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organizado pola Asociación de Xornalistas de Santiago de Compostela.
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Presentación
Luís Menéndez Villalva 

Moderador



Boas tardes. Benvidos todos a este acto da Asociación de Prensa de Santiago 
de Compostela, hoxe ben chamada Asociación de Xornalistas de Santiago de 
Compostela, con 70 anos ás costas, coincidindo cos 70 anos de La Noche.

Estamos aquí para homenaxear o fillo de don Víctor, fillo predilecto, pola 
súa vez, desta vila de Pontecesures e, sobre todo, para nós, un mestre. Mestre 
de xornalistas e un guieiro de luz, de galeguidade e de liberdade en tempos 
difíciles.

De Raimundo García Domínguez, coñecido por todos como Borobó (que 
foi unha das súas palabras despois de nacer nestas terras da Ulla), celebramos 
agora o centenario do seu nacemento neste 2016, e hoxe mesmo, 28 de agosto, 
o seu décimo terceiro cabodano. 

Para a Asociación de Xornalistas de Santiago é unha honra estar hoxe con 
todos vostedes e lembrar o gran mestre, para nós inesquecible. No libro de 
actas da Asociación figura a súa sinatura nos anos 40, xa que el foi directivo 
xunto con outros ilustres e prezados xornalistas como foron Goñi, Manuel 
Suárez Panurgo, os irmáns Alvite e Xosé Landeira Yarago, aos que dalgún xeito 
tamén lembramos hoxe. 

Nesta homenaxe que facemos na casa onde el viviu, na casa de Lozano, hai 
persoas que por unhas razóns ou outras non poden estar aquí, pero que nos 
comentaron que se senten identificadas con Borobó e coa súa familia, que está 
aquí en pleno, coa viúva, Carlota, en primeira fila.

Xosé Luís Méndez Ferrín, Arcadio López Casanova, xente da xeración de 
La Noche; o decano de Xornalismo, Xosé Ramón Pousa, e o compañeiro Xavier 
Lama, galardoado co premio Borobó 2009, que outorgou a Asociación... Están 
todos aquí, aínda que non de corpo presente.

Axiña presentarei os catro relatores que temos hoxe, nunha serie de actos 
que se prolongarán unha hora e media, máis ou menos. Temos tamén a honra 
de ter xente relevante, non só no panel, senón entre o público, e agradecemos 
moitísimo a presenza de Xosé Luís Franco Grande, que asiste a esta homenaxe 
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e que formou parte daquela xeración de La Noche, da que, sen dúbida, imos 
falar polo miúdo. 

Con todo, antes da presentación dos que van intervir nesta mesa, estimamos 
de senlleiro interese escoitar e ver a imaxe de Borobó nunha entrevista que se 
lle fixo a finais do século pasado, onde el relata fragmentos propios da súa vida 
e o seu devalar…

 
Eu son de Pontecesures, onde nacín o 10 de xullo de 1916, vivín alí e alí estudei as 
primeiras letras e o bacharelato por libre na Escola Nacional. Eu desde rapaz tiven 
moita afección á lectura en xeral, pero sobre todo á de xornais. Era lector diario de 
catro xornais e esa foi a miña formación. 

Despois entrei na universidade, onde estudei Letras, rematei a carreira na véspera 
da Guerra, e fun bolseiro da Universidade de Santander, onde me colleu a guerra. 
As primeiras colaboracións miñas foron nun xornal da guerra que tiñamos na 

https://www.youtube.com/watch?v=D6iP5LfTmNM&index=1&list=PLF1208E446444D23F 
Fonte: culturagalega.org
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artillaría. Cada artillaría tiña un periódico mural e as unidades un pouco superiores, 
por exemplo, brigadas, tiñan periódicos impresos e nós tiñamos un periódico que se 
chamaba Estímulo. 

Eu fun o último afiliado ao PSOE durante a guerra, de feito afilieime porque perdiamos; 
cando todo o mundo estaba en desbandada, eu quíxenme afiliar. Recordo que o 
secretario xeral do PSOE, que daquela estaba en Madrid, era Enrique de Francisco, 
que o soubo por Aguado e quixo firmar a miña ficha de ingreso. 

La Noche naceu o primeiro de febreiro do 46. Éche histórico, eu creo, porque foi un 
periódico dos máis interesantes desde o punto de vista intelectual e literario. Era o 
antigo periódico que se chama Compostelano e cambiáronlle o nome e propúxose que 
colaborara nel toda a intelectualidade galega, que era case toda galeguista, grandes 
homes da Xeración Nós. 

No primeiro número xa colaborei eu, que estaba en Madrid, e despois empecei a miña 
sección, que se chamaría «Anacos» e que primeiro se chamou de forma un pouco 
simbólica «Lacón con grelos». 

El é (Borobó) o principal protagonista de hoxe. Agora, vou presentar 
brevemente todos e cada un dos relatores. 

De esquerda a dereita, o primeiro é Benxamín Vázquez González, de 
nacenza no Carballiño pero compostelán de adopción desde hai xa moitos 
anos. Xornalista, compañeiro e amigo, el é, para nós, o verdadeiro promotor 
non só desta homenaxe senón tamén da anterior. Sempre nos dixo que na 
Asociación deberiamos ter en conta que Borobó debería ser un referente para 
todo xornalista ético, traballador e rigoroso. 

Benxamín escribiu cousas moi interesantes relacionadas co mundo 
etnográfico e co folclore de Galicia, os costumes e as tradicións, fundamentais 
para coñecer a nosa forma de vivir e a nosa idiosincrasia. Nese campo cómpre 
salientar que el foi o coordinador dos volumes de Tempos de festa en Galicia, 
editados en 2006 e 2008. E ademais escribiu unha novela, Cando soñar é canso, 
que se refire a Compostela. Invítoos a que a lean, pois é unha novela curiosa 
e ben simpática.

El tamén é peripatético, como Borobó, que foi promotor do sendeirismo, 
como é a súa familia, que camiña devagar e mentres camiña fala, o cal tamén 
pode ser un problema para a respiración. En calquera caso, é unha honra ter 
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aquí a Benxamín nesta exposición que dalgún xeito é cronolóxica, pois seica 
el nos vai falar dos días de Borobó en Pontecesures, no seu Extramundi, e 
dalgunhas outras claves que nos vai relatar. 

É unha honra tamén ter connosco a Gonzalo Rodríguez Mourullo, natural 
da parroquia de Calo, pero sobre todo galego, pois, aínda que leva moitos 
anos en Madrid, el foi dalgún xeito un referente para todos nós, como escritor 
e poeta galego. Catedrático de Dereito Penal na Universidade de Oviedo e na 
Autónoma de Madrid, foi, previamente, a finais dos 50 e 60, un iniciador da 
nova narrativa galega, na que participaron relevantes escritores que tiveron 
como guieiro e modelo a súa innovadora novela Memorias de Tains. El falará 
sobre todo da Xeración de La Noche. Cómpre salientar, así mesmo, que 
Mourullo tratou moi cordialmente a Borobó en Compostela e Madrid. Por 
iso, de seguro que a súa achega neste relatorio vai ser moi proveitosa. 

Á súa esquerda, e a continuación, Siro López, outro compañeiro de moitas 
vivencias e trasfegas no mundo xornalístico; con ese humor que o caracteriza 
e lle dá moitos anos de vida, porque o sentido do humor é algo fundamental 
para tranquilizar as nosas preocupacións, mellor que as medicinas e que os 
remedios. 

Ao Siro todos o coñecedes polas súas tiras cómicas, como gran caricaturista 
de moita xente de Galicia en diversos medios de comunicación e como 
desvelador de historias con excelente memoria. O outro día dicíalle que el 
estaba escribindo en La Voz de Galicia unhas pezas sobre a Transición realmente 
marabillosas, moi requintadas e con moito detalle, e que debía ter un disco 
duro incrible. El díxome que se lembraba de todo sen anotar. Velaí, pois, un 
compañeiro excepcional para eses mesteres, na recuperación duns tempos 
decisivos para entender o presente.

Ademais, Siro é presidente do Club de Prensa de Ferrol e creador de 
programas radiofónicos tan ocorrentes como Corre Carmela que chove en Radio 
Voz. Así mesmo, promoveu, con Xaquín Marín, o Museo do Humor de Fene e 
iniciouse no periodismo do humor gráfico grazas a Borobó. Por iso el participa 
nesta homenaxe, para falar dos recordos que ten da revista Chan, o semanario 
galego fundado en Madrid polo noso homenaxeado. 

E, por último, temos a honra de presentar a Raimundo, o fillo de Borobó, 
que leva o seu nome e herdou del a dedicación ao xornalismo. Raimundo 
García Paz é o único fillo home, mais tamén están aquí as súas catro irmás. 
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Compañeiro de traballos xornalísticos e televisivos, na Televisión 
Autonómica de Madrid, e naturalmente gran admirador do seu pai, de cuxa 
obra fixo estudos moi interesantes para MadriGalicia, o grupo homónimo de 
galegos en Madrid, auspiciado por Borobó desde o seu inicio.

El publicou un senlleiro artigo, baixo o título de «Borobó, biógrafo», 
na revista científica da Universidad Complutense de Madrid, dedicada á 
«identidade, alteridade e exilio na literatura galega». Ademais, na web da 
Asociación temos documentos e testemuños interesantísimos, que nos pasou 
Raimundo García Paz, como as cartas inéditas —maxistrais e ao mesmo tempo 
entrañables— que o seu pai lle enviou cando lle dixo que quería ser xornalista. 
En definitiva, coido que García Paz nos achegará, desde esta mesa, unha visión 
familiar e próxima do seu pai coa que poderemos comprender mellor, e máis 
cabalmente, a inmensa obra xornalística e literaria de Borobó. 

Ao final do acto repartiremos un exemplar de La Noche impreso 
especialmente para esta cometido. Moitas grazas para os que a fixeron posible, 
e particularmente para Raimundo, que achegou, para tal tarefa, ilustracións, 
textos e datos do arquivo familiar. 
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O PERIODISMO SENTIDO 
DESDE O INICIO: «TODO O 
QUE SABÍA DE NENO ERA 
POLOS PERIÓDICOS»
Benxamín Vázquez González





Parafraseando —á inversa, conste— un vello aforismo xurídico (utilizado sobre 
todo polos penalistas) cómpre dicir que aquí, en Pontecesures, xorde «a causa 
da causa do ben causado». Si, si, do ben causado, pois aquí se formou, desde 
o comezo, o carácter de Raimundo García Domínguez, bondadoso, solidario, 
aberto, inquedo seguidor das informacións de cada día e comprometido con 
Galicia.

E asemade aquí agroma o pseudónimo, segundo nolo comentou el mesmo 
para as «Páxinas abertas» da revista Outeiro: «En realidade [borobó] é un 
balbucido da primeira infancia. Foi a primeira palabra que pronunciei despois 
de «papá» e «mamá». Para min borobó significaba todo, os nenos e os homes 
eran borobós e de rebote fun coñecido por ese nome co que eu chamaba a todos, 
excepto aos meus pais».

Sen pretender comparanzas, que non virían ao caso, dise que o escritor 
asturiano Leopoldo Alas Clarín advertía con certa tristura que «a mí me 
nacieron en Zamora». Pero, en cambio Borobó sempre puido salientar, 
ledamente, a súa orixe galega, pois naceu o 10 de xullo de 1916 nesta vila 
do Ullán, onde seu pai, don Víctor García Lozano, era un médico humanista 
entregado á súa profesión, que asemade impulsou aquí relevantes iniciativas 
artísticas e culturais. E a súa nai era filla de don Elisardo Domínguez, o 
fundador do Hotel-Balneario Acuña, de Caldas de Reis.

Polo que puiden recoller ás présas para a citada revista, en setembro de 1987 
soubemos que a familia García-Domínguez sempre quixo estar ben informada 
desde perspectivas moi diversas. E daquela, para informarse a fondo, non había 
máis medios ca a lectura de múltiples xornais. «Nos libros —díxome Borobó— 
non aprendín case nada; todo o que sabía de neno era polos periódicos. Lía 
moitísimos, tantos coma agora. Xa cando tiña cinco anos lles botaba unha 
ollada, e aínda recordo a crónica do asasinato do ministro Eduardo Dato no 
ano 21».

O certo é que, incluso antes de saber ler, Borobó escoitaba a lectura de El 
Sol, e anos despois íallo ler ao seu pai, en voz alta, para comentar especialmente 
os artigos de Julio Camba. E así mesmo mergullábase a fondo na lectura dos 
semanarios Blanco y Negro, que chegaban á casa da súa avoa, e La Esfera, ao que 
estaba subscrito don Víctor.
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«El Pueblo Gallego —díxonos— era tamén para min unha lectura obrigada, 
e deseguida ía á casa da miña avoa materna, que aos oitenta anos era unha 
empedernida seguidora de noticias, para lle ler o Faro. E polas tardes seguía na 
miña casa co ABC e El Imparcial, que chegaban a Cesures cun día de atraso».

Ademais, puido facer as análises do acontecer cotián desde un pluralismo 
ideolóxico aberto a todas as tendencias, pois na súa familia —conforme o seu 
testemuño— había posicionamentos moi diversos: «Meu pai nunca figurou 
na primeira fila do Partido Galeguista, nin quizais se afiliara nunca, pero era 
amigo de Castelao desde os anos de estudante de Medicina e na casa estabamos 
subscritos a A Nosa Terra, quizais a consecuencia da estreita relación que meu 
pai mantivo sempre cos galeguistas. E por outra banda, na miña familia había 
de todo: desde xente de extrema dereita ata un dos troskistas máis famosos de 
Galicia, o pintor Colombo, que é primo meu».

En Pontesures Borobó foi á escola primaria pública e lembraba con agarimo 
o seu único mestre, Antonio Vázquez Rey, que «era un home entregado á 
ensinanza de cheo, case non durmía. Despois de dar as clases regulamentarias 
para os nenos, preparaba os rapaces que estudaban Bacharelato, Maxisterio, 
Comercio e mesmo os que cursaban os primeiros anos no Seminario, pois 
sabía ben o Latín. E aínda por riba atendía unha escola nocturna para adultos 
na que algúns dos seus alumnos eramos docentes e discentes a un tempo. 
Deste xeito, cando eu só tiña dez anos, cheguei a dar clases a persoas que 
superaban os corenta, baixo as orientacións do meu mestre».

E así, entre os seus, a carón de xente maior ca el, foi medrando nesta vila 
aquel rapaz chamado Borobó, cunha portentosa memoria. Na entrevista que 
lle fixemos para «As páxinas abertas», naquel outono do 87, entre múltiples 
recordos enfiados arredor de parentes, amigos e xente diversa do Ullán, 
lembrou como o seu mestre Vázquez Rey se convertera ao socialismo na 
madureza da vida e chegou a ser alcalde cesureño do PSOE durante a ditadura 
de Primo de Rivera. E por iso rematou os seus días no exilio en Bos Aires.

Con todo, el non puido seguir aquí os estudos completos de Bacharelato 
(pois daquela íase examinar por libre ao Instituto de Pontevedra) e trasladouse 
a Santiago, onde tivo como amigos primeiros a Arturo Cuadrado, que logo 
sería secretario do alcalde compostelán na II República, López Pol, e Luís 
Manteiga, un dos líderes máis sobranceiros do Partido Galeguista.
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Non nos pode estrañar, polo tanto, que aquel mozo, de tan prodixiosa 
memoria e esperta intelixencia, ao rematar brillantemente os estudos de 
Filosofía e Letras, na sección de Historia, fose bolseiro na Universidade 
Internacional de Verán de Santander, e alí —ao se declarar a guerra incivil— 
optase por marchar a Madrid para seguir o curso, aloxado na Residencia de 
Estudiantes e disposto a defender o réxime lexítimo da República fronte aos 
sublevados. 

Tampouco nos pode estrañar que, durante a contenda, o soldado García 
Domínguez —avezado lector de periódicos desde a infancia cesureña— 
publicara os seus primeiros artigos na revista artilleira Estímulo, e mesmo 
chegase a ser comisario de Transportes do Terceiro Corpo, nos sectores do 
Jarama e de Segorbe.

É ben sabido que, a piques de rematar o conflito bélico, Borobó se fixo 
militante do PSOE. Pouco despois, declarado o armisticio, entregou as armas 
aos vencedores. E aínda así, e pesar de entregar as armas, caería prisioneiro o 
2 de abril do 39, pasaría por campos de traballo forzoso e habería de cumprir 
o servizo militar en Marrocos.

Con todo —ao concluír a «mili»— fixo novas amizades e decidiu dedicarse 
ao xornalismo, pois non en van aprendera a ler, nesta vila, nos máis diversos 
periódicos. En definitiva, desde esta mesa, na compaña de tan ilustres 
coñecedores do homenaxeado, non pretendo agora facer ningún resumo 
biográfico de Borobó. Mais permitídeme que saliente que un dos seus grandes 
amigos, o pontevedrés Manuel Blanco Tobío —a quen coñecera na posguerra, 
en Zaragoza— presentoulle un bo día, no Xardín de Padrón (segundo me 
dixo), unha moza, Carlota Paz Barreiro, da casa de dona Emérita, sita no Paseo 
do Espolón á beira do rosalián río Sar, e quen, por certo, habería de ser axiña 
a súa muller, a compañeira inseparable nas venturas e desventuras da vida. 

Casualmente, anos despois, eu tamén casaría en Padrón e puiden coñecer 
ben a familia desa casa, de dona Emérita. Polo tanto —porque coido que esta 
homenaxe debe ser compartida—, atrévome a dicir que, desa feliz confluencia 
entre Borobó e mamá Carlota, ela non só lle deu a el cinco fillos, senón que 
lle emprestou azos alentadores para seguir adiante, serenamente, sobre todo 
naqueles tempos tan duros e tristes, impostos á forza.
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Nestes días, nos que andamos a celebrar o centenario de Borobó, temos 
escoitado certeiros e maxistrais discursos sobre o seu exemplar compromiso 
político, a prol da República, do galeguismo e do socialismo. Pero tamén agora 
—sen negar nada do que se ten salientado ao respecto— queremos destacar 
aquí, sobre todo, o inxente e insólito labor levado a cabo por Raimundo García 
Domínguez como xornalista demócrata que mantivo arriscadas posicións 
fronte á censura oficial, implacable e ineludible.

Só como un botón de mostra, abonda con lembrar como abordou Borobó a 
información sobre a morte de Castelao. Daquela, a Dirección Xeral de Prensa, o 
8 de xaneiro de 1950, enviou unha consigna a todos os xornais españois na que 
se advertía que «habiendo fallecido en Buenos Aires el político republicano y 
separatista gallego [...] se elogiarán unicamente del fallecido sus características 
de humorista, literato y caricaturista [...]. Se podrá destacar su personalidad 
política, siempre y cuando se mencione que aquella fue errada y que se espera 
de la misericordia de Dios el perdón de sus pecados». E finalmente, a mesma 
consigna ordena que «cualquiera omisión de estas instrucciones dará lugar al 
correspondiente expediente».

E o certo é que, grazas á confianza que mantiña co daquela director Goñi, 
Borobó, no seu Anaco, publicado o 10 de xaneiro dese ano, non ten en conta 
para nada semellante consigna —e omite todas as instrucións devanditas—, 
segundo poderedes ver na columna, titulada «Daniel», que se reproduce aquí, 
en facsímil, nesta edición especial de La Noche que se vos entregará ao final 
do acto.

Velaí só un exemplo, que se suma a unha actitude arriscada diariamente, 
sobre todo cando se fixo cargo dos dous periódicos composteláns, entre os 
anos 59 e 65, ao acoller na redacción do «único diario de la tarde de Galicia» 
un amplo grupo de intelectuais novos, discrepantes da ditadura imposta, desde 
moi variadas perspectivas.

Parece incrible que o periodista Raimundo García Domínguez, coñecendo 
os seus antecedentes ideolóxicos, aos que nunca renunciou, puidese dirixir 
eses dous xornais fronte á censura estrita daquel tempo. Mais iso foi posible 
grazas ao talante habilidoso, sereno, camuflado e mesmo afable (cunha chisca 
de fina ironía, iso si) que Borobó soubo manter ante os censores da quenda.
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Polo demais, debemos recoñecer que, en toda a súa traxectoria profesional, 
nunca exerceu un periodismo sectario. Nos seus artigos tratou de todo sen 
prexuízos e mesmo mantivo unha cordial relación con xente distinta e distante 
do seu sentir. Pois soamente así un xornalista pode obter información fiable e 
digna de crédito desde todos os recantos. 

En consecuencia, Borobó nunca participaría nese pseudoxornalismo de 
trincheira que hoxe en día nos confunde e abouxa con berros estentóreos, 
tantas veces inintelixibles.

En definitiva, á vista da súa plural e inxente tarefa, ben ponderada, 
Raimundo García Domínguez, Borobó, foi —e segue a ser— a memoria viva 
do xornalismo galego, espello e mestre da nosa profesión.

O PERIODISMO SENTIDO DESDE O INICIO: «TODO O QUE SABÍA DE NENO ERA POLOS PERIÓDICOS»
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«LA NOCHE CONTRIBUÍU 
DE MANEIRA DECISIVA 
Á RECUPERACIÓN DA 
CONCIENCIA GALEGA»
Gonzalo Rodríguez Mourullo 





Eu teño que comezar agradecendo aos organizadores desta homenaxe que me 
invitasen para participar nela. É para min unha honra falar sempre de Borobó 
e recordalo. 

Na década de 1950 comeza en Galicia, na Galicia do interior (cun 
punto de inflexión na creación da editorial Galaxia), un movemento que 
pretende recuperar os restos dun galeguismo que devastara a Guerra Civil, 
recompoñelos, aproveitar o que se debía aproveitar e avanzar se era posible. O 
papel que nesa entón difícil empresa de resistencia cultural xogou La Noche 
foi un labor decisivo e determinante para esta recuperación. No Libro de los 
tropiezos lembra Borobó un dato que serve para comprobar a forza da represión 
do pensamento que levou a cabo a ditadura. 

Recorda Borobó nese libro —digo— un libreiro dun portal da rúa do Vilar 
de Santiago que forneceu de libros prohibidos os intelectuais composteláns. 
Era habitual poder encontrar nesa libraría de portal a don Ramón Otero 
Pedrayo, a Ramón Piñeiro, a García-Sabell, a Bouza Brey e practicamente toda 
a intelectualidade galega que vivía en Santiago. Ese libreiro exhibía as obras 
de libre circulación nas paredes do portal e ocultaba nun oco da escaleira os 
libros prohibidos. Alí, cando había xente da súa confianza, abría unha porta, 
que despois pechaba por se aparecía alguén, e mostraba eses libros, que era 
absolutamente imposible comprar en calquera libraría ordinaria. Ese libreiro, 
que eu recordo moito, chamado Eduardo, en canto se estableceu a democracia 
tivo que pechar ao pasaren todos os libros a circular libremente. 

Así mesmo, no Libro de los tropiezos escribiu Borobó que «en la mesa camilla 
de Piñeiro, así como en la mesa del comedor de Sabell, o acaso en la redacción 
de La Noche, comenzó lo que Carlos Baliñas ha de denominar A recuperación 
da conciencia galega».

Nin que dicir ten que ese «acaso» sobra, xa que é froito da modestia tan 
recoñecida que tiña Borobó, porque non foi por «acaso», senón por unha 
actitude deliberada de Borobó, como ese xornal, La Noche, contribuíu de 
maneira certa e decisiva á devandita recuperación da conciencia galega. 

Sendo el xefe de redacción conseguiu facer diaria a páxina de «Artes y letras» 
e xunto a ela iniciou outra universitaria, tamén diaria, na que colaboraban os 
estudantes que tiñan vocación intelectual e literaria.

A apertura das páxinas de La Noche á mocidade universitaria, que orientaba 
as súas inquedanzas culturais cara ao galeguismo (con xente coma Ramón 
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Lugrís, Franco Grande —que está hoxe aquí e para min é o cordón umbilical 
que me mantén ao tanto dos acontecementos culturais de Galicia—, Méndez 
Ferrín, Bernardino Graña e tantos outros, entre os que me conto), fixo que 
xurdise arredor de Borobó o que el mesmo cualificou como Xeración de La 
Noche, denominación acertada que transcendía o nome do propio xornal para 
indicar que aquela fornada eramos unha xeración que emerxía da «longa 
noite de pedra» da que falaba Celso Emilio Ferreiro e que Franco Grande, o 
mellor cronista daqueles tempos, bautizou como «anos escuros» e que outros 
chamaban «a tebra».

A redacción de La Noche, na rúa do Preguntoiro e moi preto do edificio 
central da Universidade, era para nós unha continuación desta, o que supuxo 
que tivésemos alí, nese lugar, unha escola de formación absolutamente aberta, 
como correspondía á personalidade de Borobó.

Ademais, como dato moi relevante, cómpre salientar que foi el quen 
realmente instaurou a amizade, que logo sería absolutamente indestrutible, 
entre Ramón Piñeiro e Domingo García-Sabell. Borobó propuxo, nun 
determinado momento, a Sabell como un home que debía ser integrado no 
Padroado Rosalía de Castro, con certa estupefacción (como el mesmo di) por 
parte dos que recibían esa recomendación e que finalmente serviu para que 
xurdise esa grande amizade entre eses dous homes, sen os cales non se pode 
comprender a recuperación do galeguismo. A eles descríbeos Borobó con fina 
ironía e, botando man dos seus coñecementos históricos, como unha parella 
que «hace recordar al cardenal Richelieu y a fray José». 

Pero non quero seguir por estes camiños de facer unha loanza dos méritos 
obxectivos de Borobó, porque xa a fixo Benxamín e a poderían facer mellor ca 
min os demais compañeiros de mesa, senón que pretendo pasar a outro plano 
máis subxectivo, máis íntimo, é dicir, o que supuxo para min a miña relación 
con Borobó. 

Coñecín a Borobó cando eu tiña 14 anos nun encontro para min 
memorable, con motivo da aparición do primeiro número da revista Vamos, 
do colexio preceptoría San José, xerme do actual Manuel Peleteiro. Acudimos 
á redacción de La Noche, acompañados dun dos fundadores da preceptoría, 
don Manuel Beiras, pai de Xosé Manuel, do director desta, don Xesús Pereira, 
algúns alumnos que pertenciamos ao consello de redacción, entre outros o xa 
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citado Beiras fillo, que era o encargado da sección artística, e eu mesmo, como 
encargado da sección literaria.

Pois ben, fomos alá, á redacción de La Noche, no Preguntoiro, a entregarlle 
un primeiro exemplar desa revista, que anos despois (como recorda Girgado 
nunha reprodución dos seus números correspondentes á década 1948-58) se 
converteu nunha plataforma do galeguismo, tendo en conta que en Vamos, 
unha revista orixinariamente colexial, publicaron Ramón Otero Pedrayo, 
Ramón Piñeiro, García-Sabell, Paco Fernández del Riego e, en xeral, a cabeciña 
do galeguismo de entón. 

E dous días despois daquela visita ao periódico, Borobó daba conta da 
aparición da revista colexial, citaba o nome dos alumnos autores dos traballos 
publicados e animábanos a continuar polo camiño das letras. Unha cita que, 
como é facilmente comprensible, nos encheu de satisfacción. 

Máis adiante, sendo xa estudante universitario, estreitouse a miña relación 
persoal con Mundo, sempre propiciada pola profunda amizade que unía a 
meu pai con el, que coido que viña xa de antes da guerra incivil (tal como 
se denominou xa aquí) e que se reflicte no fermoso retrato que o mesmo 
Borobó fai do meu pai no Libro dos exemplos. O certo é que neses tempos da 
universidade fun asiduo colaborador de La Noche, o que me valeu para ser 
considerado un membro desa xeración, nomeada así por el, e que é un título 
que eu levo con especial agarimo.

Desde que me fun de Santiago de Compostela, a distancia por forza 
repercutiu na frecuencia dos encontros persoais, pero tiven sempre novas 
persoais de Mundo, a través de meu pai, e puiden seguir as súas relacións 
entrambos, pese a que meu pai estivese algún tempo no estranxeiro. Ademais, 
recordo, porque vexo aquí un número de Chan, esa publicación dirixida en 
Madrid por Borobó, que eu seguín dende Oviedo con moito afecto, e da que 
gardo toda a colección. 

Os encontros que, como digo, debido á miña estadía fóra de Galicia se 
espazaron nun momento dado, volvéronse converter en continuos cando eu 
me asento definitivamente en Madrid, porque se deu a feliz circunstancia 
de que fomos vivir á mesma casa onde vivía a súa irmá Xulita, a quen vexo 
aquí na primeira fila e saúdo con grande agarimo. E esa coincidencia serviu 
para que, de novo, fosen case cotiás as miñas xuntanzas con Mundo, nas que 
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mantiñamos reveladoras e interesantes conversas sobre acontecementos da 
actualidade, sobre todo se tiñan que ver con Galicia. 

Polo demais, teño que dicir sempre que eu fun un privilexiado por ter a sorte 
de beneficiarme do maxisterio dos que foron os mellores penalistas españois 
e estranxeiros na segunda metade do século xx, que lembro con devoción e 
profundo agradecemento. Pero cando volvo os ollos atrás e busco as raíces da 
miña formación cultural, a memoria lévame sempre á Compostela daqueles 
anos, e a dúas persoas, que son Xesús Pereira, director da preceptoría San José, 
e a Borobó. Se pecho os ollos aínda vexo un e outro, a don Xesús nas aulas e 
a Borobó na redacción de La Noche. De modo que a memoria me leva ás dúas 
persoas que me iniciaron culturalmente. A Xesús Pereira, mestre de escola, e 
a Raimundo García Domínguez, mestre de xornalistas. 

Don Xesús Pereira marcounos para sempre a todos os que fomos alumnos 
seus. Practicaba os métodos propios da Institución Libre de Enseñanza, 
compartía connosco o seu tempo dentro e fóra da aula e ensinábanos o amor 
pola natureza e por todas as manifestacións culturais. Recordo que subimos con 
el aos montes máis emblemáticos de Galicia en excursións que se convertían 
en leccións vivas. Por outra parte, procuraba por todos os medios espertar o 
noso interese polo artístico e o literario e poñía especial empeño no uso da 
linguaxe, para o que estimulaba o noso interese pola lectura. 

E especialmente a lectura de todo o que ía publicando Borobó como 
xornalista como estudoso da historia e como creador literario permitiume 
afondar no manexo e coñecemento do idioma, que para os xuristas é tan 
importante, xa que a través de palabras o lexislador promulga os seus 
mandatos e prohibicións, con palabras ditan os xuíces as súas sentenzas e con 
palabras falamos nós, os intérpretes. A palabra non é só un instrumento de 
comunicación senón un obxecto mesmo de coñecemento que hai que analizar 
para descifrar o seu sentido. De modo que a lectura que fixen sempre, con 
absoluta fruición, de todo o que ía publicando Borobó axudoume moito nesa 
tarefa. 

Cando contemplo agora con frecuencia o maltrato que sofre a lingua nos 
medios de comunicación, sempre me digo o mesmo: nótase que nunca tiveron 
un mestre coma don Xesús nin leron a Borobó. 

Cónstame a relación tan estreita que houbo de amizade entre don Xesús e 
Mundo. Cando preparaba estas notas relín o artigo que publicou en La Voz de 
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Galicia, baixo o título «El maestro represaliado», con motivo do pasamento 
de don Xesús Pereira. E non me resistín, xa cando tomei nota dese «anaco», a 
facer unha breve referencia a el, porque me parece que nese artigo se pode ver 
a estrutura que tiñan todos os seus traballos. O «anaco» comeza comentando 
como xorde a creación da preceptoría San José, que terminou dirixindo o 
devandito mestre. Leo:

Aconteció que un grupo de padres médicos, catedráticos y comerciantes, quienes 
coincidían en que sus respectivos hijos iban a prepararse para el ingreso al bachillerato, 
decidieron unir sus esfuerzos y buscar una solución. A los más piadosos se les ocurrió, 
como era natural, consultar con el célebre padre Serrano, superior de la Residencia de 
los Jesuitas en San Agustín y oráculo máximo de la sociedad levítica en aquellos años 
de la posguerra. Fueron a visitarle el finado doctor Sánchez-Harguindey y el actual e 
infatigable presidente del Partido Galleguista, don Manuel Beiras. El padre Serrano les 
dio una solución: «Pónganse todos de acuerdo y busquen un buen maestro». «¿Dónde 
encontrarlo?», preguntaron, «indique cualquiera que sirva». Respuesta del jesuita: «No 
sé de ninguno que esté disponible, pero traten de contratar a uno de los maestros que 
fueron represaliados durante la guerra, pues son los mejores». 

Nestes breves parágrafos, Borobó rende, en primeiro termo, unha homenaxe 
aos moitos mestres galegos represaliados, ao facerse eco do dito polo influente 
xesuíta. Describe co adxectivo xusto a cidade de Santiago: levítica, na que era 
natural que os pais fosen consultar co oráculo máximo; en segundo termo, pon 
en evidencia a gran contradición da xerarquía eclesiástica, que non fixo nada, 
ou moi pouco, por evitar a dura represión da que foron obxecto os mestres 
galegos a pesar de pensar que eran os mellores. 

E acabo, non sen antes felicitar moi cordialmente a dona de Raimundo e 
todos os seus fillos presentes aquí. Parabéns, unha vez máis, porque podedes 
comprobar que os que tivemos a sorte de tratar a Mundo e gozar algunha vez 
da súa conversa o levamos sempre vivo na memoria. 
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«PRETENDÍN AXUDAR A XENTE 
NOVA COMO BOROBÓ ME 
AXUDOU A MIN»
Siro López





A verdade é que estou moi contento de participar nesta mesa por moitas 
razóns. A primeira, evidentemente, por participar nunha homenaxe a 
Borobó, pero tamén por este reencontro cun vello amigo de hai moitísimos 
anos como é Benxamín, que fixo un percorrido tan bonito pola biografía de 
Borobó, recordando ademais personaxes que están practicamente esquecidos 
como Arturo Cuadrado, un verdadeiro surrealista na súa maneira de vivir. 
Como detalle, direi que antes da Guerra Civil tiña en Santiago unha libraría 
anarquista na que o cliente pagaba o que quería polo libro, e nin que dicir ten 
que aquela libraría durou pouquísimo. 

Eu non coñecía persoalmente a Gonzalo Rodríguez Mourullo, pero, de 
tantas referencias á súa persoa de tantos amigos, facíame ilusión coñecelo e 
alégrome moito de escoitalo, non só falando de Borobó, senón tamén falando 
desa xente do galeguismo dos anos 50, que tamén hai bastante interese en 
silenciar. 

Non só falou de Ramón Piñeiro e falou ben, senón que tamén falou de 
García-Sabell, que hoxe está condenado ao máis duro ostracismo non sei 
por que, xa que non coñezo ninguén con tanta conciencia como Domingo 
García-Sabell e non fixo nada do que puidese arrepentirse, mais non é esa 
a conciencia del que ten a xente máis nova a través de infundios que se van 
soltando constantemente. 

E dito isto, comezo dicindo que eu cheguei ao xornalismo profesional con 
42 anos e non foi por casualidade. Pouca xente sabe que é no ano 1985 cando 
eu decido dedicarme profesionalmente ao xornalismo pola invitación de 
Santiago Rey Fernández-Latorre, que me di: «Ven para a redacción e dedícate 
a isto»; eu era proxectista da oficina técnica de construción naval en Bazán.

Estabamos facendo a modernización da frota española e, aínda que pareza 
mentira, eu era o responsable de que as fragatas FFG navegasen. Eu era o 
proxectista das fragatas FFG. De maneira que, cando eu dixen que deixaba 
a construción naval para dedicarme ao xornalismo, ninguén o entendeu. 
Traballabamos unhas 250 persoas naquela oficina técnica e non sei se algún 
estaría de acordo comigo en que facía ben en deixalo e cambiar, pero desde 
logo a maioría pensaba que era unha loucura. Porén, probablemente foi a 
única vez na miña vida en que acertei ao cen por cen na elección. Eu tiña a 
responsabilidade de facer que navegasen as fragatas, pero proxectistas coma 
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min había moitos e estaba convencido de que no mundo do xornalismo eu 
tiña algo que achegar e que ademais sería inmensamente feliz traballando nese 
campo. 

O importante agora é saber como dei eu ese paso no ano 1985. Para iso 
hai que remontarse ao ano 1970, cando era delineante de segunda na oficina 
técnica de Bazán e nunca fixera unha caricatura, nin unha viñeta de humor, 
nin nada. Tiña 20 anos cando fixen o primeiro retrato con aceno humorístico. 

Alí traballaba con nós un home baixiño, gordo, con tirantes, que levaba 
as gafas aquí arriba e que se chamaba Luis Picos. Pero, como era o tradutor 
de inglés, nós chamabámoslle Luíspikinglish. Eu sempre me metía con el, 
gustábame falar con el, era un home moi inocente, moi boa persoa e eu era 
algo burlón. Un día pasou ao meu lado e vino en caricatura, collín un papel 
e un lapis, debuxeino e díxenlle ao do lado: «Quen é este?», «Home, Picos!». 
E pediume que lle fixera tamén unha caricatura a el, mais de alí a pouco, 
traballando tantos, tiven que ir facendo unha de cada un. 

O xefe da oficina, un home que era moi boa persoa, tiña a mala sorte de que 
o seu perfil era igual ao dun garavanzo. Era moi bo home, pero aborrecía as 
caricaturas e cando pasaba ao meu lado dicíame: «Garda iso», e eu gardábao 
inmediatamente e cando volvía pasar: «Le he dicho que lo guardase…», e así 
unha vez e outra. 

Foi pasando o tempo, eu seguía facendo caricaturas de humor e no ano 
70 ía nacer unha nena na miña familia. A min ocorréuseme que podía ser 
un regalo orixinal unha serie de debuxos protagonizados por nenos, de tal 
maneira que cando a nena tivese 11, 12 ou 13 anos puidese dicir que iso o 
fixera o seu padriño para ela.

Estaba eu facendo unhas fotocopias deses debuxos na fotocopiadora e pasou 
un compañeiro meu, Francisco Iglesias, que era pintor, da burguesía ferrolá, 
que tiña unha grande habilidade que consistía en guapear a xente (guapeaba a 
xente pero parecíanse, de modo que era un coñecido retratista da cidade) e 
cando el viu os meus debuxos pediume unha fotocopia deles e mandoullos 
a Borobó. E Borobó, que estaba en Madrid dirixindo a revista Chan, díxome 
que lle mandara catro orixinais, pois quería publicalos. E así, no número 25 da 
revista Chan, na páxina 3, aparece a «Presentación dun novo caricaturista» cos 
meus debuxos, polos que me pagou 1000 pesetas. 
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Podedes facervos cargo de cal foi a miña reacción. Eu nunca publicara nada 
en ningún xornal. De maneira que saín á rúa (por certo, de Chan vendíanse 
cinco ou seis exemplares en Ferrol) e tiña a sensación de que a xente me 
miraba. Aquilo fixo que durante un ano eu traballase ininterrompidamente 
coa revista. Logo pechou, estivo así algún tempo e ao abrir de novo xa non me 
reincorporei, porque eu ese ano fixen unha exposición de caricaturas en Ferrol, 
moi divertida, ao ser a primeira vez despois da Guerra Civil que alguén facía 
caricaturas de persoas como López Bravo, que era o ministro de Exteriores. 
Ademais, expuña os debuxos de Chan que ían escritos en galego, cun éxito 
coma en ningunha outra en Ferrol, pois pasaban a vela centos e centos de 
persoas diariamente. Pasaban algunhas do Partido Comunista, que andaban 
mirando se había algunha clave que me identificara como posible comunista, 
e moitos inspectores da social que andaban mirando se detrás daquilo había 
un comunista. Mais non, detrás había un socialista independente, galeguista e 
demócrata ata a medula, pero nada máis. 

O certo é que, grazas a aquela colaboración durante un ano na revista 
Chan e á aquela exposición, o periódico local que se chamaba Ferrol Diario 
ofreceume, sen eu pedir nada, unha colaboración que me permitía facer 
unha serie de viñetas, as que eu quixera ao mes, polas que me pagaban unha 
cantidade que estaba ben; era a metade do que gañaba de delineante en Bazán. 
E deixeino por motivos de censura, non a que me impoñía o director, que esa 
aceptaríaa encantado, senón o conselleiro delegado. Entón decidín marchar, 
pero viñéronme buscar de El Ideal Gallego (e mesmo foi alí onde coñecín a 
Benxamín), onde botei varios anos, ata que me viñeron buscar da Voz. 

Así que eu non podo presumir de que na miña vida de xornalista tivese que 
forzar nada. Eran portas que se ían abrindo ata que no ano 85, en Pontedeume, 
Santiago Rey me di que teño que ir para a redacción de La Voz, o que propiciou 
que, por primeira vez na miña vida, tomase unha decisión acertadísima. 

Polo tanto, todo isto que eu sabía sabíao tamén Borobó e, cando nos 
atopamos andando no tempo, el chamábame «meu afillado» e eu a el «meu 
padriño» e dabámonos un abrazo en todas as partes onde nos viamos. 

A min gústame moito axudar a xente nova, e mentres estiven en La Voz de 
Galicia, onde me prexubilei en 2006, cando vía un rapaz de talento procuraba 
metelo a traballar nunha das delegacións do xornal. Pretendía axudalos, como 
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Borobó me axudou a min. Iso sempre o tiven moi presente na miña memoria, 
porque a miña vida foi a que foi, moito mellor da que sería se seguise facendo 
barcos de guerra, grazas a Borobó. De maneira que sempre que axudaba eses 
rapaces me acordaba de Borobó e pensaba nas palabras do Nazareno cando 
lles di aos seus apóstolos «Cando fagades isto, facédeo en memoria de min». 
Pois toda esa axuda que emprestei, e sigo emprestando na medida das miñas 
posibilidades, vai sempre na memoria de Borobó. 

Siro López
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LECTURA DO ARTIGO «O 
ASALTO AO COCHE DE EL 
PUEBLO GALLEGO» POR 
XULIA CAMPO





«Unha circunstancia da vida xornalística de Johan Carballeira influíu 
considerablemente na acción directa practicada por catro mozos de 
Extramundi nos días da dictablanda de Berenguer. Prescindira don Manuel 
Portela Valladares, nunha das súas típicas arroutadas, do xornalista de Bueu en 
El Pueblo Gallego, o xornal máis avanzado do país, propiedade de Portela e que 
o ex ministro da Coroa dirixía por teléfono dende Barcelona, onde se atopaba. 

Aquela decisión inxusta do fundador e director de El Pueblo Gallego contra 
o seu maior amigo, excitou a inquina de Rafael Ochoa Carrasco fronte a 
personalidade de Portela e das campañas que estaba facendo o seu xornal. A 
inxustiza cometida con Johan Carballeira afectáballe a Ochoa máis ca se fora 
feita cun irmán. 

O novo debuxante extramundino, de vestimenta deportiva e presunción 
revolucionaria, era o especime de dandismo vangardista na miña pantápolis, 
e comunicaba a súa adhesión artística e política a Carballeira a toda ela, que 
tiña xa a este coma se fora un estraño pero popular veciño. 

Ademais, o campo estaba fertilizado para a acción directa. As campañas 
que o xornal de Portela realizaba a prol da terminación do ferrocarril Zamora-
Ourense á Coruña parecían demagóxicas a Manocho Novo Iribarren, que 
sufría entón certa confusión mental causada polo seu larvado tránsito da 
ortodoxia marxista ao totalitarismo que ía amencendo. 

Para el, e outros mozos de alí dos que era mentor, as campañas de El Pueblo 
Gallego, máis ca favorecer os intereses de Galicia, tendían coa súa virulencia a 
medrar a difusión e venda do xornal. Non era trigo limpo para sementar no 
campo galego. 

Así, conxuntadas as obsesións de Manocho e Rafael, lograron a cooperación 
doutros queridos curmáns meus, Alfonso e Severino, de distinta liña familiar 
e ideolóxica ca Andrés Colombo e do seu irmán Chano, para realizaren a 
acción directa que se lle ocorrera ao fillo do alcalde, quizabes imitando as súas 
recentes experiencias da man de José María Castroviejo.

Pero a acción que imaxinou agora Manocho non era explosiva, senón 
hidráulica, pois os conxurados extramundinos acordaron esperar á madrugada, 
na ponte de Cesures, o automóbil que levaba cada día os exemplares de El 
Pueblo Gallego a Santiago e A Coruña.
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En canto chegou ao Ulla, guindaron ao río todos os paquetes deles. O 
chofer de El Pueblo avisou deseguida daquel asalto á Garda Civil do posto de 
Valga. Dúas parellas da Benemérita viñeron axiña aquela mañá a Extramundi 
e acórdome ben que rodearon a miña casa, pois os asaltantes refuxiáronse 
nela, onde estiveran as oficinas da Feira do Automóbil, que servía sempre para 
cantas iniciativas argallaba don Víctor, moi sorprendido e doído, por certo, 
pola falcatruada dos seus sobriños e dos seus compañeiros vangardistas. 

Empezou a funcionar entón o que quedaba do caciquismo na dictablanda 
de Berenguer. Un fenómeno político moi axeitado para as situacións 
comprometidas, tales como as refregas de paus e tiros nas romarías, pero que 
funcionaba tan ben en momentos tan complicados coma aquel, no que o meu 
tío Paco, o pai de Alfonso e Severino, que volvera ser tenente de alcalde cando 
os antigos edís substituíron aos conselleiros da ditadura, marchou aquela 
mesma mañá cara Vigo para falar con Don Manuel Otero Bárcena que dirixía 
entón o Faro de Vigo e que se levaba moi ben co seu tocallo Don Manuel Portela 
Valladares, malia ser dono e director do xornal da competencia. 

O señor da Bouza, que durante o seu tempo de cacique sagastino de Valga 
e Extramundi aínda era influente e moi amigo do meu tío Paco, chamou 
por teléfono a Portela Valladares e convenceuno para que mandase, dende 
Barcelona, que non denunciaran aos asaltantes extramundinos, os cales, ao día 
seguinte, puideron saír tranquilamente da casa de don Víctor xa sen vixilancia 
da Benemérita».
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«PONTECESURES TIVO MÁIS 
INFLUENCIA NA SÚA VIDA DA 
QUE EL ALBISCOU»
Raimundo García Paz





Antes que nada, quero darlle as grazas a Xulia pola lectura dese «anaco», e 
dicirvos a todos (aínda que algúns xa o coñezades ben) que Extramundi era 
o nome co que meu pai disimulaba a poboación de Pontecesures. Polo tanto, 
boas tardes e benvidos a Extramundi.

Na beirarrúa da casa dos Lozano xa non recende a resina. Pasaron á historia 
os castelos de táboas, onde xogabamos de rapaces, na marxe esquerda do Ulla. 
A rampla de don Víctor serve hoxe de paso para un pantalán, agochado baixo 
o paseo fluvial. Hai tempo que os fillos do médico de Cesures e da súa viúva, 
doña Lola, deixaron de habitar este casarón. Mais na súa planta baixa vólvese 
escoitar o alcume do xornalista Borobó, no centenario do seu nacemento, 
neste domingo aniversario do seu adeus.

En nome da súa familia, grazas á Asociación da Prensa de Santiago —da que 
el foi directivo—, á vila de Cesures —do que foi veciño—, aos compañeiros da 
táboa redonda, amigos e lectores… por este acto tan singular na súa memoria.

Cunha chisquiña de humor, cando Raimundo García Domínguez foi 
nomeado, hai dezanove anos, Fillo Predilecto de Pontecesures, rexeitou ter 
méritos bastantes para recibir a distinción. «En todo caso —dixo— merecería 
o nomeamento de fillo pródigo, no senso bíblico», argumentou meu pai, como 
xustificación, que só pasara breves tempadas da súa vida en Pontecesures e que 
abandonara a vila natal con vinte anos de idade, para marchar coma estudante 
bolseiro á Universidade Internacional de Verán, en Santander, no ano 36.

Cando quen vos fala reflexiona sobre a traxectoria vital do seu proxenitor, 
chega á conclusión de que ese período inicial da súa existencia nesta vila tivo 
máis transcendencia na súa vida da que el mesmo albiscou.

Botemos unha ollada retrospectiva á escola cesureña dirixida por don 
Antonio Vázquez Rey, onde Borobó estudaba de neno. Nun texto en castelán, 
o meu pai subliña que o seu mestre —cito textualmente— «preparaba a 
estudiantes de Bachillerato, de Magisterio, de Peritaje Mercantil y hasta de los 
primeros años de Seminario. Sin desatender nunca a los alumnos de su Escuela 
Primaria, con una matrícula de 130 ó 140 niños, a los cuales podía enseñar 
gracias a una organización sui generis».

Cal era a fórmula para conseguir que don Antonio lles dese clase a preto 
de douscentos alumnos? Borobó revelaba esa clave noutro artigo posterior: 
«Todos los chiquillos éramos al mismo tiempo alumnos y profesores. Los que 
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iban en Catón tomaban la lección a los de Silabario y se la daban a los de 
Cartilla. Los de últimos cursos de Magisterio servían de monitores a los de 
primeros de Bachillerato y éstos enseñaban a leer a los mozos que acudían a la 
escuela nocturna. Tuvimos entonces el honor de enseñar las primeras letras a 
Muíños Ferro, el popularísimo Fleta, fundador del coro da Ponte».

Así pois, o meu pai exerceu dende moi noviño como mestre gratuíto de homes 
feitos e dereitos. Cando Xosé Luís Franco Grande cualificaba á redacción de 
La Noche como unha «universidade paralela», poñía énfase no maxisterio 
intelectual que alí exercía Borobó cos compoñentes daquela xeración de 
letraferidos. Mais o autor do libro Os anos escuros descoñecía, ou polo menos 
non cita, a precoz condición docente do meu pai.

Non sei se o autor dos «Anacos» trasladou a técnica pedagóxica de «ensinar 
aprendendo», inventada polo seu mestre de Cesures, ata a redacción do 
Preguntoiro. Si podemos asegurar —e fago parénteses— que cada vez máis 
xente se reclama discípula de Borobó, unha reivindicación que é a mellor 
patente para outorgarlle o título de «mestre de periodistas», marca concedida 
agora con longa xenerosidade a calquera colega de profesión, na hora emotiva 
en que nos deixa. Quizais deberiamos repensar entre todos, señor presidente 
da Asociación de Periodistas de Santiago, o sentido auténtico dese cualificativo.

En Cesures, xunto ao mestre don Antonio, aparece, nunha fotografía feita 
na biblioteca municipal, o seu maior amigo, que era don Víctor, o médico, pai 
de Borobó. Un home que, podemos supoñer, exerceu grande influencia sobre 
o seu fillo primoxénito. Coa súa clínica na planta baixa da casa familiar, onde 
ficamos agora, sería natural que Raimundo seguise a vocación profesional de 
meu avó. Pero o meu pai non foi chamado ás súas hostes por Hipócrates, 
tampouco por Esculapio, nin sequera por Galeno.

De feito, a única ocasión en que lembro a Borobó curando unha ferida fíxoo 
cun garfo, para extraer unhas pedras de grava que cravara nunha perna ao caer 
dunha bicicleta na estrada que vai de Boiro a Barraña. Na honra da verdade, 
debo dicir que o garfo non só estaba oxidado, senón que tamén lle faltaba un 
dente… Pero ao meu pai non lle doeron prendas e mantivo o pulso como se 
fose un cirurxián de urxencias.

Afortunadamente para a saúde de todos nós, amén de médico, o meu 
avó don Víctor era un home moi vinculado á cultura. O seu fillo maior, 

Raimundo García Paz
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Borobó, tivo a sorte de vivir ao seu carón o período máis creativo e fecundo 
de Pontecesures: unha etapa marcada polo desenvolvemento económico, 
parello á independencia de Valga, na que as forzas vivas do flamante concello 
promoveron iniciativas culturais, industriais, comerciais e mesmo deportivas.

Así, mentres París vivía «os tolos anos vinte», Cesures asomouse ao 
cinematógrafo, organizou a Feira do Automóbil de Ocasión, creou a cerámica 
artística, logo coñecida como Celta, ou asistiu aos partidos do Ulla e ás vitorias 
do ciclista Nortiño. En case todos os fregados Borobó participaba, como 
protagonista, só ou en compañía do seu pai.

Artistas e homes de letras da categoría de Valle-Inclán, Castelao, Asorey, 
Bonome, Carlos Sobrino, José Sexto, etc. asomáronse a Cesures para coñecer 
de primeira man o que se estaba a cocer nesa pequena vila. Igual ca unha 
esponxa, o maxín do meu pai enriqueceuse con aquelas experiencias como 
moi poucos mozos galegos tiveron ocasión de facelo naquela época.

A fertilidade creadora posterior de Borobó chama a atención. Desenvolve 
o oficio de escribir como xornalista, historiador, narrador, dramaturgo, crítico 
de arte, etc., dirixe xornais e revistas e impulsa unha xeración nova de homes 
e mulleres de letras, ben na universidade paralela de La Noche ou na redacción 
madrigalega de Chan. Baixo o meu punto de vista, tan copiosa obra resulta 
inconcibible sen esa aprendizaxe previa coas grandes figuras da cultura galega 
e universal en Pontecesures. A vila onde hoxe lle rendemos homenaxe.

«PONTECESURES TIVO MÁIS INFLUENCIA NA SÚA VIDA DA QUE EL ALBISCOU»
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INTERVENCIÓN FINAL E 
PECHE DE LUÍS MENÉNDEZ





Moitísimas grazas Raimundo por esta achega emotiva, interesante e profunda 
sobre a figura do teu pai, que homenaxeamos hoxe.

Para rematar, teño que dicir dúas cousas. Primeiro, que van quedar nesta 
mesa os exemplares especiais de La Noche, editados para esta ocasión pola 
Asociación de Xornalistas de Santiago, en colaboración coa Deputación de 
Pontevedra e Editorial Compostela. Todos e cada un de vostedes poden coller 
un, de balde. En segundo lugar, quero dicirlles que remataremos a homenaxe 
coa descuberta da placa conmemorativa na entón chamada Casa de Lozano, 
en memoria de Borobó, onde está xa agardando o grupo local folclórico de 
gaitas Xarandeira. Pero antes, pedimos á nosa compañeira Xulia Campo que 
entregue —en nome de todos e co noso agarimo— un ramo de flores a dona 
Carlota, viúva de Raimundo García Domínguez.

O capítulo final de agradecementos é amplo, pero quero salientar sobre 
todo o gran labor da dinamizadora cultural desta vila, María Teresa Tocino, así 
como as facilidades e dispoñibilidade que tivemos por parte do establecemento 
Hotel A Casa do Río, con Alicia á súa fronte e que, como dixemos, noutrora 
fora a casa onde viviu o mestre Borobó.

Gonzalo, Siro, Benxamín e Raimundo, grazas pola vosa contribución 
para comprender mellor a obra de Borobó. Non é este o comezo, senón a 
continuidade de máis actos que realizaremos durante o outono.

Imos agora, pois, todos descubrir a placa.
Grazas e boas tardes.
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ANEXO I
Fotografías da homenaxe
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ANEXO II
Ilustracións de Siro López
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ANEXO III
La Noche







  

  
  


 
    
   
   
 



    










     




 
     
  
  
  





 

 






 






  














   


  

 
 

   


   





  





 



  

 
 
 










     
   
     


 

  
 

     
    
 




 






    

















   
     



 






 
      

       


    




     









    
    







 
 



 
 

   

   



 
 


    

  

  

 




 

 






      




























    
        
     
 
  

   
     
     




 


















      
 
   
    
  




 
   

 






  





     





    





  
   




  

    





   


    


    



    









    



      





    





     


    





 

    









 






    

    
 











 
 

      



    






  

   






     



   
    

    

 
    

 
  



     


  



     
   
     




    





  
   



    
















    



 
     

    

   

    



     




    
    
      
    


     



 

 

   



     


    
   









    









    








 

   
     
 
   
    
    

    

 
    









     








    

















     




    
    


  


 

    

      



      



   


 




     



   




  
    






   


    








 


 



   
    










 


 


   

     
   



   
   


  



   




     





      

     
  




 


     


   





    






 

 

      
    







   
   
    











    


    

    

    

   












  





     
    
      

   




 
   
    




    




     


   





 









      

    


      


 







     




   



     


    






      

      

     



   



    




      



    




     






 




 












    


 




 

   


    
     


 


 

   

 


   


   
   



     
   
 

   

 


   
    
     
 



     

    
   

     
     


  


 




     
  
     




 



    

   
  
  
    
       
     
        
   
  
       



     

    
  
   
    

 
 








      
 

    



   
    







   

 


   




  
 






   
     


    


   



     




     




   
   

 
    




    
    

  


     
    

      






 


  


   

    

   
  




 









  


    
  


     



   


 

    







    

   



      

     



    




"Foi LA NOCHE o refuxio, o asideiro para tantas plumas que se atopaban faltas de calquera outra táboa de
salvación literaria ou artística. Sería, ademáis, o berce no que se arrolaron cen rapaces que hoxe, en plena sazón,
son gala e honra das letras e do profesorado galego".
(Fragmento de “Borobó” no Memorial de Trevonzos, páx. 20 do libro “Plumas e letras en LA NOCHE”, publicado en 1996)

OBRAS DE "BOROBÓ"
(Por orde cronolóxica)

1. El fantasma de Valle-Inclán (1986) ISBN: 84-7492-302-
6.

2. Pablo Iglesias, el gallego (1986) D.L. M-24133-1976.
3. Libro de los tropiezos (1989) ISBN: 84-404-3761-7.
4. La raíz mágica del Primero de Mayo (1989) ISBN: 84-404-

4654-5.
5. Primeros anacos santiagueses (1990) ISBN: 84-404-6387-

1.
6. La tremenda niñez de la Bella Otero (1992) ISBN: 84-

85553-101.
7. Xoán Po´reás burlador de demos D.L.: VG-331-92.
8. O reiseñor de Trasalba (1997) ISBN: 84-920781-1-1.
9. Anaco de amor a Rosalía. A Rianxada (1998). Colección

Hipocampo Amigo.
10. Vida y obra de un santo varón: Joaquín Díaz de Rábago.

Teórico e historiador del cooperativismo (1837-1898).
Cuadernos de Estudios Gallegos. Tomo XLV. (1998).

11. A cantora do Sar (1999) ISBN: 84-87668-11-9.
12. Daniel o noso (2000) ISBN: 84-7492-991-1.
13. As controversias de Murguía e Brañas con Castelar en

Sánchez Moguel (2001) ISBN: 84-88051-93-X.
14. A nacencia do socialismo en Galicia (2001) ISBN: 94-

8288-447-6.
15. Catoira sur le Ulla (2001) ISBN: 84-932-093-2-5
16. O novelo dos anacos e outros exemplos (2002) ISBN: 84-

9750-123-3.
17. Tropiezos con el Maestro Asorey (2003) ISBN: 84-

932093-5-X.
18. O Cesures de Don Víctor (2003) D.L.: VG-469-2003.
19. Libro dos exemplos (2003) ISBN: 84-96203-34-4.
20. Memorial de Trevonzos en "Plumas e Letras en La Noche".

( Coautor) ISBN: 84-453-1656-7.
21. Anacos (2000) en Xornadas sobre Manoel Antonio.

(Coautor) ISBN: 84-453-2996-0.
22. Castelao con Valle-Inclán (2001) en Congreso sobre

Castelao. (Coautor) ISBN: 84-453-3001-2.
23. Empalme sobre Eugenio Montes (2001) en Xornadas sobre

Eugenio Montes. (Coautor) ISBN 84-453-3180-9.
24. A xeneración dos Ramóns (2003) en Xornadas sobre

Ramón Cabanillas. (Coautor) ISBN 84-453-3233-3.
25. "El sueño de Carlomagno y los destinatarios de la Epistola

Leonis" (2003) ISSN: O210-847-X.

PÓSTUMOS

26. Libro dos exemplos (2003) ISBN: 84-96203-34-4.
27. “Anacos Valleinclanianos”. C 2841-2004. Fundación Valle-

Inclán (2004).

LIBROS INÉDITOS

- La gran perdonanza del 65.
- Los bigotes de Camilo Bargiela.
- Felipe Ducazcal y la "partida de la porra".       

DRAMATURXIA E GUIÓNS CINEMATOGRÁFICOS
PUBLICADOS

1. "Elección parcial", na revista "Fantasía" (Madrid).
2. "Tina, la Piñeira", na revista "Fantasía" (Madrid) e na

revista "Chan" (Madrid).
3. "Lina la bella", na revista "Chan" (Madrid).

DRAMATURXIA INÉDITA

1. “Duce, duce”.
2. “¿Quién mató al Meco?”.
3. “Rodrigón”.
4. “Aura y el complejo de Polícrates”. 

A dramaturxia de “Borobó” foi traducida ao galego 
Profesora universitaria Ana Acuña.  

ADAPTACIÓNS TEATRAIS

“Xoán po'reás”, conto para teatro infantil. Por Iolanda
Rodríguez Aldrei.

ARTIGOS PUBLICADOS CO SEU NOME OU BAIXO
UN DESTES PSEUDÓNIMOS: BOROBÓ, SARGENTO
LEVÍ, ARIEL, JULIO SIERRA, RAIMUNDO LOZANO,

DON GALLEGO OU BAIXO O DE SEU
HETERÓNIMO ANXELO NOVO, DESDE 1936 HASTA
2003 NAS SEGUINTES PUBLICACIONS PERIÓDICAS:

Estímulo (Madrid), El Español (Madrid), La Estafeta Literaria
(Madrid), Fantasía (Madrid), Finisterre (Madrid), Madrid
(Idem), La Noche (Santiago de Compostela), El Correo Gallego
(Santiago de Compostela), ABC (Madrid), Informaciones
(Madrid), Diario de Pontevedra (Pontevedra), La Vanguardia
(Barcelona), Arriba (Madrid), Desarrollo (Madrid), 3E,
(Madrid), Chan (Madrid), PPO (Madrid), Qué (Madrid),
Blanco y Negro (Madrid), Pueblo (Madrid), El Imparcial
(Madrid), La Tarde (Madrid), El Socialista (Madrid), Economía
Industrial (Madrid), Empresa Cooperativa  (Madrid), El País
(Madrid), Historia y Vida, Historia 16, La Voz de Galicia, El
Ideal Gallego (La Coruña), La Región (Orense), Atlántico
Diario (Vigo), A Nosa Terra (Vigo), O Correo Galego (Santiago
de Compostela), Galicia Hoxe (Santiago de Compostela),
Cuadernos de Estudios Gallegos (Santiago de Compostela).

RECOÑECEMENTOS

Vocal do Patronato orixinal da Fundación Rosalía de Castro.
Vocal do Patronato orixinal da Fundación Valle-Inclán.
Académico correspondente da Real Academia Galega.
Cronista Oficial de Santiago de Compostela.
VII Premio Julio Camba de Xornalismo. Pontevedra.
Medalla de Castelao. Xunta de Galicia.
Medalla de Ouro ao Mérito Cidadán. Concello de Santiago de
Compostela.
III Premio Xornalismo de Opinión Roberto Blanco Torres.
Universidade de Santiago de Compostela e Concello de Cuntis
(Pontevedra).
Premio de Comunicación da Xunta de Galicia.
Fillo Predilecto do Concello de Pontecesures (Pontevedra).
Fillo Adoptivo do Concello de Boiro (A Coruña).
Fillo Adoptivo do Concello de Caldas de Reis (Pontevedra).
Os Concellos de Pontecesures, Boiro e Santiago de Compostela
designaron rúas co seu nome e alcume. 
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