 
Lubicán, do seu profesor Cotarelo 
Valledor, con Fermín Bouza Brey no 

elenco de actores. E a moitas outras 
representación teatrais tería asistido 
don Antonio, atraído polas esceno-
grafías do seu amigo Camilo Díaz 
Baliño. Todas as experiencias que 
se fixeron de teatro galego daqueles 
anos teñen pasado polo Principal, 
onde tamén se proxectaban pelícu-
las mudas que eran amenizadas, 
no comezo e nos entreactos, pola 
orquestra Brage. E polo ano 32 don 
Antonio asistiu a algunha das pri-
meiras películas sonoras que che-
garon a Santiago: Asfalto, Baixo os 
teitos de París ou A arca de Noé. 
E no Principal tamén se celebra-
ban actos académicos organizados 
pola Universidade. O Teatro Principal 
era o foro no que transcorrían as 
cousas máis importantes da vida 
compostelá.

E como espectador prendeulle a 
don Antonio a afección ao teatro 
porque sendo profesor na Estrada 
dirixiu a posta en escena da come-
dia do autor andaluz Luis Manzano 
Mancebo, Tu y yo, solos. 

Por onde era frecuente ver a Antonio 
Fraguas era pola rúa das Hortas 
abaixo, camiño da casa de Camilo 
Díaz Baliño, que foi onde foi recibi-
do como membro das Irmandades 
da Fala nunha cerimonia case 
ritual na que estaban Risco, Otero 
Pedrayo e Cuevillas. Fraguas foi tes-
temuña directa do entusiasmo popu-
lar pola instauración da República 
en Santiago e participou o propio 
14 de abril de 1931 nos actos orga-
nizados polo Centro Republicano 
nos que no Pazo Consistorial se pro-
clamou a República. Sen unha cla-
ra vocación política, pero cunha 
gran fidelidade ao ideario galeguis-

7. Antón Capelán Rey. Contra a Casa da Troia, Edicións Laiovento, 1994, páx.33.
8. Lois Tobío: As décadas de T.L., Ediciós do Castro. Serie Documentos, 1994.
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ta no que se iniciou en Pontevedra 
e que se afirmou en Compostela, 
don Antonio afiliouse en Santiago 
ás Irmandades da Fala, en 1931, foi 
un dos asinantes do Manifesto de 
Esquerda Galeguista e foi fundador 
do Partido Galeguista.

En 1932, o mesmo ano que contraeu 
matrimonio en Valga con Teresa 
Martínez Magariños, coa que esta-
bleceu o seu domicilio en Santiago, 
participou Antonio Fraguas na Asem-
blea de Municipios celebrada o 
17 de decembro na Facultade de 
Medicina e na creación da primeira 
emisora de radio de Galicia promo-
vida pola Liga Compostelana Pro-
Estatuto, co alcalde Raimundo López 

Pol á cabeza. A emisora, EAJ4 
Unión Radio Galicia, instalouse en 
San Domingos de Bonaval e tiña 
como locutores habituais a Antonio 
Fraguas, Manuel Beiras, Ramón 
de Valenzuela e Xosé Mosquera 
Pérez, o popular Vello dos contos: 
“Recordo que cando se inaugurou, 
alá polo 32, fallou a máquina e o 
enxeñeiro mandou probar un texto. 
Fíxeno eu, e lin un poema de Bouza 
Brey en galego. Foi o primeiro que 
saíu ao ar”.9 

Como consecuencia do levantamen-
to militar de 1936, don Antonio foi 
suspendido de emprego e soldo 
no Instituto da Estrada e tras unha 
pequena etapa escondido na súa 

aldea natal regresou a Compostela 
para ver como ía caendo en anacos 
a República e a desmembración do 
SEG. Pasou de ser un brillante profe-
sor e investigador a un represaliado 
baixo sospeita. Soportou con entei-
reza todo o que lle aconteceu, aín-
da que non era fácil ensimesmarse 
e vivir unha especie de exilio inte-
rior nunha cidade que marchaba ao 
paso que lle marcaban os militares 
e os falanxistas. Sen embargo, non 
se deixou abater polas circunstan-
cias e decidiu dedicarse ao ensino 
privado para o que en 1938 fundou 
co crego Ramón Davila García a 
Academia Menéndez Pelayo, situa-
da primeiro na rúa da Troia e, des-
pois, na Algalia de Abaixo. 

9. Santiago Romero e X.M. Pereiro, “Aldeanus igitur”, en La voz de Galicia, 20 de marzo de 1994.

Con algúns alumnos da Academia “Menéndez Pelayo”, c. 1940 [MPG: Fondo “A. Fraguas”]
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Compaxinándoo cos seus labores 
docentes e cos seus proxectos de 
investigación, en 1946 integrouse 
como membro moi acti-
vo no Instituto de Estudos 
Galegos Padre Sarmiento 
(IEGPS) como biblioteca-
rio. Colaborou asidua-
mente nos Cuadernos de 
Estudios Gallegos que o 
Sarmiento publicaba tri-
mestralmente: “Nas súas 
páxinas aparecerá par-
te notable do seu quefa-
cer publicístico. A temáti-
ca das súas colaboracións 
vai desde artigos de traza 
histórica, arqueolóxica ou 
biográfica ate os de conti-
do etnográfico, con algún 
sobranceiro dentro da súa 
produción”10. 

O IEGPS xurdiu da idea 
de substituír o desmante-
lado SEG, na que xogou 
un papel fundamental 
Fran  cisco Javier Sánchez 
Cantón, que logrou crear 
esta institución integrada 
no Consello Superior de 
Investigacións Científicas e 
no que se integraron os 
vellos membros do SEG 
que sobreviviran á barba-
rie fascista. Otero Pedrayo, Risco e 
Cuevillas mostraron as súas reticen-
cias, pero terminaron integrándose. E 
Castelao referiuse ao IEGPS na súa 
monumental obra As cruces de Pedra 
na Galiza, editada en Bos Aires polo 
Seminario de Estudos Galegos no 
exilio en 1950: “Este libro non foi 
feito para quenes maldefenderon o 
Seminario de Estudos Galegos, nin 

para os que o suplantaron, pondo a 
nosa cultura nas fauces dun estado 
devorador”. 

Tras aprobar as oposicións a cate-
drático numerario de Xeografía e 
Historia, foi destinado ao Instituto 
masculino de Lugo, onde resi-
diu desde 1950 a 1959, pero sen 
romper os vínculos afectivos e cul-
turais con Santiago, pois seguía 
mantendo aberta a súa casa da 
rúa do Franco, na que morreu súa 
nai, soterrada no cemiterio de San 

Domingos de Bonaval, e colaboran-
do no IEGPS. 

Tampouco se desvincu-
lou en Lugo dos círculos 
católicos de Santiago. Foi 
vicepresidente da Arqui-
confraría do Apóstolo 
Santiago e, en 1955, 
ao crearse o Centro de 
Estudios Xacobeos e a 
revista Compostellanum 
como órgano, o cardeal 
Quiroga Palacios nomeou-
no xefe da sección de 
Historia Moderna e Con-
temporánea. “Oficial men-
te, un e outra tiñan por 
única misión o estudo 
do fenómeno xacobeo, 
pero na práctica foi máis 
alá, non só pola diver-
sidade de asuntos que 
acabaron sendo trata-
dos, senón porque o cen-
tro conseguiu agrupar, 
á parte de eclesiásticos 
como Guerra Campos, 
Portela Pazos e máis tar-
de Barreiro Fernández, 
Silva Costoya ou García 
Oro, a un selecto grupo 
de segrares como Antón 
Fraguas, Moreno Báez ou 
a Manuel Díaz. Tendíase 

así unha ponte intelectual coas dúas 
institucións principais da cidade nes-
te ámbito: a Universidade e o Instituto 
P. Sarmiento”11. 

Tamén por invitación do cardeal 
Quiroga, en 1959 impartiu un cursi-
ño de verán de Xeografía de Galicia 
no Seminario de San Martiño Pinario. 
E tanta foi a relación e a admiración 

10. Carlos García Martínez, “Na rodeira do Seminario de Estudos Galegos” en Antonio Fraguas Fraguas (1905 – 1999), Museo do Pobo Galego, 
2006.
11. Justo Beramendi, “Da ditadura á democracia”, en Historia da cidade de Santiago de Compostela, Concello de Santiago, Consorcio de Santiago, 
Universidade de Santiago de Compostela, 2003.

Co arcebispo - cardeal Quiroga Palacios 
e F. Cordero Carrete, na exposición 

do traxe galego celebrada no Instituto 
“P. Sarmiento” de Estudios Gallegos en 1969 

[MPG: Fondo “A. Fraguas”]
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que sentiu polo cardeal que foi don 
Antonio, por expreso desexo seu, o 
colaborador que redactou a biogra-
fía de don Fernando Quiroga Palacios 
na Gran Enciclopedia Gallega, unha 
prolixa reseña na que destaca a súa 
galeguidade e que lle abrise o cami-
ño á lingua galega para ser utilizada 
na liturxia.

3. Retorno a Santiago 
como catedrático de 
Xeografía e Historia

Por concurso de traslado, en 1959 
don Antonio ve cumprida súa aspi-
ración de retornar a Santiago e fai-
no como catedrático de Xeografía e 

Historia do Instituto feminino (Rosalía 
de Castro), cargo que compatibili-
zou co de profesor encargado de 
curso de Xeografía de España e 
Universal, Xeografía de Francia e 
Países Anglosaxóns na Facultade de 
Filosofía e Letras. No Rosalía foi Xefe 
de Estudos ata a súa xubilación e for-
maba parte dos tribunais de revalidas 
elemental e superior, das probas de 
madurez do curso preuniversitario e, 
o que máis lle gustaba, dos de exame 
de ingreso: “O que pasa é que ago-
ra xa non hai exames orais. O pri-
meiro que se perdeu foi precisamente 
o exame de ingreso. Porque o exa-
me oral de ingreso daba unha chea 
de cousas: aos coñecementos que 
pode ter o alumno e, ao mesmo tem-

po, o que pode aprender el naquel 
momento porque un exame oral non 
é só examinar, é aprender tamén. E 
se suprimimos o exame, suprimimos 
esa lección maxistral que é poder dar 
ao rapaz unha posibilidade de que 
se decate incluso de que onde el pon 
os pés, en Galicia, hai unha Historia, 
hai unha Xeografía, hai un vento que 
pasa. É saber, por exemplo, se se oe 
mellor o tren nun sitio ou noutro, é 
saber se o vento vén norte, sur, les-
te ou oeste. É dicir, que é o exame, 
cando se fai ben, unha manifestación 
arredor dun lugar que se coñece”12. 

O regreso a Santiago permitiulle 
vincularse de novo ao IEGPS como 
bibliotecario, secretario e director 

12. Xosé Ramón Fandiño, “Entrevista a Antonio Fraguas, Director do Museo do Pobo Galego e Cronista Oficial do Reino de Galicia”, en A Folla. 
Revista Sociocultural do Saviñao, nº 5. Escairón, 1992.

Coa esposa, Teresa Martínez Magariños, unha cuñada e dúas sobriñas, c. 1935
 [MPG: Fondo “A. Fraguas”]
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da sección de Etnografía e Folklore. 
E tamén participou nas actividades 
divulgadoras do Instituto que com-
plementaban o traballo de investi-
gación. Así, é de sinalar a súa par-
ticipación nas exposicións que tiñan 
lugar no mes de xullo, polas fes-
tas do Apóstolo, no baixo do edifi-
cio que ocupaba o Sarmiento entre 
os colexios de Fonseca e de San 
Xerome; La venera (1965); El traje 
regional gallego (1969), Seminario de 
Estudios Gallegos (1973), Castelao e 
os estudos galegos. 25 anos despois 
do seu pasamento (1975). 

Conta Carlos García Martínez, que 
daquela era bolseiro de investiga-
ción do IEGPS, que na biblioteca do 
Sarmiento “don Antonio nos agasa-
llaba, conversador brillante e ameno 
que era, coa súa palabra diáfana e 
a súa capacidade para recrear viven-
cias e coñecementos, que empataban 
coa ricaz tradición da nosa narrativa 
oral, e era toda unha regalía escoita-
lo en tantos saberes.“13.

A figura humana de don Antonio resul-
taba inconfundible en Compostela, 
sempre cuberto coa boina, que era 
a característica máis destacada do 
seu aspecto externo. Acudía diaria-
mente a visitar na catedral “ao meu 
compañeiro Santiago Apóstolo”. Fre-
cuentaba a librería-portal de Eduardo 
Hernández, na rúa do Vilar, onde 
ao mesmo tempo que procuraba 
libros relacionados con Galicia, pro-
digaba leccións de bibliografía. 
Era corrente velo atravesar a pra-
za da Quintana para asistir ás reu-
nións da Arquiconfraría do Apóstolo 
Santiago, polo Obradoiro, dirixíndo-
se ao Consello da Cultura Galega, 

do que era coordinador da ponencia 
de Antropoloxía, pola rúa Salvador 
Parga para cumprir os seus compro-
misos como bibliotecario da Real 
Sociedade Económica de Amigos 
do País e pola rúa Nova dirixirse, 
coa carteira nunha man e o caxa-
to noutra, á oficina de redacción da 
Gran Enciclopedia Gallega, da que 
era xefe da sección de Etnografía, a 
entregar as voces que se lle encarga-
ban. E tan identificado estaba coa 
Enciclopedia Gallega que cando lle 
doou a súa biblioteca ao Museo do 
Pobo Galego, na súa casa só se que-
dou coa Enciclopedia como obra de 
consulta. E tamén coñeceu a expan-
sión urbanística de Santiago do último 
terzo do século XX, pois pouco des-
pois do seu regreso de Lugo mudou 
o seu domicilio da rúa do Franco ao 
coñecido como Ensanche composte-
lán, primeiro a Xeneral Pardiñas e, 
despois a Montero Ríos.

Ao ser vinculeiro e non ter paren-
tes próximos, a vida familiar de don 
Antonio desenvolveuse arredor da 
da súa muller, familia abastada do 
concello pontevedrés de Valga, pero 
instalada en Compostela. Irmáns de 
dona Teresa Martínez Magariños 
eran Lola, Filomena e Ramón (coñe-
cido en Santiago por xerenciar a 
tinturería Moderna da rúa da Fonte 
de Santo Antonio), solteiros, que 
vivían na Avenida Figueroa, Xusto 
(o farmacéutico das Cinco Calles) 
e Manuela, avoa do pintor Xosé 
Ramón Morquecho. Os sobriños 
máis achegados eran Xusto, José 
Carlos, Avelino, Lourdes e Helena, 
que foi a que se ocupou de coidar a 
don Antonio, xa viúvo, nos seus últi-
mos anos.  

4. Museo Municipal de 
Santiago e Museo do Pobo 
Galego

Outro labor no que puxo gran empeño 
don Antonio foi no Museo Municipal 
de Santiago, do que foi nomeado 
director en 1973. Crear en Santiago 
un Museo Municipal era unha vella 
arela iniciada en 1887 por Villaamil y 
Castro14, idea que se retomou duran-
te a Exposición Regional Gallega de 
1909, pero que non se levou a cabo 
ata ser suprimido o Hospicio no anti-
go convento de San Domingos de 
Bonaval, e quedar libres unhas depen-
dencias nas que, o 29 de decem-
bro de 1963 se inaugurou o Museo 
Municipal de Santiago, que contaba 
entre os seus fondos con importantes 
documentos do Arquivo do Hospital 
dos Reis Católicos e obras de Ferro 
Requeixo, Goya, Fernández Erosa, 
de la Torre Mirón, a doazón da fami-
lia dos pintores Concha Vázque e 
López Garabal e do escultor Francisco 
Asorey, Villafinez, Mayer Viña, Camilo 
Otero, Gamallo Fierros…

Pero ningún anhelo podía satisfacer 
tanto a don Antonio como a posta en 
marcha do Museo do Pobo Galego 
por ser continuador do espírito do 
museo etnográfico que o SEG insta-
lara no salón artesoado de Fonseca. 
E a esta nova iniciativa de estudar 
e preservar o patrimonio cultural de 
Galicia dedicouse don Antonio con 
intensidade desde a súa fundación 
(1977) ata o seu pasamento, tanto 
como director como presidente do 
Padroado. 

Arredado, consciente e voluntaria-
mente de toda actividade política, 

13. Carlos García Martínez, “Na rodeira do Seminario de Estudos Galegos” en Antonio Fraguas Fraguas (1905 – 1999), Museo do Pobo Galego, 
2006.
14. José Villaamil y Castro, Memoria sobre la creación de un Museo Arqueológico en la ciudad de Santiago, (Imprenta del Colegio Nacional de 
Sordo-Mudos y de Ciegos, Madrid, 1887).
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pero sen deixar de profesar en nin-
gún momento o compromiso gale-
guista, en 1980 apoiou coa súa 
sinatura o manifesto fundacional de 
Realidade Galega, feito público en 
Santiago o 7 de marzo, que procla-
maba o seu intento de “elaborar e 
difundir un pensamento común e cla-
rificador sobre a autonomía e os seus 
aspectos fundamentais”15. Ademais 
de Fraguas, entre os seus firmantes 
figuraban os clásicos galeguistas 
García-Sabell, Ramón Piñeiro, Paz-
Andrade, Fernández Albor, Fernán-
dez del Riego, Carlos Casares, 
Barreiro Fernández, etc.

Don Antonio Fraguas Fraguas, fillo 
adoptivo de Santiago desde 1984, 
adentrouse polos vieiros da sau-
dade o 5 de novembro de 1999 
en Santiago. Os seus restos repou-
san, ¿onde senón?, no cemiterio de 
Boisaca ao carón mesmo de Aurelio 
Aguirre, Valle Inclán e Isaac Díaz 
Pardo. Na súa campa unha lousa 
de pedra e unha breve inscrición: 
“Antonio Fraguas Fraguas 1905-
1999”. Nada máis porque os epita-
fios podían ser tan infinitos, que eu os 
resumiría así: “Antonio Fraguas, unha 
torre de ética por riba de todo con 
Galicia sempre no horizonte”.

15. “Por alí (pola Academia Menéndez Pelayo) deixábase caer con frecuencia a policía… e tamén Ramón Piñeiro, que andaba coas cousas do 
galeguismo clandestino. Eu dicíalle xa, xa, pero non podía meterme neses líos. Agora hai que olvidar todas esas cousas… e a min paréceme ben todo 
o que se faga por Galicia. Fágao quen o faga…”. Santiago Romero e X.M. Pereiro, “Aldeanus igitur”, en La voz de Galicia, 20 de marzo de 1994.

Na inauguración da rúa que leva o seu nome en Santiago de Compostela, co alcalde Xerardo Estévez (16 de outubro de 1995)
[MPG: Fondo "A. Fraguas"]
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Cando queremos falar do Museo do Pobo 

Galego temos que falar de Antonio Fraguas 

Fraguas, e cando falamos de Fraguas non po-

demos esquecer falar do Museo. Pero, quizais sexa 

máis preciso falar de don Antonio e os Museos de 

Bonaval. 

san domingos de bonavaL: o museo muniCiPaL

Tralo peche do Hospicio no ano 1959, sito no antigo 

convento de San Domingos de Bonaval, a Corporación 

Municipal crea un Padroado, e no que en sesión do 

31 de outubro de 1960 acorda nomear a don Antonio 

vocal electivo na Sección de Etnología. Será no ano 

1963, tras habilitar unhas dependencias do primeiro 

andar do claustro cando se crea o Museo Municipal 

de Santiago, sendo nomeado director don Antonio 

Fraguas Fraguas. 

Dirección que leva con profesionalidade a pesar dos 

escasos recursos cos que contaba e o precario esta-

do do edificio. Él cataloga as pezas, xestiona novas 

adquisicións, fai visitas guiadas e, en definitiva, aten-

de todas aquelas tarefas pertinentes ao seu cargo. 

Gustaríanos destacar aquí as importantes exposicións 

de arte contemporánea levadas a cabo nos anos 1971 

e 1974 e a singularidade da colección con fondos tan 

valiosos como os procedentes do Hospital Real depo-

sitados pola Deputación Provincial da Coruña. 

En febreiro de 1985 presenta a súa dimisión como 

director de Museo Municipal, por incompatibilidade 

coa súa xubilación, despois dunha dedicación de 13 

anos e pasa a ser nomeado director honorario. 

do seminario de estudos gaLegos ao museo do 

Pobo gaLego

A súa implicación co Museo do Pobo Galego par-

te da convocatoria que se fai promovida desde o 

Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, e na que 

é invitado a asistir á xuntanza que tería lugar no 

Hostal dos Reis Católicos o sábado, 24 de xaneiro 

de 1976, onde os promotores do proxecto (Rafael 

Baltar, Manuel Gallego, Justo Beramendi e Carlos 

García Martínez) expoñen a necesidade de crear 

un Museo onde acoller as diversas manifestacións 

da cultura galega, dándolle así continuidade ás are-

las do desaparecido Seminario de Estudos Galegos. 

Don Antonio asistirá e participará de forma activa, 

nesa primeira xuntanza créase a Comisión Xestora, 

nela figuran: Rafael Baltar como presidente, Carlos 

García Martínez como secretario, Xaquín Lorenzo, 

Antonio Fraguas e Luciano García Alén como vocais 

Rosa María Méndez García

e o Museo 
do Pobo 
Galego

Don 
Antonio 
Fraguas 
Fraguas
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San Domingos de Bonaval, Museo do Pobo Galego: o claustro

Carta de X. Lorenzo 
a A. Fraguas, 25 
de novembro de 
1980 (MPG: Fondo 
“A. Fraguas”, 
correspondencia)



81
~

A N T O N I O  F R A G U A S

e Modesto Rodríguez como asesor xurídico, tendo 

como tarefa a posta en marcha do Padroado que 

rexentará o futuro museo e que se fará efectivo o 24 

de abril dese mesmo ano. 

Estruturado o Museo do Pobo Galego, don Ramón 

Otero Pedrayo é nomeado presidente do Padroado e 

don Antonio e don Xaquín Lorenzo vicepresidentes. 

A prematura morte do primeiro fai que X. Lorenzo 

asuma o cargo de presidente e Fraguas ocupará o car-

go de director do MPG.               

Don Antonio, xunto a X. Lorenzo, Río Barja e ou-

tros representan o vínculo directo co Seminario de 

Estudos Galegos, que non volvera a funcionar como 

tal despois da Guerra Civil. Nel confían o seu voto 

cando non poden asistir e necesitan delegar: 

... na imposibilidade de asistir a xunta do día 31, 

dos fundadores do Museo do Pobo Galego pra esco-

ller os membros da Directiva, prégoche que me re-

presentes e que o meu voto sexa para pra quen ti 

designes... (carta de Río Barja, 21-VII-76). 

E vémolo tamén na correspondencia que no mes de 

Santos de 1980 lle envía Xaquín Lorenzo amosando 

unha confianza plena nel: 

... Prégoche, polo tanto, que me sustituias e fagas por 

min as suxerencias que che parezan ben. Dou por 

anticipado a miña conformidade ás túas decisións. 

Esta relación entre o Museo do Pobo Galego e o 

Seminario de Estudos Galegos, queda amplamente 

reflectida na entrevista que o xornalista Lois Caeiro 

fíxolle o 17 de agosto de 1976 para o xornal El Ideal 

Gallego:   

1. ¿Como nace la idea del Museo? Este Museo, que 

pudiera llamarse antropológico, tiene una idea ya 

O padroado do Museo do Pobo Galego o día da inauguración, 29 de outubro de 1977, co presidente do mesmo, 
Xaquín Lorenzo, e o director, Antonio Fraguas [MPG: Arquivo fotográfico]
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de medio siglo. Hace cincuenta años aproximada-

mente hemos comenzado una labor de reunión 

de objectos en lo que entonces era el Seminario de 

Estudos Galegos. La guerra civil transformo todo 

(…) ahora se remueve esta idea. (...) No se trata de 

volver a esos objetos, se intenta conservarlos para 

que los vea y estudie la gente. Esto en cuanto a la 

manifestación de tipo material... hay una segunda 

parte que es la espiritual (…) el fin del Museo es 

abarcar todas las manifestaciones de interés an-

tropológico para conservarlas y para que puedan 

ser estudiadas. 

Vemos tamén a fortaleza e confianza que tiña no 

proxecto Museo: 

2. ¿No será este futuro Museo una de tantas utopías 

frustadas en Galicia? No, no. La prueba de que no es 

una utopía es que se pueden ver una serie de ob-

jetos reunidos (…) y esto inicialmente, piense que 

todavía se aprobaron los estatutos hace muy pocos 

días. Y ya tenemos objetos... (En clara referencia á 

colección cerámica de Luciano Alén e María García 

Ayaso) (Arquivo A. Fraguas). 

Don Antonio Fraguas, home cun gran sentido da res-

ponsabilidade e alta capacidade de traballo soubo dis-

tribuír con pericia o tempo que precisaba dedicar-

lle aos dous Museos sen abandonar as súas angueiras 

como etnógrafo, escritor ou conferenciante. 

museo do Pobo gaLego: direCCiÓn e PresidenCia

Desde a dirección primeiro e como presidente do pa-

droado desde decembro de 1989, don Antonio parti-

cipa en todas aquelas ocupacións nas que era requiri-

do tanto na representación do Museo, como polo seu 

coñecemento sobre a materia. 

Para as relacións institucionais contouse sempre coa 

súa presenza, a súa temperanza e proximidade fa-

cilitaban extraordinariamente os protocolarios ac-

tos institucionais, e así o puidemos apreciar en moi-

tas ocasións: no mes de xuño de 1991 recibe a visita 

real e con eles percorre as distintas salas do Museo; 

en agosto do mesmo ano recibe ao Presidente da 

República portuguesa don Mario Soares, en 1994 á 

Ministra de Cultura dona Carmen Alborch; en 1998 

será a Mesa do Parlamento de Galicia a quen recibi-

rá. Visitas todas elas encamiñadas tanto a mostrar o 

traballo feito como a solicitar axuda para poder con-

tinualo. E neste sentido, no ano 1995 a súa firma asina 

os convenios económicos con Caixa Galicia e Caixa 

Vigo e os convenios de colaboración co Parlamento 

ou a Universidade de Santiago.

Non faltaron tampouco as actividades científicas, 

simposios, congresos, cursos, nos que el non estivera 

presente: Xunto a profesor portugués, Octávio Lixa 

Filgueiras e Raquel Casal, Directora Xeral de Cultura 

presidiu a sesión inaugural do I Coloquio Etnografía 

marítima celebrado en 1984, en 1990 foi o Congreso 

Castealo, e será O feito diferencial na Antropoloxía 

celebrado en 1998 un dous últimos que preside. 

Acompañou e presentou ó profesor Carlos Alonso del 

Real en 1989, quen pronunciou unha conferencia so-

bre “Tradición oral. Documento arqueológico e his-

toria escrita. Presentará tamén a Jean Markale (1992) 

ou a Guadalupe González-Hontoria na presentación 

do seu libro As artesanías en España o 20 de outu-

bro de 1998 .

Dentro das actividades máis de difusión como son 

as exposicións que foron moitas as que contaron coa 

súa presenza. Comezaremos por destacar a colabo-

ración de don Antonio na exposición O libro galego 

onte é hoxe, organizada pola asociación de Libreiros 

de Galicia no ano 1979, e onde a súa participación 

é múltiple, por unha parte como director do Museo 

Municipal cede o espazo chamado “salón real” para a 

celebración da mostra, por parte do Museo do Pobo 

Galego está presente na Comisión Organizadora e 

como bibliófilo contribúe co préstamo de libros da 

súa colección particular. Presenta tamén aquelas que 

teñen como referente Santiago, cidade que el tan 

ben coñecía: Compostela en cartas postais (1900-

1950) na que fai tamén o texto do programa (1988); 

Memoria de Galicia e Sons do Pórtico en 1993 e 

1994 respectivamente, ou aquelas que como a expo-

sición “O Entroido” están relacionadas co seu ameto 

de estudo. En febreiro de 1999 inda ten ánimos para 

presentar a exposición do fotógrafo Virxilio Vietez. 

Son abondosas as conferencias que deu por toda 

Galicia e incluso fora dela en representación do mu-

seo: incidiremos aquí naquelas nas que participou 
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como homenaxe a algúns dos seus máis queridos 

amigos: 

En Ourense, dentro do ciclo de Antropoloxía e 

Etnografía “Vicente Risco” co lema “Primeiros pasos 

da etnografía galega”, pronuncia unha conferencia o 

19 de maio de 1981.

No homenaxe a “Xocas” que se lle fai na Fundación 

Otero Pedrayo , presenta o libro “A Nosa Señora do 

Viso”, 1983.

En Vilagarcía de Arousa abre os actos do Día das 

Letras Galegas de 1986 participando na Homenaxe a 

Aquilino Iglesia Alvariño. 

Ese mesmo ano, en Ourense, da unha conferencia co 

tema Cuevillas e a etnografía. que co gallo do home-

naxe que se lle fai no centenario do seu nacemento. 

O 2 de novembro de 1990, dentro do ciclo en memo-

ria de Don Xaquín Lorenzo Fernández e organizado 

polo Ateneo de Ourense pronunciará unha conferen-

cia baixo o lema de “Do folklore galego”.

En decembro de 1989, trala morte do seu antecesor, 

será nomeado Presidente do Padroado do Museo, 

pasando a ser director en funcións Carlos García 

Martínez que ocupaba o cargo de subdirector, non 

será esta a primeira vez que don Antonio ceda o seu 

cargo a Carlos García, en 1972 don Antonio deixa o 

cargo de bibliotecario no Instituto “Padre Sarmiento” 

e será Carlos quen pasará a ocupar dito posto. 

Recordamos a don Antonio nun dos seus últimos ac-

tos, o 2 de febreiro presenta os cadernos do Museo 

do Pobo Galego A casa popular e As construcións 

adxectivas, da autoría de Manuel Caamaño Suárez. 

En decembro de 1998 don Antonio pide ser releva-

do dos seus compromisos por motivos de saúde, na 

asemblea do 29 de maio de 1999, o Padroado toma 

conta da súa dimisión irrevogable da Presidencia do 

Padroado do Museo. 

Non pode faltar aquí a nota humana, e obrigado dicir 

que don Antonio era moi querido e respectado por 

todo o persoal do Museo e inclúo nesta acepción de 

persoal á moita xente, que por colaboración, prac-

ticas, contratos, voluntariado, etc, pasaron por este 

Museo e tiveron ocasión de coñecelo.

Nos últimos anos, cando a súa presenza no Museo era 

menos asidua, a súa chegada sempre era unha ledicia 

para todos nós, sempre tiña tempo para pararse con 

calquera dos traballadores e parolar sobre o tempo, 

contar algunha anécdota ou comentar algún cambio 

ou actividade que se estaba a realizar no Museo. 

Don Antonio 
co persoal e 

colaboradores do 
Museo 

[Foto: Moisés Janeiro]
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Con el gustábanos de celebrar sempre o seu aniver-

sario o 28 de decembro, día dos Santos Inocentes e 

no que algunhas veces había un pequeno ágape. O 

29 de decembro de 1993, cando cumpre os 89 anos 

escribe no seu diario: Reunión no Museo, os tra-

balladores fixéronme o seu homenaxe. Causoume 

tristura. 

o seu Legado 

Don Antonio durante os últimos 25 anos da súa vida 

dedicou gran parte do seu tempo ao Museo, pero de-

dicou toda a súa vida aos libros, chegando a ter unhas 

das bibliotecas máis senlleiras de Galicia no que a 

cultura galega atinxe. E a súa xenerosidade co Museo 

foi máis aló do desempeño das súas funcións como 

director primeiro e como Presidente do padroado 

despois, el cedeu ao Museo o seu tesouro, os seus 

amiguiños. 

Na súa axenda do ano 1994 o día 6 de abril escribe: 

...Comezan a levar os libros pro Museo as dúas ra-

pazas rexistran e poñen o carimbo a cada libro. O 

primeiro día levaron douscentos, o segundo parece 

que algo menos…

E así foi, días antes don Antonio falara co Director 

do Museo, Carlos García Martínez a quen lle expuxo 

a súa intención de doar a súa biblioteca ao Museo, 

axiña decidiuse comezar co traslado de libros. Ana 

Dadín e mais eu, marchamos para a súa casa na rúa 

de Montero Ríos para facer o inventario, embalar e 

mandar para o Museo tan rico tesouro. 

Durante tres meses estivemos na súa casa e foron 

moitos e agradables os momentos que don Antonio 

nos dedicou, contándonos retalos da súa longa vida 

na procura de libros, el amaba os libros e na súa co-

lección todos eran importantes, todos tiñan a súa his-

toria: este era dos primeiros libros que tivera, este ou-

tro andou a procura del durante moito tempo, aque-

loutro foi un prezado agasallo do autor e tamén al-

gún, mercado por catálogo, resultou ser unha desilu-

sión. Os seus libros están cheos de notas, pero non 

gustaba de subliñar ou anotar no libro, un pequeno 

recorte de papel servía para marcar unha páxina ou 

por un apuntamento, mesmo servía unha estampiña, 

e moitos ían acompañados da crítica periodística so-

bre o libro ou o autor.

Abondosos son os libros que levan unhas letras do au-

tor con cariñosas dedicatorias: antigos alumnos que 

co tempo chegaron a ser escritores, estudosos dunha 

Na 
biblioteca 
da súa casa 
[Foto El Correo 
Gallego]



85
~

A N T O N I O  F R A G U A S

determinada materia, compañeiros de traballo ou co-

legas doutros países, e de moita xente que apenas tra-

tou con el un par de horas ou escoitouno nunha con-

ferencia pero que quedaron prendidos da súa entra-

ñable forma de ser.

Así relata Carlos García Martínez o acto de recepción 

da biblioteca Fraguas no Museo do Pobo Galego: 

O 17 de decembro de 1994 a seguir da asemblea 

de Padroado, ás 13 horas, celebrase o acto de re-

cepción. Están presentes o Sr. Presidente a Xunta 

de Galicia, o Ser Presidente do Parlamento, Sr. 

Alcalde de Santiago, o Sr. Conselleiro de Cultura, 

a familia,, os membros do Padroado e dos órga-

nos directivos do MPG, socios e unha importante 

representación institucional e cidadán. No libro 

de ouro, con emoción, escribirá: “No día de que 

deixamos o noso “tesouro”, a sinxela biblioteca co 

pensamento na terra e na nosa cultura.”(Revista 

Adra, núm. 2, 1994).

Pero Como é a súa bibLioteCa? 

Don Antonio foi un estudoso da nosa cultura, a histo-

ria, a xeografía, a literatura, as artes, as humanidades 

en xeral, eran as fontes onde el ampliaba o seu saber, 

isto levouno a conformar unha gran biblioteca, desta-

caremos aquí algunhas das obras máis senlleiras que 

a conforman. 

Do seu fondo antigo podemos entresacar a obra de 

Juan Pallares Y Galloso Argos Divina Sancta María 

de Lugo de los ojos grandes, fundación y grande-

zas de su iglesia..., unha edición de 1700 da imprenta 

santiaguesa de Benito Antonio Frayz feita por Jacinto 

del Canto. De contra 1727 é a obra Noticias históri-

cas de la Santa Iglesia Cathedral de Orense do bis-

po Joan Muñoz de La Cueba. Non menos importan-

tes son as Obras en verso y en prosa de don Diego 

Antonio Cernadas y Castro, cura de Fruíme, edición 

en varios volumes impresa en Madrid nos talleres de 

Joachim Ibarra entre 1778 e 1789.

Museo do Pobo Galego: A biblioteca de Antonio Fraguas
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A historia e a xeografía de Galicia teñen xenerosa re-

presentación: O libro de Manuel Murguía Galicia edi-

tado en Barcelona en 1888; do seu admirado amigo 

Otero Pedrayo: Guía de Galicia: Geografía, Historia, 

vida económica.... Madrid, Espasa Calpe , 1926; ou a 

obra de Benito Vicetto El lago de La Limia: historia 

caballeresca del siglo IX, de 1861, procedente da im-

prenta de Castor Míguez na Coruña. 

Pero non só de Galicia, tamén o que os galegos fan, 

un dos libros do que máis lle gustaba gabarse era 

das Memorias históricas sobre la Australia, y par-

ticularmente acerca de la Misión Benedictina de 

Nueva Nursia, y los usos y costumbres de los salva-

jes, publicado en Barcelona en 1853, ou o relato que 

do noso País fan outros como Juan de Dios de La Rada 

y Delgado, Viaje de SS.MM. y AA. por Castilla, León, 

Asturias y Galicia, editado en Madrid por Aguado 

en 1860. 

Curiosa é a edición de Nuestro Planeta, Valencia, 

1910, do xeógrafo e anarquista francés Eliseo Reclús.

Sería longo de citar aquí as obras de literatura, dicio-

narios ou revistas que completan a seu fondo biblio-

gráfico. Só remarcar aquí a importancia dos “ephe-

mera” folletos e follas voandeiras que foi gardando, 

e que hoxe nos permiten achegarnos ás festas de 

Betanzos ou Santiago desde finais do século XIX ou 

coñecer cales eran as cancións que gustaban de can-

tar nos anos 20 ou como se celebraba o Entroido nos 

distintos lugares de Galicia. 

Cómpre destacar a obra de Castelao, Galicia Mártir: 

estampas, publicado en Valencia por “Ediciones 

Españolas”, 1938?. É un exemplar acuñado coa se-

guinte lenda: Cataluña, Auditoría de Guerra. 

Juzgado militar 

Tralo seu pasamento chega tamén o seu arquivo per-

soal, documentos, cartas, orixinais, notas, etc. que 

nos permiten non só aproximarnos a súa vida e coñe-

cer a súa obra se non tamén ao ameto cultural galego 

de todo o século XX. 

Don Antonio gardou todo, poucos arquivos temos 

tan completos. Abondosos son os documentos per-

soais: carnés, currículos, diarios, anotacións varias, 

etc. amais dos documentos profesionais que nos fa-

lan da súa vida como docente e das súas estancias 

en Santiago, A Estrada, Lugo e finalmente retorno a 

Compostela. 

A través da súa correspondencia achegámonos e com-

partimos esa relación intelectual e de gran amizade 

que mantiña con Tano, Sebastián García Paz, Ben-

Cho-Sey, Pura Lorenzana, Pérez Bustamante, co gru-

po ourensán de X. Lorenzo, Otero Pedrayo, López 

Cuevillas, Risco. Cos colegas portugueses: Fernando 

de Castro Pires de Lima, Claudio Basto, Mario 

Cardozo, Alberto Vieira Braga, Santos Júnior, etc. 

Non faltan tampouco os orixinais da súa prolífica 

obras, coas anotacións e referencias bibliográficas 

empregadas na súa elaboración. Debida mención me-

rece Agustín Paz Elía, quen clasificou e ordenou a 

meirande parte do arquivo.

Acompañan este legado bibliográfico e documental 

unha importante colección fotográfica, amais das 

moitas honras e premios que recibiu, títulos, meda-

llas ou pezas conmemorativas. Dentro dos obxectos 

Biblioteca de A. Fraguas: Catecismo do labrego, 1898
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doados destacaremos o candil que levaba cando ía á 

escola en Insuela (a aldea onde naceu).  

Hoxe, trala súa morte, a súa vida latexa aquí na súa bi-

blioteca e arquivo. Así o amosan eses máis de 20.000 

volumes entre monografías e revistas e as 100 caixas 

con documentos e manuscritos relacionados coa súa 

vida e a súa época, para aproveitamento de toda a 

comunidade. 

moitas grazas, don antonio 

Queda patente que toda esta dedicación de don 

Antonio ao MPG tiña que ser debidamente agradeci-

da. Polo que o Padroado do Museo acorda impoñer-

lle a Insignia de Ouro. Será das mans do seu querido 

amigo e irmán don Xaquín Lorenzo Fernández, presi-

dente do Padroado de quen recibirá o galardón, nun 

acto celebrado o 26 de maio de 1984.

En 1994 o Museo acorda publicar, dentro da serie 

Alicerces e baixo o título Do Entroido unha ver-

sión en galego dos artigos “Máscaras e sermóns de 

Entroido en Cotobade” (1946), “Farsas de Entroido en 

Touro” (A Coruña) (1951), e “A farsa de Casadenaia 

(Antas da Ulla)” (1956).

O 22 de decembro de 1995 celébrase un acto acadé-

mico no seu honor con motivo do seu 90 aniversario, 

actuando cono mantedor D. Francisco Fernández del 

Riego. 

Cando na Asemblea de maio de 1999 acordouse crear 

unha fundación deseguida considerouse pertinente 

que esta levara o seu nome, e conformar como unha 

das actividades máis relevantes dentro da Fundación 

o premio Proxecto didáctico Antonio Fraguas que 

pretende rememorar a súa figura na súa dobre verten-

te de pedagogo e etnógrafo. Esta convocatoria anual 

busca premiar aqueles traballos escolares que pescu-

dan sobre o patrimonio etnográfico, antropolóxico, 

xeográfico, histórico e artístico da súa contorna. A 

acta constitucional da Fundación asínaa o 9 de agosto 

de 1999 na súa casa. 

Grazas por todo, don Antonio.

Don Xaquín 
impoñéndolle a Medalla 
de Ouro do Museo, o 22 

de decembro de 1995
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Trátase da quinta publicación de Antón Fraguas 

Fraguas, como asinaba daquela, xa que a partir da 

Guerra Civil decantouse por Antonio, xustificando 

o cambio en que el festexaba a onomástica o 13 de 

xuño, día de Santo Antonio de Padua ou de Lisboa, e 

non o 17 de xaneiro, o de Santo Antón Abade. 

As anteriores son: un artigo que saíu no periódico A 

Nosa Terra, “Unha serán na catedral” (1929); un tra-

ballo de investigación en colaboración con F. López 

Cuevillas e María P. Lorenzana, “Mámoas do Saviñao” 

(1930); “O Entroido nas terras do sul de Cotobade” 

(1930); "O culto ós mortos" (1931) e xa “Do folk-lore 

de Armeses – Listanco” (1931).

A razón de que dedique un estudo a este lugar era 

porque en Listanco nacera a nai, Teresa Fraguas 

Vázquez, e os informantes, como constan no mesmo, 

foron unha tía e varios curmáns: Felisa Fraguas e 

os irmáns Serxio, Luisa, Xesusa e Xosé Fraguas. A 

estadía da familia Fraguas en Armeses comeza cando 

Miguel Fraguas García (Loureiro de Cotobade, 1830 

– Listanco, 1909), de oficio canteiro ambulante, 

vai traballar a este lugar e coñece a María Carmen 

Vázquez Gómez (Listanco, 1837 – 1913), coa que casa 

o 17 de xaneiro de 1873.

Nunca deixou de relacionarse coa familia ourensá. 

Contaba que de neno ía coa nai e que baixaban a pé 

á estrada xeral para coller o “carromato” que facía 

o traxecto entre Pontevedra e Ourense. Xa de mozo 

aproveitou para recadar a nomenclatura do muíño, 

varias lendas, así como tamén trabalinguas e un 

cancioneiro de 49 cantigas. 

Cando redacta o artigo ten 26 anos, rematara a 

licenciatura de Filosofía e Letras, cumprira o servizo 

militar, era socio activo do Seminario de Estudos 

Galegos e contaba con catro publicacións. Para os 

parentes xa era unha persoa importante: o primeiro 

da familia que cursara estudos universitarios. 

Estivo máis veces na terra da súa nai pero, sen dúbida, 

a máis sonada de todas debeu ser cando xunto con 

Castelao, Otero Pedrayo, Leuter González e Víctor 

Casas deron en Maside un mitin a prol do Partido 

Galeguista e da Autonomía de Galicia, o 7 de maio 

de 1932.

Por último, cómpre advertir que as ilustracións non 

son súas, senón dun insigne ourensán co que mantería 

unha fraternal amizade dende os anos de estudantes 

en Compostela ata o pasamento: Os dibuxos que 

ilustran iste traballo debémolos ó noso querido 

amigo X. Lourenzo. 

Clodio González Pérez

Do folk-lore de Armeses – Listanco
Nós, Ourense, 15 de Nadal de 1931, núm. 96 

(Tamén se publicou en separata)
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