
                             SAN SADURNIÑO E O POUSO DO FUME. 

                                                                                                                                 Dores Tembrás 

 

Os lugares son as persoas que os habitan? Sen dúbida. O meu vencello con San Sadurniño é dunha 

forza que só poden explicar as emocións, e quizais tamén o sangue. De aí é a miña familia paterna, 

e a súa xeografía acompáñame dende que teño sentido. 

 

É un espazo poboado de lembranzas infantís asociadas a lugares tremendamente significativos para 

min. Pero nesta ocasión só me cinguirei a enumerar aqueles que aparecen de forma explícita, ou 

non, no poemario O pouso do fume. Comezarei confesando que, en boa medida, este título débese a 

unha forma de vida moi concreta que eu interioricei na casa familiar de Burreiros, onde todo 

acontecía arredor do lume, xa fora na cociña de ferro ou no forno: a palabra, a comida, os 

nacementos e as mortes. 

 

O poema que recito recolle a anécdota dunha das visitas do Rei Alfonso XIII á marquesa de San 

Sadurniño, cando a miña avoa Cándida García Castro era ben cativa e chamaron aos pequenos das 

escolas para ir recibir ao monarca. 

Pero tódalas historias teñen unha cara e unha cruz. Hai pouco, por un San Cristovo, contáronme a 

historia doutro cativo, compañeiro da escola da miña avoa e madriña Cándida, que botou o día 

chorando porque os seus pais, de tanto que chovía non o deixaron ir ese día á escola. O rapaz botou 

o día rabeando porque non podería ver ao Rei. 

 

Hai máis poemas adicados á miña avoa Cándida, que era de Valiño e que veu vivir a Burreiros 

cando casou. Os textos “á que fixo do zurcido emblema” e “todo preñado de fume” son poemas que 

acontecen na casa familiar, na que se criaron meu pai e meu tío, e na que aínda vive este último. 

Tamén da casa recupero un dos obxectos que máis me fascinaron de nena no poema “anicada”: a 

desnatadora, e que conservamos aínda que xa está comesta da couza. 

 

Hai outra serie de poemas adicados ao meu avó José María Tembrás Pillo. O poema "tan miudo con 

seis anos" fala del e do camiño que fixo dende a Toca ata Burreiros cando era cativo, escapando da 

casa do seu padriño atrás dos pais. 

Os poemas "eu tamén veño" e "na esquina" son a miña pequena homenaxe a un home que emigrou 

moi novo a Cuba e regresou para facerse cargo da familia. A figura nidia do home alto e de óculos 

grosos pegado sempre á fiestra da cociña. 

 

Hai outros dous poemas que suceden en San Sadurniño, un deles no cemiterio na parroquia de 

Ferreira, onde están enterrados boa parte dos meus antergos "os últimos migueliños". 

 

O outro poema "había/herba seca nas túas mans" transcorre no muíño da casa familiar, o muíño de 

Tembrás. No que se fai referencia ao Río Pequeno, que nace na Lamestra, preto do cemiterio de 

Igrexa Feita e que se xunta co río Xuvia onde limita Ferreira con San Sadurniño. 

 

Hai moito máis de San Sadurniño na miña poética, estampas concretas, obxectos, persoas moi 

queridas, historias que gardo coma tesouros  e que pode que aínda vexan a luz en forma de libro. 

 

 


