
Un dos episodios de autoría colectiva protagonizado polos homes e mulleres mari-
ñáns que causa admiración e merece ser recordado, aconteceu no 1910, hai cen anos.
Como outras veces celebrábanse eleccións para o Congreso, o censo era universal para os
homes maiores de 25 anos e cada distrito electoral elexía un deputado. No de Pontedeume1

presentábase, unha vez máis, o Marqués de Figueroa, Juan Armada Losada (Madrid 1861
– Torre de Figueroa 1932) que gañara, consecutivamente dende 1891, as nove eleccións
precedentes. Oito delas co 100 % dos votos. Enfeudado no distrito, viña de ser ministro
de Gracia y Justicia. Líder dos conservadores da provincia era un 1 fixo na quiniela elec-
toral. 

De feito a quiniela existía, chamábase encasillado e a confeccionaban entre as
direccións dos dous partidos dinásticos, Conservador e Liberal. Antes das eleccións publi-
cábase na prensa e salvo modificación de última hora xa se encargaban os gobernadores
civís de que o resultado fora un pleno, permitindo, se preciso fora, todo tipo de manipu-
lación de actas, duplicación, extravío, falseamento, suspensións, aprazamentos, atraso ou
adiantamento de hora, coaccións, agresións ou calquera outra práctica antidemocrática
que hoxe nos sorprendería. 

Para conseguir ese obxectivo cada gobernador civil precisaba dispoñer da organi-
zación ou rede caciquil correspondente ao partido que debía gañar, para que a candidatu-
ra idónea, gobernamental, vencera ata na última mesa electoral. 

Todas as provincias do Estado estaban repartida en cacicazgos. O sistema funcio-
naba como un reloxo e incluso permitíase a presencia testemuñal dalgún que outro carlis-
ta, rexionalista e republicano, que no 1891 xa podían formar unha minoría respectable,
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1.  Concellos integrados no distrito electoral: Pontedeume, Castro, Monfero, A Capela, Cabanas, Ares, Mugardos, Fene, Neda
e San Sadurniño. 
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duns 30 deputados, entre os que se contaban Castelar, Pí y Margal, Salmerón, Ruiz
Zorrilla... 

Un sobresalto foi en 1893 cando a candidatura republicana venceu en Madrid
anque sen maior transcendencia. Resultaba que nas grandes cidades e zonas industriais o
control das redes caciquís era menos eficaz que no rural. Por ahí comezaba a desintegra-
ción do sistema turnista. Nas eleccións do ano 1907 Solidaritat Catalana, aglutinando ás
terceiras opcións marxinadas –non obreiras-, venceu estrepitosamente acadando o 95%
dos deputados e senadores cataláns. 

O exitoso experimento foi observado con moito interese en Valencia, Navarra,
Estremadura, Galicia... No golfo Ártabro, dende Carballo ata Mugardos, de Serantes ata
Oza dos Ríos, de Sada ata San Sadurniño os solidarios aparecerán a moreas. Tras tres anos
de traballo organizativo, no distrito electoral de Pontedeume, presentan fronte ao Marqués
e a súa organización. Quén eran uns e outros? 

1. JUAN ARMADA LOSADA

O X Marqués de Figueroa, de quen non vou falar como literato, podía gabarse de
ser aristócrata polos catro costados, pois polo menos sete dos seus oito bisavós/as tiñan
título nobiliario. Entre os seus catro avós/as –Juan non chegou coñecer a ningún– acumu-
laban unha decena de distincións, practicamente todas dos tempos dos Austrias. Entre seus
tíos/as, consortes e curmáns había condes, vizcondes, baróns, marqueses e entre os ante-
pasados familiares e políticos incluso un Virrey de México e un Gobernador de
Maracaibo. 

Xente sempre ben recibida en Palacio, instaurada a Monarquía Parlamentaria, cho-
veralles os novos títulos do liberalismo burgués. Os dous avós foron nomeados próceres do
reino e senadores vitalicios, catro tíos senadores, tamén vitalicios ou deputados, ademais do
propio pai. Mesmo para cinco curmáns e dous cuñados tamén houbo distinguidos cargos. 

Polo menos 15 homes da familia foron favorecidos pola monarquía e polos parti-
dos dinásticos, 11 como senadores –6 deles vitalicios– e 7 como deputados (tres foron
unha e outra cousa), se ademais engadimos que Juan estudiou dereito na Universidade de
Santiago xa temos o retrato perfecto dun tipo de político da Restauración que recibe no
berce, como patrimonio familiar, o poder político. 

Santiago era o distrito natural para que Armada Losada desenvolvese súa activida-
de. Alí estiveran enfeudados seu tío Álvaro sustituido posteriormente polo irmán máis
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novo, o pai de Juan. Entrambos sumaban un período de 25 anos representando a
Compostela, ata o Sexenio Revolucionario. Pero cando vinte anos despois o Marqués
comeza na política, Santiago xa era feudo intocable de Eugenio Montero Rios (Santiago
1832 – Madrid 1914) coñecido polo cuco de Lourizán, un dos primates da política gale-
ga e española. 

Dende a Torre de Figueroa, seu pazo en Abegondo, quizás por proximidade repa-
rou no distrito de Pontedeume que como algúns outros estaba dispoñible, é dicir, que
aínda non pertencía en exclusiva a ningunha das familias políticas. A mediados de século
fora escollido en dúas ocasións sucesivas por Santiago Stuart Fitz James Ventimiglia
(Palermo 1821-1881), XVII Conde de Andrade, XV Duque de Alba e XIX Conde de
Lemos e nada menos que 7 veces Grande de España, nas súas únicas experiencias no
Congreso, onde pasou absolutamente desapercibido. Posteriormente foi nomeado senador
pola provincia de Madrid. 

Uns anos despois a comarca vive un período de obras cos peiraos de Pontedeume,
Mugardos e Ares, estradas e a renovación da ponte de pedra, coincidindo coa elección do
militar e intelectual Frutos Saavedra Meneses (Ferrol 1823-Madrid 1868) que representa
ao distrito durante oito anos. Súa sinatura como Director General de Obras Públicas apa-
rece nalgunha desas obras principais. Por certo que para inaugurar o peirao o 12 de outu-
bro de 1864, veu dende A Coruña no vapor “León”, o primeiro que se vía en Pontedeume2. 

Tras da I República, as quendas do turnismo reflíctense en completa harmonía ata
que nas eleccións de 1886 Pontedeume salta ás páxinas da prensa de Madrid. O motivo foi
o enfrontamento entre o gobernador civil que apoiaba a un dos candidatos e a parcialidade
do xuíz de Pontedeume polo outro. Oito días despois dos comicios aínda estaban recontan-
do os sufraxios que aparentemente correspondían a votantes pero ao parecer os partidarios
de José Ortega Munilla3 conseguiron, nalgunhas mesas, volcar o padrón a favor da súa can-
didatura mentres os muñidores de Ramón Folla Miragaia fixeron o propio no resto das
mesas. Polo tanto sobraban votos a varrer. Liberais e conservadores cruzábanse acusacións
e denuncias que salpicaron aos xornais respectivos. Por fin o xuíz conseguiu maioría na
Junta local electoral e o seu candidato acadou acta, ata que renunciou a ela a metade da
lexislatura. En fin, pequenos desaxustes na política de gabinetes que só aparecen na heme-
roteca4 cando o derrotado contaba cun algún protector importante como era este caso. 
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2. COUCEIRO FREIJOMIL, Antonio, Historia de Pontedeume y su comarca. Pax. 331, 3ª Edic. 

3.  José Ortega Munilla (Cuba 1856 – Madrid 1922 ) Avogado, escribe no xornal máis influinte da época El Imparcial, funda-
do polo seu sogro, Eduardo Gasset Artime (Pontevedra 1832 – Madrid 1884) primate dunha poderosísima organización que
chegará a dar nome a unha das tendencias do liberalismo, os “gassetistas”. Ortega, derrotado en Pontedeume, será finalmen-
te instalado no feudo de Padrón. 

4.  Consultei especialmente El Noroeste, La Voz de Galicia, El Eco de Galicia, La Defensa, A Nosa Terra, Galicia Solidaria,
Solidaridad Gallega, Solidarismo gallego, Ecos del Eume e La Voz de Fene. 
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De acordo co seu partido, o novato Juan Armada sabe agardar a onda boa pois no
91 tócalle ós conservadores a maioría no Parlamento e presenta a súa candidatura nas pri-
meiras eleccións con sufraxio universal masculino. Consegue ser elixido sen loita por reti-
rarse o contrincante, Marcial Rodríguez do partido liberal. Sen demora, ese mesmo ano,
se creará a primeira asociación política de Pontedeume, o abeiro da lei de asociacións de
1887 fúndase o Círculo Figueroa, presidido por Ramón Álvarez González, no que ó redor
da figura do Marqués se encadraron os conservadores locais. 

Ós dous anos, en 1893, Juan pretende recuncar en Pontedeume pero tivo que loi-
tar contra o periodista coruñés Daniel López y López5 que contaba coa vantaxe do turnis-
mo. Desta volta tocáballe mandar ós liberais. 

Só políticos moi ben valorados de cada un dos partidos dinásticos tiñan dereito de
enfeudamento, é dicir, ter distrito propio. Se cada dous anos de promedio, a maioría abso-
luta no Parlamento pasaba dos conservadores ós liberais e viceversa, significaba que de
220-250 deputados que arroupaban ó goberno, ofrecéndolle unha dócil maioría, tiñan que
conformarse con 100 cando chegaba a quenda de pasar a ser minoría. Polo que moitos
deputados cedían seu distrito disciplinadamente, sendo moi frecuente que o recuperaran
nas seguintes inmediatas. 

Conseguiría Armada, ós 32 anos, aparecer seleccionado nese cento de escollidos
pola cúpula do partido conservador? Non depender do turnismo, senón dispoñer dun distri-
to pacificado que lle permitira dedicarse a alta política, tendo sempre garantido seu escano? 

Senón foi polos seus méritos, necesariamente escasos, sería por ser quén era e vir
de onde viña, o caso foi que gañou as eleccións e o seu contrincante aceptou a derrota sen
reclamación, a pesares de que houbo algúns incidentes graves como a alteración do orden
público no concello de Castro, actual Miño, que obrigou a suspender as eleccións e rea-
nudalas ó día seguinte. 

Nas seguintes sete eleccións, solidamente enfeudado en Pontedeume, sairá reelixi-
do co 100% dos votos, sempre sen oposición. Representou ao distrito un total de dezano-
ve anos. 

O ano 1905 o concello de Pontedeume especialmente agradecido polas súas xes-
tións ante a Deputación provincial para adquirir o Palacio de los Condes e destinalo a ser-
vicios públicos, acordou dar seu nome á praza próxima a ese antigo edificio6 que foi derru-
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5. Daniel López López (A Coruña 1859–Madrid 1933) Deputado itinerante: Ordes, Ferrol, A Coruña, Ciudad Real, Murcia...
acabou representando a A Coruña e a Guadalaxara no Senado. 

6. CASTRO ALVAREZ, Carlos de, Calles, Plazas y Jardines de Pontedeume, p. 49, 2007. 
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bado finalmente no 1930. En realidade con esta operación, na que o concello aportou o
40%, o Duque de Alba conseguiu vender unha propiedade que ameazaba ruína. 

Un destacado contemporáneo, Antonio Couceiro Freijomil (Pontedeume 1888 –
Santiago 1955), no seu libro Historia de Puentedeume y su comarca dedícalle ao Marqués
un escueto comentario “representó al distrito unos veinte años, sin que este le deba bene-
ficio alguno de consideración”7. 

Outros que tamén coñeceron a Armada valoran dende Ecos del Eume nº 12;
“Desde hace una veintena de años viene ostentando la representación del distrito el Sr.
Marqués de Figueroa, y, es preciso confesarlo, a pesar de su significación particular y
política, en los distintos períodos en los que ocupó altos cargos, muy poco, mejor dicho,
nada hizo que estuviese en relación con la representación que en tan luengos años le
hemos confiado, enviándole a su casa el acta.

Obras importantes no se hicieron en el distrito, favores particulares es todo lo más
que se cuidaba de conceder, ya porque él se hiciese el ignorante de las necesidades de los
pueblos, ya porque le hiciesen poner su influencia al servicio de mezquinos favores per-
sonales, pero que en resumidas cuentas no beneficiaban al pueblo.”

Durante os últimos 15 días do primeiro goberno de Antonio Maura, 1903-1904,
Armada será ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas. 

Pouco despois, será ministro de Gracia y Justicia entre o 25 de xaneiro de 1907 ata
o 21 de outubro de 1909. Un período de 34 meses, coñecido como o goberno longo de
Maura. 

Unha das prioridades dese Goberno foi a aprobación dunha nova Lei Electoral que
encarga ó Instituto Geográfico a realización do censo electoral ata entón responsabilida-
de dos concellos. Tamén estableceu a obrigatoriedade do voto e polo artigo 29 concedía
acta directa, sen necesidade de votación, a aquel candidato que se presentaba sen contrin-
cante. Ese artigo que será anulado na II República, deu pé a expresión “o carallo vinteno-
ve” aínda hoxe de uso común en toda Galicia. 

Esta reforma, aparentemente, tiña o obxectivo declarado de dificultar as manobras
do caciquismo. Comentando na prensa súa aprobación o propio Maura declarou literal-
mente que “en Galicia existe una red interpuesta entre el poder público y el pueblo; red
de caciques máximos, medios y mínimos que intercepta toda clase de comunicaciones.
Seguramente el fluído que anima la nueva lei... no llegará al pueblo; pues a estas horas
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7. Pax. 396, 3ª Edic. 
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ya se habrán colocado los hilos de manera que ese fluído se desvíe y vaya al pozo”8. Sen
dúbida Maura debía estar ben informado pois no goberno, ademais do noso Marqués, con-
taba con Augusto González Besada, (Tui 1865–Madrid 1919) primeiro en Fomento e
despois en Facenda, ambolosdous magníficos coñecedores dos referidos fíos. 

Que o Presidente do goberno asociara Galicia con red de caciques, non deixa de
ser sorprendente, pois naqueles anos aínda os 2/3 das provincias españolas seguían pun-
tualmente os dictados dos seus caciques máximos respectivos, mentres o tercio restante
estaba librándose, moi a modo, deses prototipos de político decimonónico. En todo caso
parece que Maura detectaba que en Galicia esta submisión debía ser algo por demais. 

Este goberno rematará cunha precipitada dimisión, pedida non só por importantes
sectores da política española senón tamén por varias capitais europeas9 que reprochaban a
Maura permitir a Weyler exercer unha brutal represión en Barcelona, con motivo da
“Semana Tráxica”. Como anécdota histórica pode dicirse que tanto Alfonso XIII como o
Presidente do goberno enteáronse do comezo desa revolta –contra o envío dos soldados a
África– mentres visitaban Pontedeume o luns 26 de xullo de 190910. Algún periodista
observou como a faciana de Maura ía ensombrecéndose conforme lía os telegramas pro-
cedentes tanto de Barcelona como de Marrocos. 

Así chegamos a 1910, ano no que os liberais organizan eleccións para ter maioría
no Parlamento, co ex-ministro Juan Armada Losada, maduro e experimentado político de
49 anos, pensando no seu futuro. 

2. OS SOLIDARIOS MARIÑANS 

2.1 Os inicios

Os precedentes do asociacionismo veñen dos antigos gremios e das confrarías,
controladas polos párrocos, de extraordinario vigor ata o XIX e dos socorros mutuos de
persoas ou animais, especialmente vacas e porcos que perduraron ata hai catro días. A ter
en conta tamén a influencia dos emigrantes con experiencias en Cuba dende a I Guerra de
Independencia (1868–1878). 
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8.  El Noroeste 5 de setembro de 1907. 

9.  Entre outros foi fusilado Francisco Ferrer y Guarda, cabeza visible de Escuela Moderna e cabeza de turco da Semana
Tráxica. Houbo manifestacións e disturbios en París, Lisboa, Roma, Milán, Lión, Buenos Aires... Todas as escolas laicas no
Estado español foron clausuradas. 

10. Tras inaugurar a Exhibición Regional de Santiago e realizar a ofrenda ao  Apóstolo, ese día dirixíanse a Ferrol, parando en
Pontedeume.
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O novo asociacionismo nace nas Rías Baixas nos últimos anos do XIX, estendén-
dose paseniñamente polo resto de Galicia. O precedente nas Mariñas é a Asociación de
Agricultores de Cervás (Ares) de 1899. 

Un soleado domingo de primavera de 1906 centos de labregos do concello de San
Pedro de Oza (actualmente Oza dos Rios) maniféstanse en A Coruña protestando polo
repartimento dos impostos de consumos, establecido polo concello que, entre outros favo-
res, liberaba de cotizar a 8 curas e ao médico municipal. Decisión do alcalde completa-
mente arbitraria pois non estaban exentos e que prexudicaba ós demais contribuíntes
recargándolles súas partes respectivas. Dous avogados e importantes propietarios da
comarca de Betanzos, Juan Golpe Varela e Victor Naveira Pato asesoran á asociación
agraria que dirixe a protesta. 

Así comeza a onda solidaria que organizará por milleiros ós labregos mariñáns e
montañeses en decenas de asociacións. A bandeirola de enganche será a autoorganización
e un anticaciquismo radical. 

Afortunadamente conservase a colección do semanario La Defensa11 que como
órgano das Asociacións de Agricultores de Betanzos ofrece unha información puntual das
vicisitudes que irán superando na súa implantación. No terceiro número, 19 de agosto de
1906, fálase por primeira vez de Solidaridad Gallega “Galicia debe establecerla fuerte,
muy fuerte, para limpiar toda la inmundicia que sobre élla lanzaron en la impunidad los
mangoneadores de la política”.

Golpe, Naveira e os seus compañeiros Julio Romay Rodríguez e José Paz Vila
nunca ocultan súas aspiracións de representar a loita labrega nas institucións políticas,
concellos, Deputación e Congreso. 

Nunha incansable labor acoden a mítines fundacionais das asociacións de Coirós,
Irixoa, Abegondo, Aranga, Paderne, Vilarmaior o propio Betanzos... incluso de fora do
distrito electoral como Curtis, Sobrado, Culleredo... 

Nas eleccións xerais de abril 1907 a Junta Provincial del Censo non inscribe, no
distrito de Betanzos, ós candidatos solidarios que se queixan inutilmente. Sae elixido, sen
oposición, o home do Marqués de Figueroa, Pedro de Miranda y de Cárcer, o que moti-
vará unha masiva manifestación de protesta que afortunadamente se desenvolveu sen inci-
dentes, pois o Gobernador Civil tiña concentrados no cuartel a 50 gardas civís agardando
ordes. 
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11. Dirixido no seu primeiro ano por Wenceslao Fernández Florez e despois por Antonio Carballo Tenorio. A colección dixita-
lizada na Biblioteca do Museo das Mariñas. 
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Ese mesmo día Solidaritat Catalana varre nas súas circunscricións. 

2.2 Consolidación

En xullo 1907, sen conexión co grupo de Betanzos, en Fene créase a asociación
agrícola La Necesaria que será un dos baluartes solidarios na ría de Ferrol12. Un dos pro-
motores Nicolás Villanueva Rodríguez, pode ser o enlace co grupo de solidarios que esta-
ba consolidándose en A Coruña, entre os que destaca o avogado Rodrigo Sanz López
(Ferrol 1872–Santiago 1939) un dos principais protagonistas desta historia e perfecto
coñecedor do concello de Fene13.

Superada a primeira sorpresa o bando antisolidario comeza a dar mostras de coor-
dinación. En Sada crean unha asociación agraria que conseguirá atrasar un ano a implan-
tación da asociación solidaria e ó mesmo tempo en Fene, 15 días despois de legalizada La
Necesaria, crean La Honradez agrícola presidida polo dirixente conservador local
Aquilino E. Alonso, reservándolle a presidencia honorífica ó Marqués de Figueroa. O
longo e pertinaz enfrontamento entre as dúas adquirirá características épicas e dramáticas. 

En A Coruña saen os primeiros números dos semanarios Galicia Solidaria e A
Nosa Terra14 rexionalista e solidaria e o 7 de setembro publícase o Manifiesto Solidario,
asinado por industriais, comerciantes e profesionais liberais. 

Golpe e Naveiras continúan seu traballo convocando aos labregos ao gran mitin no
que Solidaridad Gallega se presenta publicamente. En Betanzos o 6 de octubre de 1907. 

Dende o palco da praza de Arines, ante a prensa local, madrileña e catalana, dirí-
xense a toda Galicia o andaluz Nicolás Salmerón, ex-presidente da I República e agora
presidente de Solidaritat, o carlista Ricardo Mella o rexionalista Lugrís Freire... con dis-
cursos apaixonados que prenderon na herba seca. 

A semana seguinte, nunha asemblea na Visura, constitúese a Asociación agraria de
Monfero. Ós 15 días publicase o Catecismo solidario e a asociación de Cambre intégra-
se en Solidaridad. Dentro do mes créase o Centro Solidario de Betanzos15 e pouco despois
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12. La Necesaria se integra no movemento solidario en maio de 1908. 

13. Rodrigo Sanz gaña en 1905 un premio convocado polo Ateneo Ferrolán cun estudio sobre as escolas de Fene. Durante un
tempo foi veciño dese concello. 

14. Nesta primeira etapa dirixida por Eugenio Carré Albarellos. 

15. Presidentes honorarios, Nicolás Salmerón e Juan Vázquez de Mella, presidente efectivo, Víctor Naveira Pato, vicepresiden-
tes, Manuel García Faílde e Julio Romay Rodríguez, secretario, José Paz y Vila, vicesecretario, Víctor Montoto Arias, depo-
sitario, Domingo Monteavaro Aguirre, vocais Bernardo Miño Abelenda e Tomas Caramés Valledepar, representante na capi-
tal da provincia e mañan no Centro Regional, Juan Golpe Varela. 
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o de A Coruña16. En novembro sae o primeiro número do quincenario Solidarismo
Gallego. A marea solidaria medra e medra. “... cando a Asociación de Agricultures de
Abegondo se incorpora ao movemento solidario, un corresponsal dun diario coruñés
amosa o seu asombro e pesar polo feito de que isto ocurrira no propio asentamento do
solar do Marqués”17.

Pero, en decembro tomará posesión o terceiro gobernador civil do ano, Felipe
Crespo de Lara18 que logo deixará claras súas intencións. En circular publicada nos xor-
nais o 24 de xaneiro de 190819 acusa, sen citar, a certas asociacións que pretendían impo-
ñer seus criterios por métodos violentos, “advertiendo muy severamente a todos los seño-
res alcaldes... le envíen noticias de cuanto en sus distritos ocurra...” esto motivou que
ardendo un palleiro ou un campo de centeo ou cortada unha viña... sen identificar ao cul-
pable, foran acusados os da asociación agraria correspondente e unha ducia dos seus
directivos foran presos, atados cóbado con cóbado e conducidos a pé ata os xulgados de
Betanzos ou de A Coruña. O movemento asociacionista denunciou a Crespo de Lara por
seguir o xogo do caciquismo que, aseguraban, se auto provocaba eses pequenos danos
para acusar aos solidarios. 

As medidas represivas executadas polo activo gobernador mentres Juan Armada
era ministro de Gracia y Justicia20 tamén afectaron a Golpe e Naveiras, arbitrariamente
detidos antes de comezar un mitin en Monfero e conducidos pola garda civil a cadea de
Pontedeume. O escándalo chegou ao Congreso da man dos deputados solidarios cataláns.
Xudicialmente non foi a máis pero abondou para que 15 días despois se levara a efecto o
mitin suspendido, multiplicando a asistencia ata más de 2.000 persoas. 

Como fichas de dominó as asociacións agrarias21 foron constituíndose en Cabanas,
A Capela, San Sadurniño, Moeche, As Somozas, Carral, Sada, Bergondo, Serantes,
Narón... observándose unha especialización paulatina, o Centro Solidario de A Coruña,
especialmente Rodrigo Sanz, José Gradaille Chao, Santiago Casares Quiroga, Manuel
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16. Presidente, Segundo Moreno Barcia; vicepresidentes, Ramón Bernárdez e José Marchesi Buhigas; secretarios, Juan Beltrán
e Joaquín Martín;  tesoureiro, Narciso Túñez; vocais, Rodrigo Sanz, Francisco Catoira, Ramón Díaz Aguia, Eugenio Carre,
Manuel Lugrís, Antonio Santiago Taín, Enrique Alba, Eduardo Dans, Santiago Quiroga e Eduardo Rodríguez. 

17. TORRES REGUEIRO, Xuxo “Pontedeume feudo do Marqués de Figueroa”. A Nosa Terra, 21 de marzo 1991. 

18. Felipe Crespo de Lara, valisoletano, militar e deputado por Castrojeríz (Burgos) en sete ocasións, antes e despois do seu
nomeamento en A Coruña. 

19. Rescatada da hemeroteca xa no 1977 por DURAN, José Antonio, Agrarismo y movilización campesina en el pais gallego
(1875-1912), Madrid, Siglo XXI 

20. “A través de la correspondencia de Felipe Crespo de Lara con Antonio Maura se puede conocer mejor la represión coor-
dinada desde el gobierno civil”. Ver CABO VILLAVERDE, Miguel, “Solidaridad Gallega y el desafío al sistema de la res-
tauración, 1907-1911” en Revista Ayer, nº 64. 

21. Entre tantas asociacións agrarias integradas en Solidaridad Gallega aparece “La Hermandad marítima” de Pontedeume. Ver
BRISSET MARTIN, X., “Centenario do asociacionismo mariñeiro eumés”. Cátedra nº 16. 

solidarios.qxp  30/05/2010  19:52  PÆgina 55



Lugrís Freire... asume a implantación nos partidos xudiciais de Pontedeume, Ferrol e
Ortigueira, mentres o Centro Solidario de Betanzos reforza a introducción no propio e
cara ao interior, chegando ata Mesía, Curtis, Arzúa... O portavoz pasa a ser o semanario
Solidaridad Gallega. 

Na provincia de Lugo aparte dalgunhas asociacións illadas, crean os Centros
Solidarios de Monforte e Chantada integrados por propietarios, comerciantes, industriais,
párrocos, avogados...

Na zona rural do distrito de A Coruña, dominada polas Unións Campesinas de
influencia anarquista que contaban con 24 agrupacións, a presencia solidaria será sempre
escasa. Non quixeron ou non puideron entrar. De todas formas, Unión Campesina e as
asociacións solidarias colaboraron na realización de dous mitines realizados en A Coruña,
un pola intervención do asociacionismo no reparto dos impostos de consumos e o gran
mitin antiforal de abril de 1908. 

En agosto celébrase a primeira Asemblea Agraria de Monforte, onde os solidarios,
con forte presencia na comarca de Lemos, teñen unha grande participación. Tamén acudi-
ron comisionados polas asociacións das Mariñas. 

Introducíronse en Bergantiños, chegando a crear o Centro Solidario Gallego de
Carballo22 o 8 de decembro de 1908. Como anécdota do acoso que sufrían e o sobrados
que andaban os caciques mínimos locais, comentar que o alcalde carballés deulle 24 horas
ao presidente para remitirlle “registro de los nombres, apellidos, profesiones y domicilios
de todos los asociados” citando no requirimento a Lei de Asociaciones de 1887 que para
nada contemplaba tal demanda. 

Nas eleccións municipais de maio de 1909, nas que se renovaba media corpora-
ción, as asociacións agrarias solidarias conseguirán algún concelleiro en: Arteixo,
Cambre, Laracha, Carballo, Malpica, Santa María de Oza, Betanzos, Ares, Cabanas, Neda
e Moeche. E a maioría dos elixibles en Serantes, Narón, Somozas, Coirós, Irixoa, San
Pedro de Oza, Aranga, Vilarmaior, A Capela, Monfero, San Saturniño e Fene. 

Esta derrota non lle sentará nada ben aos antisolidarios que comezarán unha cam-
paña para criminalizar aos dirixentes das asociacións e a Víctor Naveira como instigador.
O feito que a desencadea foi a tala de piñeiros, valorados en 121 pesetas, que realizan
veciños de Paderne nun monte de sempre comunal. Os piñeiros foran plantados por eles
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22. Presidente, Ramón San Luís Romero; vicepresidente, Manuel Rey Escarís; secretarios, Aurelio Cambón Paredes e Gonzalo
de la Fuente Aguiar; tesoureiro, José Díaz Díaz; vocais, Valerio Abella López, Marcelino Varela, Severino Rei, Manuel
Villaverde, Victoriano Castro, José Santos Rodríguez, Ramón Valiño, Ezequiel Facal, Andrés Navaza e Jesús Rostro. 
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anque agora o Capelán das monxas agustinas de Betanzos presentábase como propietario.
Presos dez directivos da asociación e preso Naveiras, por orden do maxistrado Ulloa, xuíz
de Betanzos, a fianza era de 3.000 pesetas por cabeza por existir, dicía, perigo de que os
encausados emigraran. 

A prensa dinástica carga tintas cando La Voz de Galicia, liberal, encabeza durante
seis días novas relativas ao tema co titular “La mano negra mariñana” e, no mesmo perí-
odo de tempo, El Noroeste, conservador, como “Terrorismo en el campo”. Como neses
días arderon dous palleiros e apareceu un can aforcado, os presos chegaron a 32, coa
mesma fianza. A comarca de Betanzos foi tomada militarmente por un cento de gardas
civís enviados dende Madrid polo Ministro de Gobernación. O tema debatese no
Congreso durante 3 días, onde o deputado republicano Rodés presentou os feitos e a des-
proporcionada represión como “persecuciones que obedecen a móviles electorales y ven-
ganzas del caciquismo local exasperado al ver el triunfo de los candidatos solidarios”.
Presente no banco azul do hemiciclo Juan Armada Losada tamén participou no debate
defendendo ó xuíz Ulloa23. 

O escandaloso caso chegou a ser citado na prensa francesa e as poucas semanas
quedou todo sobresido. 

Antes de fin de ano haberá outras dúas eleccións; para a Deputación Provincial
polos solidarios preséntase Juan Golpe Varela que compite contra Román García Novoa,
avogado eumés apoiado pola coalición de liberais e conservadores. Estos conseguen vol-
car o censo (100 % dos electores), por non seren recoñecidos os interventores solidarios,
nos concellos de Castro, Pontedeume, Mugardos, Cabanas... Golpe vence en San Pedro de
Oza, Coirós, Irixoa, Vilarmaior, Monfero... pero sen volcar o censo. A suma total favore-
ceu ao candidato monárquico. 

Da tensión con que se vivían os procesos electorais da mostra que tanto uns como
outros fixeron chamamentos a boicotear os establecementos comerciais que consideraban
do bando contrario, así como os berros de Morra o caciquismo! eran contestados con
Morra solidaridad! 

En decembro a segunda volta das municipais serán un novo éxito solidario que
conseguen a maioría en: Serantes, Narón, Neda, Malpica, Sta. María de Oza, Irixoa,
Coirós, Carral, Vilarmaior, Capela, Monfero, San Saturniño, Fene... quedando en minoría
en Cambre, Ares, Carballo, Aranga, Sada e San Pedro de Oza, logrando un total de 250
concelleiros. A coalición antisolidaria mantivo os bastións de Betanzos e Pontedeume. 
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23. En La Defensa de 6 de xuño 1909 nº 147 reproducción das actas das sesións correspondentes coas intervencións de depu-
tados e ministros. 
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2.3 O Centro Solidario de Pontedeume

Sete días despois destas últimas eleccións municipais corenta eumeses xúntanse
para aprobar o regulamento e elixir a primeira directiva do Centro Solidario da vila. Os
obxectivos declarados inciden en organizar, representar e defender nos seus dereitos como
veciños, contribuíntes e cidadáns non so aos socios locais, senón tamén aos das
Sociedades Solidarias do partido xudicial. 

Contemplaban a posibilidade de organizar un servicio de asistencia médica e sub-
ministro de medicamentos, mercar en común productos agrícolas, abonos, maquinaria...
para abaratar prezos, perseguir o uso da dinamita na pesca, contactar cos Centros Galegos
en América mellorando as condicións da emigración e algún día formar unha Caja de
Crédito Agrícola e de aforro. Así como crear un centro de reunión, lectura e conferencias. 

Nun dos artigos ofrécese a crear un jurado arbitral que resolva as cuestións susci-
tadas entre socios para evitar que cheguen ao Xulgado. 

Entre os homes presentes na primeira asemblea do Centro Solidario aparecen
algúns que xa pertencían a La Hermandad Marítima, constituída un ano antes, como
Constantino Piñeiro Allege, Ramón Fernández Galde, Bernardo Cabezal e Constantino
Vázquez Prieto. Outros os encontraremos participando nas asociacións mariñeiras de ten-
dencia anarquista que, anos despois, dominaron o peirao eumés como Manuel Vázquez e
Raimundo Martínez. Así como Miguel Montero que no 1920 dirixirá o Gremio de arma-
dores e despois o Pósito de pescadores. Estaba tamén presente Manuel Fernández Doldán
que será o primeiro presidente do Pósito no ano 1923 e Andrés Pena Calvete agora vocal
do Centro e anos despois do Pósito. José Gen Fernández será vicepresidente do Sindicato
de Pontedeume. Un mes máis tarde se integra Valerio Fernández Fariña que no 1911 par-
ticipa na creación da Sociedad de Oficios Varios. Sen dúbida os solidarios conseguiron
xuntar a un grupo heteroxéneo de eumeses, significativamente posicionados contra a polí-
tica turnista. 

O 5 de febreiro de 1910 publicase o primeiro número de “Ecos del Eume”, sema-
nario redactado polo solidarios Rosendo Vilariño Tenreiro e Ramón Pena Miró, o primei-
ro como director. No nº 5 da conta de que a Federación de Sociedades Agrarias dos parti-
dos xudiciais de Ferrol e Pontedeume, aprobou seus estatutos e escollerá un candidato
para enfrontar ó que envíe o Goberno nas próximas eleccións a Cortes. 

O frente solidario vai dar o asalto ó poder. 
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3. O MARQUÉS DA A ESPANTADA

Juan Armada Losada non está no seu mellor momento. Cando chegara ó máis alto
da súa carreira, ministro de Gracia y Justicia, ten que dimitir arrastrado por un Goberno
abatido entre as protestas mundiais por permitir, sen gracia e sen xustiza, os fusilamentos
de Montjuic. No Congreso tivo que pasar pola humillación de xustificar os excesos come-
tidos, no seu feudo mariñán, por Crespo de Lara e a súa organización antisolidaria. Por se
fora pouco, o 28 de febreiro, ós pés da Torre de Figueroa, onde adoita recollerse para des-
envolver súa faciana literaria, na capela do pazo, está soterrando ó seu pai, ante 50 curas
e a plana maior do partido conservador na provincia24. Entón decide baixar a area e, por
primeira vez na súa vida, disputar unhas eleccións de verdade. 
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O 10 de marzo o novo gobernador civil,
Luís Alvarado, coronel de artillería25, recibe do
presidente Jose Canalejas Méndez (Ferrol 1854-
Madrid 1912) o encasillado correspondente ás
eleccións a Cortes a celebrar o 8 de maio. Para
Pontedeume o candidato gobernamental, idóneo,
será, unha vez máis o Marqués de Figueroa que
pretende repetir por décima vez26. 

Líder dos conservadores coruñeses, a
campaña de Juan Armada será seguida puntual-
mente por El Noroeste, que informa dos tres días
que “en el magnífico automovil del opulento
fabricante Sr. Barcón”27 visita el distrito electo-
ral, facendo noite “en su suntuosa residencia de
Jubia”. No seu paso por todos os concellos, será
recibido “con efusivas y cariñosas demostracio-

El Noroeste 2 de marzo de 1910

nes de las grandes simpatías con que cuenta de sus entusiastas electores que hacían dete-
ner el automóvil, saludando al noble prócer... no parecía aquello, ni realmente lo era, la
visita del candidato en viaje electoral, sino del antiguo amigo, la del conocido de todos,
que viene de lejos a ver a los suyos en un día propicio a que todos, sin distinción, le reci-

24. Enviaron amplía representación os concellos de Santiago, A Coruña, Betanzos e a Deputación Provincial. 

25. O gaditano Luis Alvarado González, coronel de artillería, foi gobernador civil en Cádiz, Granada, Sevilla e Valencia.
Despois da experiencia coruñesa se enfeudará como deputado en Cortes no distrito de Vélez-Málaga. 

26. Outros veteranos enfeudados da provincia conseguirán sen problemas a reelección; Juan Fernández Latorre por décima vez
en Ortigueira, Manuel García Prieto por novena en Santiago, Rafael Gasset Chinchilla por oitava en Noia, José Ortega
Munilla por sétima en Padrón e Eugenio Montero Villegas por sexta en Muros. Todos eles liberais das redes gassetista ou
monterista. 

27. Francisco Barcón Quevedo, en 1876 mercou a fábrica de moeda de Xubia instalando unha fábrica de fiados e tecidos.
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ban y agasajen” tras deterse no Palacio de los Duques de la Conquista de San Sadurniño,
nos concellos de Neda, Mugardos e Ares, visitar A Capela, saudar a Francisco López
Rioboo en Cabanas, visitar nos seus domicilios de Pontedeume ao acaudalado fabricante
Rodrigo Pardo Tenreiro e a Román García Novoa, a Laureano Tenreiro Seijas en
Vilarmaior e despois de ser recibido por Marcial Ramos na súa quinta de Castro... o
Marqués regresa á Torre de Figueroa e convoca, para o día seguinte, ós principais cadros
da súa organización na zona rural do distrito electoral de Carballo e Carral. 

O 29 de abril, venres, preséntanse á cita sete curas e varios secretarios, procurado-
res, notarios de Malpica, Coristanco, Carballo, Laracha, Carral... a nova era que abando-
naba a loita en Pontedeume e se presentaba pola chamada circunscrición, é dicir, polo dis-
trito unificado de A Coruña, Carballo e Carral. 

Este distrito especial escollía tres deputados e o crearon os monárquicos para dilu-
ír o maioritario voto republicano da capital - onde de moitos anos atrás gañaban as muni-
cipais - na masa de electores labregos dos distritos veciños, que aportaban dous tercios dos
votantes. De maneira que a tal circunscrición conseguía evitar que A Coruña tivera algún
representante republicano ao tempo que os partidos turnistas dispoñían de 3 prazas para
repartirse. Cando lle tocaba aos conservadores presentaban a dous conservadores e un
liberal, cando lle tocaba aos liberais, como era o caso das eleccións de 1910, a candidatu-
ra era para dous liberais e un conservador, e unidos gañaban sempre porque os republica-
nos nin se presentaban. 

Por tanto Juan Armada decidiu ocupar esa praza segura e ser candidato por A
Coruña. Avisada súa organización para que non houbera malentendidos, restaba conven-
cer a Rafael Torres Taboada que estaba enfeudado na capital. Este avogado coruñés, que
uns anos despois será sogro de Pedro Barrié, pretendía repetir por sexta vez e así apare-
ceu dous meses atrás no encadrado. Cómo reaccionaría? 

Sen perdida de tempo, a 24 horas da proclamación de candidatos, o día 30, sába-
do, o Marqués visita a Torres Taboada no seu domicilio da rúa do Príncipe de A Coruña
por onde “durante toda la tarde desfilaron los candidatos y miembros más distinguidos
del partido conservador provincial”. Tamén acudiu a visitarlle o dirixente liberal Sr.
Gasset (D. Rafael). 

Houbo absoluto acordo en todos os extremos, o Marqués pasaba a ocupar a praza
conservadora na circunscrición, para Torres Taboada praza de senador dentro de 15 días
e, como candidato para o distrito de Pontedeume, un experimentado político de absolu-
ta confianza, José Lombardero Franco (A Coruña 1864 – París 1912) director do xornal
conservador El Noroeste, deputado itinerante por Arzúa, Fonsagrada e Ordes. Ex direc-
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tor xeral de Rexistros28 aceptaba realizar o duro traballo de meter en cintura un distrito
díscolo. 

Como Lombardero xa estaba encadrado en Ordes presentaríase polos dous distri-
tos nos que se faría todo o necesario para que gañara. 

Pola noite Juan Armada regresa á Torre de Figueroa con todo organizado. As últi-
mas instruccións as recibe o choffeaur que o conduce no seu automóbil, Julio Wais
Sanmartín (A Coruña 1878 – Madrid 1954), avogado de 31 anos, fillo de comerciante, un
dos representantes por Pontedeume e Betanzos na Deputación. Seu futuro político pasa
por facer realidade os desexos do ilustre pasaxeiro, seu xefe político. Debe ser un eficaz
cicerone de Lombardero na crucial semana que queda antes das eleccións. 

Agora non o saben pero so dous anos despois será Wais quen se enfeude en
Pontedeume. 

Domingo 1º de maio con manifestación republicana e obreira en A Coruña. A Junta
provincial del Censo proclama os candidatos. Oficialmente comeza a campaña. 

A comitiva monárquica volve facer base en Xubia para que Lombardero visite os
dez concellos do distrito. Nun primeiro momento acompáñao o propio Marqués, despois
os deputados provinciais García Novoa, Wais, Pan de Soraluce e López Rioboo, “...y en
esta campaña electoral recogerá el fruto copioso de las mercedes y favores que con pro-
digalidad sin límites a dispensado siempre a quién solicitó su valioso apoyo... todas las
representaciones de las fuerzas vivas, todo lo que algo vale y significa en el distrito, le
han recibido con verdadera cordialidad, permitiendo esto hacer favorables vaticinios res-
pecto a la victoria del ilustre periodista en las elecciones próximas”29. 

4. ENFRONTAMENTO FRATICIDA ENTRE OS SOLIDARIOS 

Solidaridad Gallega non consegue arraigar nas vilas. Ten súa base social nos labre-
gos dos concellos rurais que ven na cooperación entre as pequenas explotacións a única
vía para integrarse no mercado. Poder vivir do campo sen emigrar. Unha vez iniciados na
legalidade asociativa, nos trámites e papeleos, son capaces de organizarse perfectamente
en asociacións poderosas capaces de xestionar doadamente a vida municipal. Os conflic-
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28. Uns meses antes, o Marqués de Figueroa, cando estaba a piques de dimitir como ministro, nomeouno director general de
Registros y del Notariado.  Lombardero so disfrutou do cargo durante un mes, ata que veu o ministro seguinte. 

29. El Noroeste 7 de maio de 1910 
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tos aparecen pola resistencia dos caciques mínimos (curas, alcaldes, secretarios, propieta-
rios medios) a perder determinados privilexios. 

Na comarca de Pontedeume, concellos como San Sadurniño, Monfero e Vilarmaior
viven de forma natural o traspaso de poderes. Noutros como Capela e Fene o enfronta-
mento é sumamente violento, pero os labregos resisten sen dar un paso atrás. 

A mensaxe solidaria ofrece e necesita a participación dos implicados. Sanz, Golpe,
Lugrís, Casares, Naveira, Gradaille... os predicadores deste movemento, persoalmente
rexeitados polos caciques medios das vilas por optar e defender ao mundo rural, saben que
seu único soporte é o asociacionismo labrego. Unhas representativas asociacións da clase
abrumadoramente maioritaria, que teñen moito que reivindicar ante os caciques máximos,
ante os dirixentes dun Estado despótico, que se burla deles coas farsas electorais, mentres
os condena a fame e, polo tanto, a emigración30. Ese movemento asociacionista, sen a sufi-
ciente autoconfianza, cree necesitar representantes que vehiculicen súas reivindicacións
desesperadas. Entón, para ser elixidos como tales representantes, aparecen os candidatos
solidarios que ante os ollos dos electores, demostraron, repetidamente, ser extraordinaria-
mente loitadores e creer firmemente nos dereitos do labrego-cidadán. 

E xusto entón, cando por unha vez había opcións reais de victoria e a comarca de
Pontedeume, gracias á valentía dos seus labregos, estaba madura para conseguir o primei-
ro deputado non ao servicio do corrupto sistema monárquico, emparellándose con Madrid
que estaba a punto de conseguir o primeiro deputado socialista31... xusto entón... os candi-
datos solidarios póñense a rifar entre eles. 

Descoñezo se existe algún documento no que se identifiquen unhas diferencias
ideolóxicas, de programa32. Tampouco sei se houbo un enfrontamento directo, en persoa,
entre Sanz, presidente do Centro Solidario de A Coruña e Naveiras, presidente do Centro
Solidario de Betanzos. Ambos, con suficientes méritos para representar aos distritos de
Betanzos e Pontedeume, foron incapaces de poñerse de acordo.

Concebida como plataforma electoral33, con estructura asemblearia, Solidaridad
Gallega medrou por acumulación de iguais, polo que o Centro Solidario de Betanzos, que
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30. “Siendo ministro de la Corona el señor Marqués de Figueroa, se desgravaron las harinas de trigo, pero en cambio no aten-
dió las súplicas de su distrito, o si  bien se quiere de Galicia entera, de desgravar nuestro pan, el maiz, articulo de prime-
ra necesidad...” Ecos del Eume, nº 12 de 24 de abril 1910.  

31. O primeiro deputado do PSOE foi Pablo Iglesias Posse (Ferrol 1850 - Madrid 1925) elixido en 1910 por Madrid, na con-
xunción republicano-socialista. 

32. Xuxo Torres Regueiro identifica aos avogados betanceiros cun rexionalismo de tendencia conservadora, relacionado co car-
lismo mentres que os solidarios coruñeses representaban un rexionalismo republicano. Ademais, dentro de Solidaridad, demos-
tra a existencia dun intenso debate entre clericalistas e laicistas. “O librepensamiento dos coruñeses era difícil de conciliar co
tradicionalismo católico do outro sector solidario”. Ver “Lugrís e Solidaridad Gallega” A Nosa Terra de 18 de maio 2006. 
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pretendía presentar a Víctor Naveira por Pontedeume, non lle recoñecía ningunha autori-
dade ao Centro de A Coruña que teimaba en colocar a Rodrigo Sanz. Os coruñeses termi-
naron por non recoñecer como solidarios a Golpe e Naveiras, os pioneiros brigantinos. E
dicir, que os expulsaron. 

O que non cabe dúbida é que o debate por ver de que banda se posicionaba o
Centro Solidario de Pontedeume debeu ser de categoría porque nos primeiros catro meses
de vida a directiva será reestructurada en dúas ocasións, para cubrir baixas cualitativamen-
te importantes. 

O primeiro presidente, Nicolás Vizoso Estrella e Francisco Torrente Paz, seu vice,
renuncian o 10 de febreiro sendo sustituidos por José Gen Fernández e Manuel José do
Pico Martelo respectivamente. Pasados outros dous meses Constantino Piñeiro Allegue e
Antonio Gen Fernández ocupan as novas vacantes deixadas polo vicepresidente e polo
contador. 

O debate prolongouse na Federación de Sociedades Agrarias, elixindo finalmente
a Rodrigo Sanz López como candidato. 

Do calado do disputa da idea que o último número de La Defensa de Betanzos
corresponde a últimos de xaneiro e a semana seguinte nace Ecos del Eume. Casualidade
ou traslado de financiación? 

Chegado o momento de votar o comportamento do electorado non será tan unifor-
me como nas municipais, cando candidatos nacidos no lugar, veciños perfectamente coñe-
cidos, recibían o apoio masivo dos homes do rural. Sen dubida a Sanz non lle axudou este
enfrontamento ostensible entre avogados de A Coruña e de Betanzos, que debían seme-
llar, nas formas e na ocasión, a outros repetidos enfrontamentos entre políticos. 

Non todas as cambadelas eran para o Marqués. 

5. 8 DE MAIO DE 1910 

O normal era que, en pacto de cabaleiros, a prensa liberal ou conservadora non
aireara os excesos antidemocráticos do contrario –evidentemente os propios nin existían–
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33.   Como plataforma electoral Solidaritat catalana desfase. Nas eleccións de 1910 republicanos, rexionalistas e carlistas cata-
láns volven ir cada un pola súa conta. De novo gañan, pero permitindo a entrada dunha minoría importante de monárqui-
cos. Falecido Salmerón, os contactos cos solidarios galegos serán continuados por Francesc Cambo y Batlle (Verges 1876
–Buenos Aires 1947) dirixente da Lliga Regionalista de Catalunya. Sempre aberto ao compromiso co poder central chegou
a ser ministro nos dous últimos gobernos de Maura. Súa influencia era moi importante entre os rexionalistas galegos. 
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pero afortunadamente El Noroeste e La Voz de Galicia estaban máis picados que de cos-
tumbre polas recentes cacicadas liberais na elección de senador pola Universidade de
Santiago34 polo que, por unha vez, os comentarios deixan entrever a realidade desa pre-
sunta democracia que non era máis que unha comedia. “Todos sabemos que, de no haber-
se puesto en juego supremos recursos, los solidarios... hubiesen tenido a estas horas un
diputado suyo, sacado de las urnas voto a voto, sin artificios de ninguna especie”35.
Supremos recursos que sen dúbida terán algo que ver cos desproporcionados resultados

CÁTEDRA. Revista eumesa de estudios
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de Miño, Mugardos e Cabanas, especialmente
escorados cara a Lombardero, cun 93% dos
votos, porcentaxe aproximada do pucheirazo
típico. Parece que houbo compra de votos “un
vale sellado por el cual el elector podía adqui-
rir gratuitamente en un establecimiento desig-
nado, y por una sola vez, un cuartillo de vino
y una libra de pan”36.

“Consuélense los batalladores
propagandistas con esta seguri-
dad. Su derrota es un gran éxito,
un hermoso ensayo, que prueba
como, con voluntad y firmeza, se
consigue hacer opinión y sacar
a un pueblo de su apatía.”37

Ecos del Eume, 15 de Maio de 1910

O certo é que os solidarios saíron reforzados desta derrota e coa maior ilusión
seguiron en campaña con mítines por toda a comarca. Chama a atención que xunto a
Rodrigo Sanz e Santiago Casares Quiroga interviñeran non so os solidarios eumeses
Antonio Couceiro Freijomil, Rosendo Vilariño Tenreiro e Ramón Pena Miró, senón tamén
dirixentes das propias asociacións que visitan a outras participando cos seus parlamentos,
así encontramos por La Necesaria de Fene a Jenaro Moreda Martínez, Nicolás Villanueva
Rodríguez e Francisco Fraga; por La Moralizadora de San Saturniño a Francisco
Torrente; pola Sociedad de agricultores de Monfero a Manuel Varela e Miguel Ares

34. Unhas semanas antes das eleccións, nas institucións académicas de Santiago hai estrañas destitucións. Catro académicos
que ocupan cargos con dereito a voto para elixir ao senador que representa á Universidade son destituídos e sustituidos por
partidarios do candidato liberal. Os partidarios de nomear senador ao conservador Hinojosa, creen ver a man de Manuel
García Prieto, que apoia ao liberal Casares Gil ( tío dun cuñado de Juan Armada Losada), que finalmente vence gracias a
eses catro votos. “El Noroeste” despachouse a gusto coa cacicada liberal. 

35. La Voz de Galicia, 10 de maio de 1910. Ver nesta mesma revista o comentario completo no artigo “Novas de Pontedeume
publicadas en La Voz de Galicia en 1910” 

36. Ecos del Eume nº 15 de 15 de maio 1910. 

37. Igual a 35. 
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Fernández; pola de A Capela a Francisco Calvo, pola de Cabanas a Antonio Fernández,
Jesús Villar e a Ventura Sardiña. Destacando sobre todos eles a Rodrigo Álvarez Pardo,
capaz de falar a unha multitude, sen micrófono, durante 75 minutos. 

En agosto celebrouse a II Asemblea Agraria de Monforte. Na crónica publicada en
Solidaridad Gallega, asinada polo solidario eumés Ramón María Tenreiro, lese que foi
presidida por Rodrigo Sanz e representaron a diferentes asociacións das Mariñas38

Santiago Casares Quiroga, Manuel Lugrís Freire e José Gradaille Chao e as súas propia-
mente Francisco Calvo e Francisco Naveiras Pérez a de Capela, Ambrosio Landeira a de
Serantes e Miguel Ares Fernández a de Monfero. 

Tamén estaba presente o cualificado técnico Juan Rof Codina representando aso-
ciacións da provincia de Lugo e Basilio Álvarez de Acción Gallega. 

Por contra non acudiu a Monforte ningunha asociación do partido xudicial de
Betanzos onde o solidarismo esmoreceu de vez. 

Para rematar este traballo conmemorativo do centenario do Centro Solidario de
Pontedeume, dicir que a fines de ano realizaron un ciclo de conferencias impartidas por
Alvarez, Pena, Couceiro e Cabana. En decembro realizan eleccións resultando presidente
Rodrigo Álvarez Pardo; vice Constantino Piñeiro; contador Carlos Pardo Rodríguez;
depositario Juan Cabana Rodríguez; vocais Juan J. Piñeiro, Bernardo Sanjurjo, Rosendo
Vilariño, Manuel Vázquez, Cristobal Díaz, Juan S. Sande, Benigno Piñeiro, Nicolás
Corral e José A. Freire39.

A partir de aquí irán desaparecendo os contactos con outras agrupacións foráneas
e o solidarismo eumés, acubillado na Federación de Ferrol e Pontedeume, virará cara ao
rexionalismo seguindo a Rodrigo Sanz. Outros ex-solidarios participarán nas numerosas
e diversas asociacións e sindicatos que medrarán na comarca, mentres que os máis, os
centos de asociados das diferentes agrupacións agrarias, seguirán construíndo, con dife-
rente fortuna, eses proxectos colectivos que ofrecerán a moitos labregos da comarca
melloras como servicios médicos, maquinaria moderna, abonos, sementes... participar no
poder local e seguir aspirando a contar, algún día, con representantes no Congreso. 

Para realizar este artigo foron de moita axuda, en primeiro lugar, o constante apoio de Juan Sobrino Ceballos e despois: 
VV.AA. “Parlamentarios de Galicia” Tomo I, Real Academia Galega. Así como as web do Congreso e do Senado; prensa-
historica.mcu.es; hemerotecadigital.bne.es; munimadrid.es; csbg.org; Museo de La Voz de Galicia; Hemeroteca Instituto
Padre Sarmiento, Hemeroteca Real Academia Galega e a excelente, por contidos e xestión, Biblioteca Pública Municipal de
Pontedeume. 
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38. Sociedad agraria de San Sadurniño, Ares-Caamouco, As Somozas, Narón e Cambre. 

39. Tamén neste mes de decembro 1910, Rodrigo Sanz presentouse ás eleccións parciais que se celebraron no distrito electo-
ral de Ferrol para ocupar o escano deixado por José Canalejas. Conseguiu 900 votos, un 15% do total. 
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