
SEBASTIAN GONZÁLEZ GARCÍA-PAZ
NOTAS DA SÚA VIDA E DO SEU TEMPO

O día de San Felipe Neri, 26 de maio de 1908, naceo, na casa núm. 14
da pontevedresa rúa da Peregrina, Sebastián González García-Paz. Era o
primeiro dos fillos do matrimonio formado por Don Bernardino e Doña
Ceferina, familia de fonda raíz na capital da provincia, agora afincada na
abogacía que Don Bernardino exercía con cariño e vocación. A familia
había aumentar con outra filia, Daría, e un filio, Enrique.

Pontevedra era unha ciudade tranquila con grandes resoancias de polí-
ticos e da .política, fartura de lendas de caciques e famosos pucheirazos
celebrados con delicado sortilexio da picaresca electoral, en favor de algún
candidato a Diputado a Cortes. Ningunha tertulia alcanzóu tanta populari-
dade, e houbo varias en Pontevedra, como a da Botica de Don Perfecto
Feixóo, tertulia que se celebraba diante da Farmacia, na Plaza da Pere-
grina, diante da ventana por onde Don Perfecto atendía os seus clientes.
No recanto, un pouco arremetido, abrigado e acolledor, xuntábanse políticos
e artistas, e alí fajaban de canto hai que falar: política, cencía, historia.
Alí gobernaban a seu gusto a ciudade, a provincia ou a nación. Paseáronse
naquel recanto moitos dos políticos e dos intelectuales de entonces, entre
eles Montero Ríos, González Besada, Doña Emilia Pardo Bazán, Don Mi-
guel de Unarnuno, Labarta Posse, Ulloa e outros moitos que eos seus deci-
res, de broma ou de veras, resumían a vida no mundo da política, das
letras e das artes, con ledicia de rexotíba e pasatempo de vidas aJleas. Hai
un nome que impuña un señorío especial e un outo sentido da riqueza, era
o nome de Riestrá.

A ciudade era unha capital sosegada, pero cargada de inquietudes que
nos compases da política señalaban, según as ideoloxías, oposición e des-
acordó. O Desastre renova as vellas tendencias republicanas, de cote espa-
rexidas polas vilas e ñas aldeas antre as xentes que viñan de térras de
fora descubríndose en todos un apaixoado, casi dogmático inconformismo.
Por asentimento a un destes remozamentos políticos a familia de Don Ber-
nardino tivo que trasladar a residencia a Vigo en cumplimiento de senten-
cia de desterro que dictóu a autoridade correspondente. Nunca revivirán
eses anos con regandixas de malquerencia no decorrer da vida de Sebas-
tián. Lembraba con ledicia da época da súa infancia pontevedresa os paseos
por unha horta súa, o cariño ó can, a estima ós demáis animales e o go-
zoso encontró eos árboles e coas flores ñas horas de sol que acompañaban
os xogos i os monólogos que según o seu discurrir iba decindo ou canta-
ruxando con arreglo ás normas que el mesmo tiña posto de antemán e que
coa mesma facilidade con que as fixera as modificaba.

O ano 1918, o chamado Ano da gripe, a causa desta enfermedade, morre
Don Bernardino González. Sebastián, o filio máis vello, entraba no Institu-
to. Era un rapaciño delgado .amigo do deporte na especialidade do fubol,
afincado a un equipo de curso ou do colexio e seguidor do equipo local
contra vento e marea.
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O E S T U D A N T E

Os dous primeiros cursos de bachillerato, no entonces Instituto Xeneral
e Técnico de Pontevedra, polo Plan de estudios de 1903, tina como asig-
naturas de máis traballo a Xeografia Xeneral e de Europa e a Xeografia
de España, asignaturas das que era cadeirádego Don Xosé Bañares y Ma-
gán, autor dos mellores Manuales de Xeografia que durante moitos cursos
manexaron os alumnos nos centros de segundo ensino. Sebastián descubreu
que algúns párrafos estaban tomados de unha guía que un dia compróu
na feira, no rastro da Ferrería. Bañares, home de roxa e longa barba,
tina ós alumnos en filas perfectamente ordeadas sin consentir que ninguén
se desviase •pra ningún lado. Calquer descuido era correxido no momento
con clara e contundente amonestación. Ó quedar vacante a cátedra por tras-
lado do titular veu a desempéñala Don Valentín Vi'llanueva Rivas, máis
tarde Canónigo da Santa Ilesia Catedral de Santiago. Con D. Valentín tive-
mos a Historia Universal e a Historia de España. Era profesor namorado
dos feitos locales que explicaba con certa pasión o mesmo que os episodios
da Guerra da Independencia contra os franceses e as grandes etapas da
historia de Roma. Tina certo agarimo pros alumnos que lie.tomaban notas
do que el explicaba e o mesmo pra os que ampliaban as leucións. laboura
moi frecuente en Sebastián que lía casi sempre de pe algunha historia que
había na súa biblioteca.

Tres profesores de Matemáticas: Vilanova, Domestre e Borras, leváron-
nos polo mundo máxico das fórmulas e das demostracións. Borras tina
costume de facer adiantar pósitos, o que obligaba a ter unha gran atención
no que se facía na clase. Foi profesor de Álxebra e Trigonometría e a
forza de repetir os temas pudemos saír sabendo as cousas máis fundamen-
tales. Sebastián non gardóu de Borras un recordó de perduranza, deixabo
no neboento paisaxe human da indiferencia.

Hai que facer unha mención cicáis especial de unha asignatura e do
seu profesor, a mención ten no fondo a descuberta do medo máis grande
que moitos pasamos: o Latín e Don Daniel Fraga y Aguiar. Eu podo
decir que un día que tremeu a térra fortemente quedei solo na aula con
outro compañeiro que se meterá no van dunha ventana. Non me movín
deica pasado bastante tempo, cando penséi que non volverían prá clase. A
razón da miña quietude foi por ter moito máis medo ó desenrolo da clase
que ó tremor da térra. Don Daniel era un home alto e o único profesor
que puna o birrete namentras daba a clase. Tina a lista nunha libreta de
forro negro e ó anotar as faltas non chamaba máis que ós que non estaban.
Esto fatigaba moitísimo porque parecía que algo misterioso quedaba mo-
véndose no espacio da aula. Para os que habíamos comenzado os estudios
do latín con algún crego tíñamos o incomenente da pronunciación e unha
falta servía pra que nos recordase o noso aprendizaxe. Vostede decía: "es-
tudió latín con el cura de su pueblo". Sabíamos, con certa precisión, a folla
da libreta que ocupaba cada ún e así cando buscaba a quen iba preguntar
había un triste e medoñento silencio froito da angustia na espera de ser
requerido a responder as preguntas do día. No «remate do curso íbase apro-
bando con relativa facilidade por uns eisamens que facía de xeito moi
personal comparando un grupo que tina as mesmas puntuacións. Agora é
mester descobrir o gran segredo: iste profesor tan sesudo, rodeado pola
tremenda coroa do medo, era unha belísima persona, e se algún alumno
se achegaba a facerlle unha pregunta de calquer duda era atendido en todo,
pero iste descobrimento facíase ó rematar o curso. Un día fomos á súa

335



casa varios alumnos antre os que iban Gil Pórtela e Sebastián González.
A pesar de que eu era o máis corpulento debo confesar que era o que
levaba máis medo, louro froito do pasado, medo cargado, eso sí, dun pro-
fundo respeto e ademiración. O seu recibimento e o diálogo que sostivo
con nos, demostrounos moi ben cómo aquel famoso muro da clase non era
como creíamos unha gran muralla, era unha defensa pequeniña á que nos-
outros mesmos dábamos outura e consistencia.

O instituto ocupaba o edificio máis cercan á vía do tren, con xardíns
diante das dúas portas de entrada e unhas columnas con cadeas pra limí-
talos e defendelos. As clases daban comenzó ás nove e media e remataban
á unha da tarde. Había tres clases diarias de unha hora de duración e un
cuarto de hora de descanso entre clase e clase. Pra saír daban a hora os
porteiros e pra entrar tocaba o conserxe unha campana. Inda lembramos a
figura de Alberto, home de correctísimas e delicadas maneiras pra atender
a profesores, alumnos e familiares. A distribución das clases permitía uns
impresionantes partidos de pelota nos que tomaban parte un gran número
de alumnos, sin bandos de curso, nin equipos, nin porterías. O fundamen-
tal era dar patadas á pelota, que tanto podía ser verdadeira pelota de goma
ou trapo como unha laranxa verde e pequeña.

O bachillerato non tina separación de letras e cencías. Todos estudiá-
bamos as'mesmas cousas, as aficións de cada ún irían abrindo os caminos
que despóis seguíamos uns e outros. En Física e Química tivemos de pro-
fesores a Camarasa e Don Vicente García Rodejas. Estivera denantes Ca-
ballero; home de outa preocupación polos problemas centíficos tina pra os
alumnos a gran categoría de sabio, categoría que xustamente merecía. Ga-
binete e laboratorios eran completos, non había unha soia lección que non
tivera o seu esperimento ou un aparato de demostración, incluso había uns
Rayos X. Tamén era completo o Gabinete de Historia Natural que estaba
a cargo do catedrático Don Ramón Sobrino Buhigas que facía tomar parte
moi activa na clase a tódolos alumnos. Había que di'buxar láminas, tomar
notas, facer observacións .polo microscopio: •lembro a impresión que me
causóu ver a circulación da sangre na pata dunha ran. Pra que non faltase
ning-unha aitividade tifiamos salidas ó campo pra recoller minerales e plan-
tas. Entre as condicíóns previas pra aprobar figuraba a presentación da
libreta de láminas e o herbario. Foron moitas as excursións que. fixemos
polos arredores d« Pontevedra. O noso grupo estaba composto por Luís
Brey Bouza, poeta e rapaz de moi bo humor, Alfonso Moure Moure, que
se burlaba dos versos do anterior con sinxelos pareados. Xosé Martínez Vi-
centa, home moi traballador, Xoán Gil Pórtela, un dos alumnos máis inte-
lixentes do curso, Aurelio Janeiro Gómez, Sebastián González García e
quen ésto escribe. Buscamos moito e topamos pouco. Non >fomos capaces
de encontrar berilos inda que Sobrino nos dixo que se encontraban en va-
rios lugares cerca da capital. Encontramos un depósito de Bolivarita ñas
proisimidades da carretera de Xeve, era un mineral verdoso descuberto por
Sobrino. Do noso viaxe levamos ó Instituto unha bulsa e un saco de pedras
con capas de mineral.

As clases de literatura tinas o titular da asignatura don Alfredo de la
Iglesia, home de barba blanca, de fala roufeña, de elegante compostura e
de clara explicación que percuraba intresase ós alumnos pra despertarlles
intrés pola lectura dos clásicos, tanto españoles como estranxeiros. Preci-
sábase de unha biblioteca pra poder ler algunhas cousas e foi a Biblioteca
de Sebastián González a onde acodían tamén Xosé Candendo, Anxel Gon-
zález San Pablo, Crescencio González García, Miguel Gallas Novas e al-
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gún outro que non lembro, onde tifiamos obras pra Jer a noso gusto. No
curso derradeiro percurábamos preparar con maor extensión os temas de
Filosofía que, co título oficial de: Etica y Rudimentos de Derecho, expli-
caba Antonio Losada Diéguez o mestre que máis influeu en moitos dos que
fomos seus alumnos. Losada facía a clase intresante tendo como punto de
partida das explicacións o libro de texto que recomendaba e os Códigos
españoles. Tina unha gran memoria pra conocer os alumnos ós que recor-
daba por mames e apellidos dende o primeiro día de clase sentándose cada
ún onde lie parecía. Católico exemplar, endexamáis se mostraba irrespe-
tuoso con ninguén, calquera que fose a sua maneira de pensar. Era entu-
siasta dos deportes, detíñase algunha vez pra contemplar o partido que se
desenrolaba xunto do Instituto.

É agora cando temos de facer resaltar un dos sentimentos maores de
Sebastián González García, sentimenrto que duróu canto duróu a sua vida:
a gran preocupación polas cousas da Terra. Nos paseos que facíamos e ñas
pequeñas tertulias presentábanse problemas de estudio da historia de Ga-
licia, da historia de Pontevedra, problemas qué debían estudiarse debida-
mente. Un díapropuxo Sebastián que debíamos organizar un pequeño cen-
tro de estudio e comenzar atraballar. Surxío así unha pequeña sociedade
que chamamos: Sociedade da Lingua,. co seu reglamento e unha insignia
formada por un pequeño triángulo de plata e as letras S. D. L. colocadas
unha en cada vértice do triángulo. Os que formábamos a Sociedade, que
eramos poucos, levábamos a insignia e gardabamos segredo do contido,
por eso supuñan moitos que era un equipo de fuból ou algo semellante.
Ninguén pertenecía á agrupación sin ser requerido por nos. Tifiamos como
temas de estudio facer un Dicionario Galego, estudiar os Wasóns ponte-
vedreses e facer un estudio da economía das repoblacións forestales feitas
polos vecinos das parroquias e lugares campesíos de Galicia. Este pequeño
Seminario de Estudios surxía en abril do 1924. A nosa preocupación foi dar
toda no "Seminario de Estudos Galegos" que se fundara en Santiago e do
que nos non tifiamos ¡dea. Foi Losada Diéguez, quen ó saber das nosas
inquietudes nos alentóu a traballar e díxonos que había que recaller lendas,
cantigas, contos e todo canto tivera que ver coa Historia de Galicia e coa
sua cultura. Foi esta unha longa plática que tivo despóis de entregar as
notas do curso, cando xa rematáramos o bachillerato, despóis de ter, a por-
ta e ventanas cerradas á lección maxistral, comentada moitas veces, que
tifia como misión fundamental espertar a sublime comprensión da digni-
dade human nos Ihomes que hoxe non son máis que mozos e alegremente
poden faltar ó seu deber se non sinten a responsaibilidade dos seus actos.
Como anédota curiosa podemos contar que Losada díxonos tamén que iba
suspender uns poucos rapaces do curso anterior porque tifian cambiado
os temas no eisamen. Sebastián saleo na sua defensa decindo que polo me-
nos sabían algo da asignatura. O bo deseo de Losada pra aprobar, fixo que
tomando en consideración as palabras de Sebastián aprobaran uns cantos
rapaces que nunca soupemos quenes eran e tampouco souperon eles quen
intervira no seu favor.

Rematado o Bachillerato cada ún colléu caminos diferentes e tan solo
Sebastián e máis eu fomos á Facultade de Letras da Universidade de San-
tiago, ben que denantes tifiamos requerido informes de carreiras especiales
por si era mellor de conseguir unha situación económica sin tantos gastos.
Sentíamos ter que separarnos porque xa comenzáramos a facer papeletas
de palabras e de pedras de armas pontevedresas, traba líos que viñan sus-
tituir a outras labouras curiosas como un periódico de información depor-
tiva feito ria máquina de Sebastián, e no que eu non colaboraba por ser
totalmente lego.
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NA FACULTADE DE FILOSOFÍA E LETRAS

A Sección de' Historias da Facultade de Letras na Universidade de
Santiago facía pouco que fora creada. Era Decano don Xosé González Sal-
gado que casi nono viamos pola Facultade, pois como catedrático xa estaba
xubilado.

Denantes de comenzar os estudios universitarios eu preguntára'lle a Xosé
Pumar Landeiro, estudiante de Filosofía, carreira que deixóu a un lado
pra facer a de Farmacia que agora exerce, cales eran as dificultades do
primeiro curso, o Preparatorio, común pra Filosofía e Dereito, e se había
medios de véncelo por libre. As respostas eran de gran outknismo. Podíase
facer foliadamente por oficial e tamén ¡por libre como había algúns que o
facían, e inda haibía quen levaba a carrerra de Dereito e máis a de Filosofía,
as duas ó mesmo tempo. Eu tina que vir por ensino oficial por non ter me-
dios de facelo por libre, pois non tina a bibliografía máis indispensable pra
estudiar as tres asignaturas do curso. Sebastián iba facelo por libre. No
mes de setiembre veu a Santiago meu pai a matricularme e a buscar pou-
sada pra min que atopóu na calle do Hórreo, pousada sinxela que denantes
de rematar o curso trasladouse pra Antealtares. Alí estiveron tamén Au-
relio Janeiro e Alexandro Andión Pena, procedentes de Pontevedra e Lo-
renzo Gesteira Vidal de Santiago.

O curso Preparatorio tina tres asignaturas, as tres diarias: Lóxica, His-
toria de España e Lengua e Literatura Española. A Lóxica estaba a cargo
de don Ramón Gallego, Auxiliar numerario da Facultade e Catedrático
numerario de Xeógrafía e Historia no Instituto; por ser da sección de Le-
tras deu tamén uns cantos días Historia en ausencia de don Ciríaco Pérez
Bustamante que tivo que estar ausente por razóns de gobernó da facultade.
Don Ramón, ademáis da Lóxica de Eleizalde e da Historia da Filosofía
de Balmes, daba uns apuntes de temas relacionados coa Metafísica. Era pro-
fesor sinxelo e tradicionalista moi intelixente, resaltaba sempre qué tina
ocasión a valía de Antonio López Ferreiro, de Oviedo e Arce e de Vi-
llaamil e Castro.

A Literatura estaba desempeñada por don Armando Cotarelo Valledor,
que este curso, o día 24 de Santos do 1924, estrenóu no Teatro Principal en
hornaxe a Carracido "Lubicán", contó dramático de lobos e de amores,
posto en escea polo cadro dramático da Universidade, dirixido por Mariano
Tito Vázquez e con decorados de Camilo Díaz. Compuñan o cuadro María
Pérez, Basilisa Piñeiro, Matilde Docampo, María Lois, Carmina Sierra,
Xosé G. Posada Curros, Xosé Teijeiro, Fermín Bouza, Xoán Xesús Gonzá-
lez, Ramón Martínez, Luís Feijóo, González Rey e Secundino Lugrís.

O rector da Universidade era Don Luís Blanco Rivero, catedrático de
Medicina que fora Decano da súa facultade e Alcalde de Santiago. Nin-
guén tan querido de todos en Compostela como a seu Arzobispo, don Ma-
nuel Lago González, o cantor do Neno Dios. Na Universidade dixera: "Yo
aprendí a amar a Galicia cuando conocí su historia; quise profundamente,
vehementemente a Galicia cuando conocí su pretérito buceando en las pro-
fundidades épicas de su ayer". Eu vino na apertura de curso, a primeira
á que eu asistía. O Prelado falóu con algúns estudiantes e deu a todos a
sua bendición. A morte veuno buscar poucos meses despóis, pola festa do
San Xosé do 1925. Eu informaba por carta a Sebastián de tolos porme-.
ñores da vida académica e dos afáns de uns e outros. A crónica universi-
taria tina que ser moi detallada, había que dar informe da mar-cha das cla-
ses, das explicacións, dos apuntes, sobre todo os de Cotarelo que Sebastián
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aumentaba. Non había que engadir cousa ningunha á miña libretiña de fo-
nética, resumen moi axeitado pra poder repasar en calquer momento o sin-
xelo capíduo que tanto medo puna ós estudantes.

Denantes de rematar o curso Sebastián veu pra Santiago e foi parar a
unha pousada que había na rúa das Rodas. Al i paraba xente maor sin nin-
gún estudante: un contratista de obras, un carteiro, dous retirados e inda
alguén máis. Todos xente de moibó humor e boa voz que punan a proba
centas veces facendo un pequeño orfeón. En moi poucos días Sebastián estivo
ó corrente de todo. Non precisaba máis que poner en orde os seus cono-
cimentos, o que estudiara, na sua casa, na calle de Andrés Muruáis, no des-
pacho onde tantas veces estudiáramos xuntos. No mes de San Xoán apro-
bóu folgadamente as tres asignaturas.

No segundo curso xa ven por oficial. Faríamos o viaxe xuntos desde
Pontevedra. Na carta que me señalaba o día fálame tamén de unha con-
ferencia de Antonio Nobre. "Hoxe, sábado, falará en Artesanos don An-
tonio Nobre, escritor portugués, de gran prestixio e nombradla. Adxunto
envíoche unha folla que a propósito de elo repartiuse. Parésceme feita por
Millán". A carta e do 20 de setembro do 1925. A folla é unha chamada
ós pontevedreses, casi mellor ás pontevedresas, pra que vaian ese día ás
sete e media da tarde a escoitar a Nobre.

Na Facultade formouse o grupo que había de rematar xunto: As se-
ñoritas María Pura Lorenzana Prado e Carmela Rey Martínez, e ademáis
Alfonso Vázquez Martínez, Sebastián González García-Paz e Antonio Fra-
guas Fraguas. De xeito especial viñeron Manuel Souto Vilas, Vidal Fraga,
Respino e inda algún outro que non tiñan máis que unha asignatura ou
viñan probar fertuna.

Ós profesores Bustamatite e Cotarelo xa os tiveramos no Preparatorio.
Co primeiro comenzamos os traballos sobre cousas de América a través
dos documentos publicados. Eran as minas, a emigración, o traballo o que
agora había que ver ó través das leises e facer estadísticas e comentarios.
Sebastián traballóu en colaboración con María Pura, e os demáis, tivemos
traballo independente basado en facer fichas e ir resumindo en números
os resultados de difrentes fenómenos relacionados coas formas de trabaJlo
e poboamento. Algúns destes resultados publicáronse e con eso abríase
uniha nova faceta: a investigación. Don Armando tardóu moito en poner
clase que era moi intresante, pero un pouco curteira, pois nunca duróu
media hora.

Don Calixto García Seoane foi, xunto con don ¿Luís Villar Somoza, pro-
fesor encargado de Latín. Era un gran latinista e facíanos dar mil voltas
a cada oración que aparecía no texto. Semellante labor requería, ademáis
de moito saber, moito traballo, e por tales razóns que estimamos de moito
peso non fomos á clase deica que don Calixto mandounos recado de que sé
volvíamos a faltar daría conocimento da nosa desaplicación ó Decano.
Aquel mestno día preparamos nunha libreta significadas e tradución, tra-
baJlo que agradóu ó profesor o cal nunca máis nos dixo cousa algunha
pola nosa falta, en realidade falta preguiceira feita mancomunadamente.
Sempre lie tería Sebastián o máis delicado afecto, que se traducía ñas súas
cartas pregándome sempre que lie presentase os nosos respetos. Con don
Luís Villar Somoza defendiámonos millor pola literatura. Era fácil facer
historia da vida e da obra de calquer autor e, incluso, dar unha visión da
sua obra porque manexábamos textos en castelán.

Denantes de rematar o curso Sebastián iba á cabeza do grupo, cousa
que nos estimábamos moito porque a sua xenerosidade non tina lindeiros
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por ningures e sempre que nos facía falta, e facía moitas veces, el botaba
o seu trunfo a noso favor.

Profesora auxiliar foi tamén a señorita Luisa Cuesta Gutiérrez, do cor-
po de Archivos, Bibliotecas e Museos, con destino na Biblioteca Xeneral
Universitaria. Con Luisa Cuesta comenzamos os trabadlos no Archivo da
Universidade. Co tempo sairían o estudio de Sebastián sobre San Clemente
de Pasantes, o de Alfonso Vázquez sobre os Estudios de Gramática e o
meu sobre o Colexio de Fon-seca e os Colexiales do mesmo.

Tivemos unha fonda .preocupación co profesor Galindo, que nos impuxo
moito medo explicando Fontes da Historia e uns cantos temas máis. Cando
chegamos despóis do Nadal xa se marchara trasladado, e tamén podemos
decir que a mitade do medo iba fora porque descubrimos que o libro que
usaba en alemán tina tradución española.

Recordamos todos con moito cariño a dous catedráticos: Don Mariano
Usón Sesé e don Luís Pericot García. O primeiro, catedrático de Paleo-
grafía, era un gran maestro e un leal e desintresado amigo. O segundo era
prehistoriador e de continuar en Santiago houbera formado unha gran es-
cola. No tempo que estivo abréu os horizontes de unha das ramas máis no-'
vas do saber histórico e quizáis a máis apasionante. A súa clase ó redor
dunha mesa longa facíase de un xeito práctico, enseñando fotografías, lá-
minas, lendo traballos e mostrando algún ouxeto, labor conxunta que es-
pertaba en nos un gran intrés, que aumentaba pola persuasión do mellor
.prehistoriador galego: Don Florentino López Cuevillas. Os vieiros de Se-
bastián estaban xa seguros, dende agora iría por eles deica rematar a
xornada.

Inda temos que lembrar ó profesor don Salvador Pa-rga Ponda!, encar-
gado de Epigrafía e Numismática; con el comenzamos a catalogación e
clasificación das moedas da Facultade, metidas entonces nwiha bulsa. Co-
menzóu o trabadlo Sebastián comprobando a basculiña de pesar, e vendo
que todo estaba en condicións de poder poner en orde as moedas, fíxose
a sua catalogación. Eran na sua maoría moedas de cobre e casi todas ro-
máns; cando xa tifiamos ordeadas bastantes o Decano, entonces don Ci-
ríaco Pérez Bustamante, rogounos que catalogáramos tamén a Biblioteca
da Facultade.

UN VIAXE DE ESTUDIOS

Casi sería millor decir un viaxiño, se facemos comparanza eos viaxes
que se fan agora. Nos famos a Madrid. De todos, somentes Alfonso Váz-
quez conocía ben a capital .porque 'botara alí un curso; sería, pois, o noso
guía. O viaxe fixémolo en tren por Curtís i en terceira.' Era o mes de Na-
dal e xa estaban os días dentro das yacacións de navidade. A manan era
unha mañanciña neboenta con moi pouca nevé na serra. Chuviscaba de
cando en cando e non se podía alcanzar a grandeza do paisaxe; a serra,
cubería de neboetro, non era máis que un conxunto de penedos sin hori-
zontes. Había certa curiosidade por ver o Escorial e cando aparecéo á nosa
esquerda, algúns levamos unha desilusión. Tiñamos outra visión mui dife-
rente da estampa escurialense. A sinceira confesión que nese senso He fi-
xemos a don Ciriaco foi tema de comentario con Luisa Cuesta, ..en col da
nosa incomprensión estética.

En Madrid as rapazas foron parar á Residencia de Señoritas e nos a
unha pensión da Calle Mayor onde paraba Salvador Parga. Houbo unha
visita protocolaria ó Ministerio pra saudar a González Oliveros. Da ma-
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neira que señala Vives fixemos unha moi complida cortesía que «mecería-
mos dende entonces por: unha venia de ministró. Veu ó noso recordó este
saúdo vendo o recibimiento oficial que facía un día Sebastián, como Rector
interino da Universidade de Puerto Rico, ó entonces Vicepresidente Lyn-
don B. Johnson.

A nosa estancia en Madrid foi proveitosa, vimos con moito detimento
o Museo do Prado, o Arqueolóxico Nacional e o de Valencia de don Juan,
onde por primeira vez saudatnos a don Manuel Gómez Moreno. Fomos ver
a Residencia de Estudiantes e tiveron con nos moitas atencións regalándo-
nos libros que eu inda conservo i estimo.

Non podía faltar a xornada toledana. Na ciudade imperial fixemos o
decorrido polos principales moimentos e moi sosegadamente polas plazas
e rúas deténdonos con saudade na casa do Greco. Toledo foi pra nos esa
gran esperencia de ver un gran museo erguido nun garboso outeiro e cer-
cado por un río. Non esquecemos os mazapáns, e hasta se correo a sorte
dos alfinetes, que daquela tina fonda tradición antre as rapazas casadeiras.
Ó rematar a xornada don Ciríaco renovóu a pregunta do Escorial e a res-
posta esta vez foi de moi gozosa e cumplida satisfación; resposta que co-
mentóu de novo pola coincidencia de gustos diante dos valores estéticos.
Tamén nos retificamos o día que estivemos no mosteiro do Escorial e fi-
xemos as correspondentes ouservacións personales con relación á estampa
que pra cada ún ten o conxunto monumental, consideracións que foron es-
timadas no viaxe de retorno a Madrid.

Rematada a carreira no mes de maio, eos seus ribetiños emocionales
descubertos diante da dubidosa xornada das mañáns que virían sin saber
moi ben por onde coller, Sebastián fixo a Licenciatura que foi calificada
co maor galardón de Premio Extraordinario.

O DOUTORADO

Pra ter completos os grados académicos Sebastián González foi, no
curso seguinte, facer o Doutorado a Madrid. Vai ser un curso un pouco
a saltos, porque unha chea de desordes que houbo en todas as universidás
motivaron cerres e hasta se chegóu ó cerré por todo o curso. Tivo alí dous
grandes amigos: Don Xosé Ramón e Fernández Oxea, Ben-Cho-Sey, e
Iglesias. A primeira impresión do mundo universitario madrileño é de gran
tristeza, pesadume que recende a isolamento de maneira principal eos com-
pañeiros: "Os alumnos son todos idiotas; eu permanezo ¡solado, i é pra min
o maor tormento de Madrid. Hai neles presunzón, parvada i egoísmo. Vou-
nos tratar como a xente de pouco peso. Rapazas hai bastantes, guapas e
feas, burras e listas. De lista presume-unha catalana, que non levanta unha
coarta do chan".
. Os profesores tamén foron xusgados, todo coa advertencia "conta que

é a primeira impresión. Don Manuel Gómez Moreno, é un home simpático,
afable a quen vexo tódolos días no Centro de E. H. i eso que a min non
me gusta ir por alí porque estóu un pouco violento. Cabré é famosísimo,
pásase 'ben con el. A cías con Gómez Moreno é tres días á semana, ata
agora eindá non empezóu co arábigo. Don Severino Aznar é unha boa per-
sona, un don Ramón Gallego, cepillado;. pero a asignatura é moi aburrida
e a clase é do máis grande que se pode dar; hai que baixar por unhas es-
queiras, é pequeña e con pouca lús. Ten texto en francés que inda nono
merquei porque nono hai. Ballesteros usa bisoñe e ten unhas paiti'llas fa-
mosas, en resume un tipo da época romántica, ó Duque de Riyas (véxase
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o dibuxo que eu fixen na porta da habitación) patillas e bigote recortado.
Explica a tombos, é decir, hai momentos en que faila moi alto e outros en
que non se lie pode ouvir ren. De Tormo non falo polo de agora".

Esta era a primeira impresión. De tódolos compañeiros soio iría María
Pura a Madrid. El está desexando que chegue: "estóu desexando que vena
Pura, porque eisi non me atourriréi tanto na clás, méljor na antéelas"

A carta era do 2 de novembro de 1928. Por aquel entonces soio se re-
lacionaba con un compañeiro: "somentes me resultóu un pouco simpático
un crego, xoven e con unha boca de orella a orella". ;

O día dezaséis do mesmo mes, volve a queixarse notando o cambeo de
clima e a súa influencia, impóndolle unha tristeza especial: "é naturalmente
influencia do ¡medio, vense a sustituir o clima húmedo, cálido i emotivo de
Santiago, polo frío, seco e inexpresíbel de Madrid,; onde me atopo isolado,
na clás, ñas rúas, etc., cando non teño un acompañante como o Ben-Cho-
Sey. Somentes na pousada estóu no meu medio con Iglesias e rnoitos pei-
sáns xnáis; fora de iso, soio, completamente soio, ap marxen de toda cor-
dialidade. Si ao menos estiveras ti ou Vázquez eiquí. Pero a vida hai que
tómala como ven e aguantar, sofrir e facer cincoenta disparates ao minuto".
Na tnesma carta prégame: "dime a direición de don Calixto, que lie teño
que escribir e dalle lembranzas miñas". ; > •.. •':.*

Eu tardéi uns días en responder á súa carta, non era preguiza, quería
mandarlle uns datos que precisaba. A morriña saudbsa fácíalle sentir máis
pasión por Santiago: "ahí está sempre o meu esprito, agora valeiTo dése
ambiente que enche e chega ao fondo das almas. Cando teño notizas desa
vella vila, estóu de bo humor, é o úneco que pode distraer á miña morriña".

No curso do doutorado os profesores don Elias Tormo e don Antonio
Ballesteros, punan como condición indispensable pra aprobar facer un tra-
ballo de investigación. Sebastián preparóu San Martín Pinario, traballo con
moitos gráficos, fotos e planos, e documentos, pra don Elias Tormo; e pra
Ballesteros o Virrey Tabeada, despóis de pensar sobre as minas e as re-
lacións do traballo e outros apartados que comenzara eiquí. Durante moito
tempo foron os traballos preocupación por ter medo de non remátalos, e
tamén desconfiaba da dureza dos mesmos catedráticos. Nunha carta decía:
"o temor é coma sempre Tormo e Ballesteros". Pasaba todo o tempo que
tina libre de clases nos arquivos. Na Academia dá Historia estaba deica
a última hora, hasta o límite de concesión a todo investigador* Un día por
necesidades de quintas tivo que saír ás seis, seguro que con moita pena
por ter que perder uns datos que había que recoller outro. día. Escribía
dende o Café "Granja del Henar,- S. A.", onde eí decía que estaban as
xentes elegantes, e na carta daba a razón de esta presencia no café: "É un
miragre que esté eiquí hoxe, mais non debes estranalo pois tiven que saír
ás seis da Academia da Historia, pra facer unha foto por mor do servicio
militar, pois o domingo seréi tallado, ou feito talladas que éicuáseque o
mesmo. Por certo que no servicio non sei se teréi que pedir "prorroga pois
fai uns días solicitéi, por indicación de López Suárez, e con acordó de Gó-
mez Moreno, pensión por un ano pra Alemania. Non teño esperanza que
ma den .pois hai moitas solicitudes, de ser así estaréi pra p año en San-
tiago". Pouco máis tarde contaba que non sabía como fora o. informe' de
don Manuel e iso que fixera os informes diante del. De todos cantos pe-
dirán pensión, Filgueira, Sobrino e Vicente Risco, somentes o derradeiro
foi a Alemania, proveitoso viaxe que daría o tema de unha das obras
máis curiosas deste escritor. Sebastián inda que sin ;maor intrés pola pen-
sión neste intre, puxo da sua parte todo canto podía "supor méritos pra
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conquerila. "En canto ós traballos, ó de San Martín teño que meterlle
mecha, pois polo menos un estracto teño que preséntalo pra o da pensión,
xutitamente con algúns castros de Lalín, xa que o demáis non conta en ar-
queoloxia". Encarga que se lie faga un certificado no "Seminario de Es-
tudos Galegos" no que se faga constar "conforme teño traballado ehí, e in-
tervido no estudo dos castros das bi'sbarras do Carballiño, Vilamarín e
Lalín, indicando que tamén teño colaborado no estudo e catalogazón do
románico rural galego, cuias parciáis pubricazóns ten en .preparación o
Seminario".

Os acontecimentos políticos deron lugar ó feche dunha serie de Univer-
sidades, e os estudos do doutorado teñen unha curiosa fase: algunhas clases
danse fora da Facultade "extraoficialmente América na casa de Ballesteros
e Arqueoloxia Arábiga no Centro".

"Ballesteros na casa é un home completamente oposto ao da Universi-
dade, agora é ameno, simpático, asequible, etc. Di chistes, conta anécdotas,
métese con tódolos historiadores."

"O cambio é proveitoso; perto da casa de Ballesteros hai un café e alí
espero en compaña dos compañeiros (varóns ou femias ás veces) a hora
da clás."

A universidade de Madrid péchase. Con uns latinónos comenza o seu
informe a carta de Sebastián, latinorios que demostran o seu bo humor
inda nun momento de moita seriedade: "Ego sunt homo cesantis, quondam
studiantem Doctorati fuit. Hodie Primus Consule, scripsit Decretus voca-
verunt nos, plebeyos periculosus. Fica pechada a Universidade ata o ou-
tono do 1930. Os perxudicados somos os futuros Doctores, que non pode-
mos rematricularnos noutras Universidades. A cousa está mal, moi mal.
Esta xente que se chaman meus compañeiros non teñen a prestancia, nin
presenza de ánimo que se require pra o caso. Eu obrei como bo galego,
tomando decote por exemplo ó Conde de Gondomar. Cando escomenzóu o
lío, puxen certa resistencia á nosa sublevación, vencéronme a exaltada in-
dignazón das mulleres, menos refrexivas que o que a boa crianza aconsella.
Hoxe as voces femeninas son de claudicación, medo, etc., eu teño a acti-
tude de sempre".

"Non sei cómo se solucionará isto, nin sei tampouco se terá soluzón
posible, polo que non podo adiantar noticias sobre o meu proceder pra o
futuro".

"Hoxe fixemos a despedida do curso (6 fotos no Paseo de Rosales).
Moi bonito todo, voltei a convencerme de que estóu arredado de todos os
meus excompañeiros i excompañeiras, sin exceptuar a ninguén".

Todo tería arranxo, faríanse eisamens e no fin todas as asignaturas
aprobadas. Moitas veces laiábase de que María Pura Lorenzana non vol-
verá a Madrid, agora, o día 9 de San Xoán decía: "Aznar fará eisamens
o xoves próisimo, e coido que aprobó, pois íai días dixo que había pra
cate somentes dous, un fulano americano, e unha rapaza, a máis bonita,
ou a única bonita da clás. Por certo que fai días, colléu a lista e cha-
moume, e preguntoume por Pura, díxenlle que seguramente non viría, e
dixo: "Lástima. Era de las chicas más listas del curso".

"Seguindo coa Historia de América, sabe a Vosa mercé que este ano
houbo concesións, debilidade e "manga ancha" en razón das anormales
circunstancias. Ballesteros examinounos sin previo aviso, dixo denantes
que estábamos aprobados, e pideu o traballo no plazo' de dous días, esti-
vese como fose, e que este sería pra dar a nota.
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"Continuando con Gómez Moreno, que non dixo ren, onte habíamos
facer eisamen, mais non foi, e posiblemente frca pro luns. E o sábado
próisimo remataremos e seguramente aprobará a todo o mundo".

"O Sr. Tormo dixo que aprobarían máis da mitade, e naturalmente
eu que debo facer o "quinto" estóu cuase que aprobado, si é que agora
non fago o indio".

A tesis doctoral sería sobre o Colexio de San Clemente de Pasantes
despóis de certas tentacións de facer O Barroco Compostelán baixo a
direición de -Gómez Moreno.

O SEMINARIO DE ESTUDOS GALEGOS

O "Seminario de Estudos Galegos" tíñase fundado pouco antes de che-
gar nos a Santiago. No primeiro curso que estiven en Santiago paréce-
me que non asistín máis que a unha sesión. Eu tina certa espranza na
nosa S.D.L. inda que alguén me deixóu sin folgos dando por desfeita a
nosa Sociedade e máis as nosas preocupacións que tiñan unha estima es-
pecial. As sesións do Seminario parecíanme totalmente alkas por non co-
nocer a ninguén, e por iso preferín non ir. Ó chegar Sebastián, no curso
seguinte, fomos os dous a varias sesións que se celebraban nunha aula da
Fácultade de Dereito. Sentábamonos detrás de todo e atendíamos o desenro-
lo da sesión que moi ben podía ser o ingreso de algún metnbro ou tra-
ballos de socios e formación de un fidheiro bibliográfico. As papeletas casi
sempre as lía Ramón Martínez López. Un día estivo Losada Diéguez en
Santiago e iso fixo que Sebastián fose chamado ó Seminario que agora
tina un local propio que He cederán na Económica, no edificio do antigo
Colexio de San Clemente. Sebastián quería que eu fose tamén ó Seminario
e rematóu por levarme. Era xa Presidente Don Salvador 'Cabeza de León,
home acolledor, bondadoso e moi simpático, con unha gran vocación pola
investigación, e iba tódolos días ó local pra presidir dése xeito a velada
que celebrábamos no pequeño local. Non deixaba de vir tamén Don Xoa-
quín Arias Sanjurjo coa súa diaria carga de libros, que donaba á Biblio-
teca do Seminario, traídos nun paquete ou nunha bulsa. Os libros, ade-
máis do seu nome, tiñan fortes raiados e algunhá vez faltos de algunha
folla que lia airrincara por tratar materia sobre a que el estaba fa-
cendo un traballo, sobre todo se eran relacionados con Cervantes ou co
Quixote.

O Seminario representaba un xeneroso desprendimento de traballo en
favor dos estudios de Galicia. En abril do 1928, durante os días 7, 8 e 9,
que foron os días da Pascua, celebrouse en Pontevedra a IV Asamblea.
Tomaron parte pronunciando conferencias: Don Salvador Cabeza de León,
"Unhas verbas sobre a cultura galega no sáculo XVIII"; Don Ramón
Otero Pedrayo, "A vida galega no século XVIII"; douse leitura a u n tra-
ballo de Cotarelo "A xuventude do P. Feixóo"; ingreso de Don Xerardo
Alvarez Limeses, "El P. Sarmiento precursor de los estudios gallegos";
Isidro Parga Pondal, "La Sección de Ciencias Naturales del S. de E. G.";
Don Xosé Filgueira Valverde, "O catálogo gráfico do S. de E. G." e a
"Hestoria do Arte Galego" (con proieicións); Don Vicente Risco, "O?
nosos trabadlos de etnografía. A literatura popular galega"; Florentino
L. Cúevillas, "Unhas verbas"; Don Xesús Carro, "As xoias pre-romanas
galegas"; e Don Antonio Lousada Diéguez, "A citania de Domayo" (con
•mostras). Sebastián fixo a súa conferencia improvisando todo en moi pouco
tempo; el puna por exemplo de improvisación esta autuación na Asam-
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blea de Pontevedra. "Ademáis que ti sabes", decía nunha carta, "que eu
home abandonado .por excelencia, Temataréi o traballo nos derradeiros días
do plazo, a . forza de improvisación que é como saen as miñas cousas,
exemplo aquela famosa conferencia de Pontevedra". Ó día seguinte da
súa autuación sentouse xunto de Sebastián Don Prudencio Landín, felici-
touno e faloulle de vellas amistades coa familia. Don Prudencio era un
magnífico orador e conferenciante e conitóu algunhas hestorias do fofo
relacionadas con principiantes que se trabucaban na súa intervención, e a
conferencia de un señor que polo seu estado de nerviosismo gomitóu ñas
coártelas que tina pra ler.

Fíxose nnha visita ó Museo Arqueolóxico da que se conserva unha
foto onde estamos con Don Salvador Cabeza de León, D. Xesús Carro
García, D. Abelardo Moralejo Laso, D. Isidro Parga Pondal, D. Xoaquín
Arias Sanjurjo, D. Xerardo Alvarez Limeses, D. Xoán Novas Guillan,
D. Antonio Losada Diéguez, D. Florentino López Cuevillas, D. Vicente
Risco e un grupo de estudiantes: Ricardo Carbalk), Xosé Filgueira, Se-
bastián González, Pintos Fonseca, Fraguas e Tafall. Esta mesma mañán
pudo impresionarse unha placa de Don Casto Sampedro, por suposto sin
que el se dise conta; é a foto na que aparece co paraguas na man e que
se consigueu por un engaño de Losada Diéguez que lie pideu que nos
descifrara unha inscripción que había no muro.

Outra excursión foi ó mosteiro de Poyo onde Vázquez Garriga tocóu
unhas cantas cousas no órgano e Mercadillo cantóu a media voz unha
Ave María. iMercadillo dedicóu tamén unha cantiguiña ás copas de licor
que nos deron os frades.

En todas as sesións estivo presente Don Daniel de la Sota, demos-
trando o seu entusiasmo polas cuestións de Galicia.

Losada falaba moito con nos, eos estudiantes, recomendando tráballos;
lembro que un dos que recomendaba era sobre Aristóteles e Feixóo, que.
pouco despóis faría Carballo Calero co tíduo: "Cómo vía a Aristóteles o
P. Feixóo".

Pra Sebastián González o Seminario foi algo moi seu que levaba tan
enraizado que sempre lie afloraba o seu recordó. Estando en Madrid car-
gado de traballo decía: "eu eiquí traba'llarei polo Seminario todo o que
poida en Documentos e bibliografía". Non importan outros tráballos que
teña que facer, non importa a laboura das clases, quedará no cerne das
ilusións da súa xuventude o Seminario no que pensa e pro que traballa,
así, desintresadamente.

A preocupación constante e a súa prodixiosa visión de orgaizador, inda
que el fose ñas súas cousas un desorganizado, deu ó Seminario unha nova
dimensión espacial. Fixéronse as xestións correspondentes e da pequeña,
habitación da Escola Económica pasamos a ocupar o Salón Artesonado
de Fonseca e as habitacións seguidas, despóis de facer as obras que se
precisaba pra acomodar a Biblioteca. Viñeron novos colaboradores: Don
Alfonso Vázquez Martínez, Don Felipe Cordero Carrete, Don Xoaquín
Lorenzo (Xocas) e o seu hirmán Xurxo, Luis Pereira Rial, Xesús Ferro
Couselo e outros rapaces que traballaban no acrecentamento de ficheiros
de bibliografía e gráficos. Don Sebastián González foi nomeado primeiro
Segredario de Actas e pouco máis tarde Segredario Xeneral. Inda conse-
guio un piso en alquiler diante de Fonseca pra instalar as Seccións. A
mesma administración coa cobranza dos recibos puxerase ó día, era unha
das cousas que lie preocupaban moito. "Oerradeirarnente, coido que na
próisima sesión do Seminario débese aclarar o asunto dos recibos dos
socios, cousa farto descuidada, que nos deixa ficar mal con toda a xente.
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Paréceme débese proceder con enerxía e arréglalo asunto da rnellor ma-
neira posible". Todo se puxo ó día, os recibos chegaban cando correspon-
día sen retrasos de tempo. Hai- que destacar .tamén en toda esta marcha
do Seminario ó máis constante colaborador: Don Xesús Carro García,
que dende o seu ingreso foi o conselleiro constante de todos, home de gran
saber, de gran virtude e de gran bondade que repartía diariamente tanto
no Seminario como no I.P. Sarmiento, onde tivo parte da súa biblioteca
particular.

O S CASTROS E A SUA CATALOGACIÓN

Galicia ten moitas facetas de visión dun paraíso, e un dos maravi-
llosos paraísos, según dixo Obermaier, é o da Prehistoria. Son miles de
castros e de mámoas os que se atopan esparexidos, con certeiro orden de
poboamento, por toda Galicia. Lenda e realidade dan vida ós tesouros es-
condidos e gardados por misteriosos personaxes, e no fondo dése misterio
unha cultura, máis toen pobre que se pon ó descuberto -tan axiña corno se
remove a térra da superficie nun lugar calquera da coroa dun castro.

' A presencia de Pericot na Facultade e o seu entusiasmo por contribuir
ó estudio da prehistoria galega, deron autualidade a un problema que xa
facía tempo estaba planteado. Como primeira medida faríase unha cata-
logación de castros, a catalogación non era unha eisploración sistemática,
nin tampouco un sinx&ío e simple inventario. O Seminario, desde a súa
Seizón de Prehistoria, sistematizóu a forma de catalogación dando unhas
normas concretas pra cada castro, que comprendía os tídoos seguintes:
Defensas, Mensuras, Observazóns, Folklore e Bibliografía. Ó comenzó
da publicación fixeron constar estas palabras: "Non se nos oculta a ma-
nitude da tarefa que oxe emprendemos, mais o entusiasmo e as forzas
mozas que latexan dentro do noso Seminario dannos a seguranza de que
ha ser levada a cabo nun tempo relativamente curto".

Iniciada a tarefa, Sebastián foi facer a súa primeira campaña ó lado
de Cuevillas. O nome dos dous aparece no primeiro fascículo dedicado
ó catálogo dos Castros do Val de Vilamarín, no estudio do Castro Mor-
gadán ou de Morgade e no Castro de Río. Pra que desde o seu comenzó
privara un sentido centífico veu prestar a súa colaboración Don Manuel
Gómez Moreno. Así, na catalogación do castro de Santa Adega consta
que foi "catalogado baixo a direizón do sabio mestre Don Manuel Gómez
Moreno por Xosé Filgueira Valverde e Florentino Cuevillas". Interviron
tamén con Don Luís Pericot, Vicente Risco, Xosé Ramón Fernández-
Oxea, Ramón Otero Pedrayo, Arturo Noguerol, Arturo Suárez, Leuter
G. Salgado, Xoaquín Losada e outros rapaces. No número do Boletín Nos
correspondente ó 15 de Nadal do 1927, na seizón: "Os homes, os feitos,
as verbas", ven unha reseña feita por Florentino L. Cuevillas, tidoada:
"Novas da Prehistoria. Da Galiza", e di: "Por membros do Seminario
de Estudos Galegos fíxose a excavazón de varias necrópolis dolménica"
(Lobeira, Rairiz, Serra de Penas Libres, Serra da Moa e Maus de Salas);
estase exprorando a citania de San Cibrán das Las e comenzouse o estudo
sistemático da Barbanza. Catalogáronse tamén bastantes castros distin-
guíndose nista laboura pola súa aitividade e intelixencia, dous rapaces,
Sebastián González García-Paz e Xoaquín Lousada, que agora se inizan
nos traballos prehistóricos".

Na IV Asamblea do Seminario, celebrada en Pontevedra, Cuevillas
espuxo un novo plan prá catalogazón dos castros na Terra de Deza, e

346



despóis de fixar as datas en que se farían os primeiros traballos, engadíu
estas verbas: "A Lalín irán o Sebastián e máis o Fraguas". Cumplimos
a orden dada polo mestre. Xuntámonos en Lalín o día 4 de maio do 1928
e comenzamos a catalogazón dos castros no medio de curiosas anécdotas e
de algumha que outra molladura que nos obligaba a secar a roupa diante
do forno ou diante do lume da taberna, onde nos servían despóis unha
abundantísima comida. Cuevillas, a requerimento dos directivos do Casino
de Lalín, pronuncióu unha conferencia sobre a Prehistoria Galega: Os
castros e as .mámoas. Unha noite chamamos á porta de Don Ramón Aller.
Íbamos saudalo e máis a pregarlle que nos ensinase o ceo polo telescopio.
Don Ramón, coa amabilidade que o caracterizaba, enseñounos todo o ouser-
vatorio, onde abundaban aparatos feitos por el, e de remate poidemos ver
a lúa e unhas cantas estrelas que Don Ramón coñecía como se foran ve-
cinos da súa porta. Aquel día dixéranos un canteiro que traballaba no
cementerio: "Don Ramón é o home que máis sabe do mundo". Paréceme
que tina razón. Un dos nosos guías, Don Severo Goyanes Sánchez, morreo
ó día seguinte de marchar nos de Lalín.

Os traballos da prehistoria tiñan xa as súas excavacións e Sebastián
entra axiña nista laboura na compaña de Cuevillas, Losada, Pericot, Mer-
xelina e Cabré: "Fai uns días ehegóu Merxelina—di nunlha carta—e vi-
ñómonos pra Domayo, i eiquí ficaremos ata o domingo próisimo, dando
o sábado por rematadas as excavacións, pois tenzoamos ir aibrir unhas
mámoas perto de Pontevedra. Iremos logo ó Trega por uns poucos días
pra ver cómo Cabré 'busca a necrópole e pra remate botaremos o resto
en Taboexa.

"'Este ano non hai diñeiro .por parte das Diputacións e todo esto farase
por conta das 5.000 .pesetas adicadas pola Xunta de Excavacións a Galicia".

As ordes pra que fora á Guardia con Merxelina déras categórica-
mente Don Xoán López Suárez.

Había moito feito en Lalín onde tamén se excavaron unhas mámoas.
"Estiven alí tres días e cataloguei somentes catro castros axudado polo
Martínez López. I o derradeiro día excavamos unhas mámoas e tivémola
sorte. de topar unhas insculturas. Comuniqueille a noticia ó Cuevillas e
díxome: "Diste xeito vostede fará o das mámoas e o do 'rupestre. O
Fraguas firmará o Catálogo de_ Castros i eu escribirei unhas notas en rol
do tesouro da Golada, do machadiño de mármol e do puñal e puntas de
saeta do monte das Cabras. A seizón de Prehistoria aparecerá asín cun
traballo xeitoso e fino".

Ñas excavacións da Guardia aparecían algunhas cousas de initrés. Can-
do se .publicóu o traballo de Cuevillas sobre Os Oestrimnios, Sebastián
decíanle a Cuevillas como engádega: "Agora poidera apuntarse unha es-
pada de antenas (puño de bronce e folla de ferro) que apareceu no Trega
fai perto dun mes e por unha casualidade... Como tamén de un achádego
de onte: unha folla de puñal de cobre como as que xa tiñan aparecido
(.25 cm. de longo) con anacos de madeira do mango". Esta carta do 9 de
agosto de 1929 iba dirixida a Cuevillas e máis a min que estábamos ex-
cavando as mámoas do Monte da Mora, e nela tamén quere que se lie faga
unha relación dos castros do Seviñao pra ver as notas do P. Sobreira.

Foi unha perda que non se pudo reparar, a morte de Antonio Losada
ocurrida en Pontevedra o día 15 de Outono de 1929. O día do seu enterro
subimos as .escaleiras da súa casa: Don Xesús Carro García, Don Salva-
dor Cabeza de León, Presidente do Seminario, Sebastián González, Ra-
món Martínez López e máis eu. Na entrada estaba Castelao . chorando
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amargamente, foi abrazando a todos, e ó rematar, movendo a cabeza, dixo:
"Alá vai o noso mestre". Aquela tarde ó baixar do Cementerio de Sin
Mauro, Valentín Paz-Andrade convocounos a unha reunión pra. constituir
a Asociación de Escritores Galegos.

Non había ser soio a prehistoria a materia dos estudios de Sebastián;
foron as diferentes ramas do Arte ñas que tivo por mestre a Don Xesús
Carro que foi o mestre constante de todos nos; con el fixo varios trapi-
llos como o estudio do románico de térras de Deza que inda está inédito,
e publicóú coa súa colaboración: "O Tesouro de Foxados".

Inda fai falta destacar a intervención de Sebastián no estudio dos cas-
tros da Terra de Melide, onde estivo en varias xornadas para sistemati-
zar as cousas de prehistoria e do románico.

PROFESOR DA FACULTADE DE FILOSOFÍA E LETRAS

Sebastián, rematado o Doutorado, veu pra Santiago e aquí celebrába-
mos os seus éisitos cantando unha marcha que tina bastante parecido coa
dun gaiteiro de Corpus en Pontevedra.

No ano 1931 foi pensionado ó estranxeiro. Estivo en Francia e máis
en Alemania. Como sempre, conta as súas impresións: "A vida é bas-
tante cara i enriba a Prehistoria está a 26 km. e hai que coller un tren
pra tópala. Esto non se pode facer sempre. Polo regular vou ler á Biblio-
teca. Tres francos que me custóu o permiso. Eiquí págase por todo. Vas
xantar e vés 5,75 francos, e logo resulta que con unhas e outras cousas
son cuáseque sete francos. O restaurant é dos máis baratiños que se po-
den achar en París. Unha vez que fun a St. Gerrnain en Laye a vela
Prehistoria, esa miña noiva, tan noviña e con tanta hestoria xa, que ten
tantos pretendentes, custoume o xantar 25 francos". '

Na mesma carta fai unha declaración que reflexa claramente a súa
alma, a súa maneira de ser. "Pero eu son optimista, non serei catedrático,
non quero máis que traballar escuraniente e gozar eos descubrimentos, sin
ambición de ver o meu nome no papel impreso. Que recolla todo o pro-
veito o Seminario e as xeneracións que venan detrás do meu traballo de
futuro, .porque ata o de agora nada teño feito".

Os auxiliares mandároralle as bases pra ter unha reunión pra tratar da
clase, e Sebastián como non podería asistir díxolles: "A laboura tanto
do catedrático como do Auxiliar deben ser controladas, e no caso de ser
negativas aos cinco anos, -polos na rúa".

Foi auxiliar logo de vir de Madrid, plaza que gañóu despóis de unha
brillante oposición. Deica os comemos da Guerra civil tivo a seu cargo
a cátedra de Arqueoloxía e Historia do Arte e pronuncóu conferencias
en Ourense i en Pontevedra, en Vigo, neutros lugares de Galicia. Tainén
tomóu parte en cursillos especiales organizados polo Museo de Pontevedra
baixo a ordeación de Filgueira Valverde.

Baixo a súa: direkión realizáronse as excavacións nos castros de Bor-
neiro e Baroña. Sebastián publicóú no Boletín da Universidade de San-
tiago, número dedicado ó Profesor Rodríguez Cadarsó, un importante tra-
ballo titulado: "Noticia de las exploraciones arqueológicas en los castros
de Borneiro y Baroña". As excavacións tiveron a axuda do "Instituto de
Estudios Regionales" creado na Universidade polas xestións do'entonces
Rector Don Alexandro R. Cadarso. Sebastián comenza o seu estudio de-
cindo:. "Desde hace una decena de años, fue deseo vivo de la Facultad
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de Filosofía y Letras de Santiago, el iniciar una intensa campaña de ex-
cavaciones arqueológicas en Galicia. Entonces, en 1924, un trabajo de los
profesores Pérez Bustamante y Parga Pondal, anunció el comienzo de la
labor, que por circunstancias diversas había de quedar interrumpida".
Agora ordénanse os traballos e volverán a quedar interrumpidos pola gue-
rra no 1936. Esta interrupción separóu pra sempre a Sebastián González
García do seu amoroso traballo sobre a térra fresca removida, co placer
de sementeiras arelantes ñas ruinas dos castros vérdecentes e das mátnoas
ateridas de medo ñas pasadas noites de ladroizos misteriosos.

Aínda compre destacar a brillante actuación na Semana Galego-Por-
tuguesa do Porto, sendo Presidente de Seminario Don Luís Iglesias, no-
meado despóis da morte de Don Salvador; as misións de estudio ñas
xeiras feitas polos arredores de Santiago pra catalogar os castros na
compaña de Luís Tobío, de Ramón e de Pepe Martínez López, e outras
a Carboeiro, A Finisterre e costa brava deica Malpica; a Terra de Lo-
beira eos hirmáns Lorenzo Fernández e Ventura Castro Rial e a outros
lugares, sempre co seu característico bo humor que se impuña cantando
unha composición que predispuña á marcha polos caminos, principalmente
cando chovía, pasando con certas dificultades un rigueiro, subindo a costa
de Carboeiro con marcha procesional ou baixando de Toques referindo
historias de ilustres cortesáns. Tomóu parte no Congreso de Cencías que
se celebróu en Santiago i encontrábase no Pazo de Oca no tempo de derra-
barse unha parte do piso de unha sala, sin que por fortuna lie pasara nada.

•Moitas veces decía na tertulia que non tina feito nada. Non é verda-
deira a afirmación. Ademáis de "O Tesouro de Foxados" en Col. con Don
Xesús Carro publicóu, en Col. con Don Ciriaco Pérez Bustamante uruha
historia resumida da Universidade de Santiago que leva o seguinte título:
"La Universidade de Santiago. El pasado y el presente". En Col. con
Xesús. Filgueira Valverde: "San Lorenzo de Carboeiro". Publicóu igual-
mente un importante traballo sobre Domingo de Andrade, capítulo, pero
mui reducido, dun libro que pensaba facer sobre O- Barroco en Santiago.
Non sabemos qué se fixo dunha Guía de Pontevedra que He encargaran
e que comenzóu a escribir. Tamén tina preparada a edición do Molina,
con notas, soio lie faltaba unha derradeira pasadela.

En Santiago frecuentóu dúas tertulias: unha no café Español e outra
no Derby. A ésta viña Alvaro das Casas, xa profesor en Noya, Fermín
Bouza, xuez na Estrada, Xoán López Dura, Luís Pereira Rial e Primitivo
Rodríguez Sanjurjo. Cando acompañaba a algún forasteiro gustáfoalle en-
señadle as estampas das rúas e das plazas pola noite, e que escoitasen as
doce na Plaza da Quintana; recordamos cómo o profesor Adolfo Schulten
contóu as campanadas en alemán i en correcta posición de firme. Viña á
tertulia Don Ramón Otero Pedrayo os días que se encontraba en Santiago
e con el conversábamos deica pasar a media noite. A eses días Sebastián
chamáballes xornadas especiales; pero o cotián era o Seminario, á tertulia
podía faltar, pero non faltaba nunca ó Seminario onde sempre facía algo.
Tamén facíamos algunha visita a Camilo Díaz e algún que outro "día ha-
bía animada conversa nun departamento do Seminrio onde estaban Carlos
Villar, Aquilino Iglesias Alvariño, Carballo Calero, Francisco Fernández
Del Riego, Manuel Ca'bada Vázquez, Xesús Ferro e algún outro que por
unhas ou por outras razóns viñan ó Seminario.

En Santiago viveu na pousada da rúa das Rodas e despóis na Rúa do
Preguntoiro, no núm. 17, eiquí durante toda a carreira. Despóis na Fonte
de San Miguel, 2 e na Plazuela de San Agustín. En setiembre do ano 29
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decíame: "Poúsada fai falla, e que sexa decentiña e baratiña; ten de vir
con nos Paco Gastañaduy, confiado á miña experencia e vintude". As
verbas derradeiras están por el surraiadas polo evidente tono dé broma
que encerran, un rasgo claro do seu bo humor. Os últimos tempos que
pasóu en Santiago botounos coa súa familia nunha casa do Camino Novo.

Na súa inquietude política non había máis que o intrés pola súa térra,
moi amigo do orden e de que as cousas se levasen por caminos sin andar
a saltos de ningún xénero. Un día, cerrada a Universidade, falouse de
que os rapaces querían que se lies dera clase como pasara no Doutorado.
Sebastián decía: "Pola miña parte coidei aceptar si a invitación proviña
dos alumnos, e rechazar ou mellor excusarme si viña da F.U.E.". Non
deixaba de lembrar nunca ünha famosa reunión celebrada nun baixo da
calle de San Antonio, no que debía ser Círculo Republicano, con motivo

•de conmemorar a proclamación da República o n de febreiro. En San-
tiago foi Concellal sendo alcalde Anxel Casal o propietario de "¡Editorial
Nos", establecida primeiro na Coruña e despóis en Santiago na Rúa do
Villar. Curtiño foi o seu mandato pois ó comenzar a guerra fixéronse
novas corporacións municipales.

A MARCHA PRA PUERTO RlCO

A pouco de comenzar a guerra civil quedóu moi claro que iba durar
bastante a contenda e unha chea de razóns, familiares e académicas, acon-
sellaron a Sebastián un viaxe a Puerto Rico. Nada máis que un viaxe,
xa se sabe que un pouco sosegado, pero ó fin e remate o que pensaba Se-
bastián era un viaxe a Puerto Rico, que viña moi ben pra un profesor
que terá logo que facer oposicións a cátedras. Era como unha pensión ó
estranxeiro que lie pagaba a súa familia. A longa travesía marítima daría
lugar a moi belidas tardes de Compostela pra disfrutar logo do retorno
Iba ver universidades de fama e maestros de gran categoría; era esto un
cálculo de méritos que pensaba conquerir no tempo que durase a súa es-
tancia en América e bótalos sinxelamente na súa hora diante do sesudo
tribunal de "cátedras.

A guerra levóu tres anos, e cando rematóu xa estaban encarriladas outras
inquitudes de Sebastián no Novo Mundo. Algunha vez había de falarme
do seu vivir na sosegada paz isleña; era, pensando ben, un sonó do que
despertas e sigues soñando.

Nos primeiros momentos en Puerto Rico explicóu uns cursos especiales
de Arte e Arqueoloxía que foron seguidos con moito intrés polos estudan-
tes. Na Universidade pronuncióu conferencias sobre "Arquitectura Barroca",
no Círculo Cultural de Maestros de Español de Ponce, sobre "Compostela:
Santuario medieval", na Escola Superior de Santurce, sobre "'El Santiago
de la Casa de la Troya", en Pro Bellas Artes de Mayagiiez, sobre "Temas
de Pintura Española". Para o Ateneo Puertorriqueño diotóu un cursillo
sobre "El Preciosismo Arquitectónico en la España del siglo XVI"; "El
Barroco español en la Arquitectura"; "Dominico Greco" y "Goya" frente
a su época". E para a Asociación de Mulleres Graduadas da Universidade
de Puerto Rico, con ocasión da exposición de Cristóbal Ruiz, deu dúas
leicións sobre "La pintura de Velázquez" e a segunda "La pintura espa-
ñola del siglo XIX". Na crónica que se publicóu no xornal de Puerto
Rico, "La Democracia" do 9 de septiembre de 1939 baixo o título: "El
Dr. Don Sebastián González García, de la Universidad de Santiago de
Compostela, dicta cursos en la Universidad de Puerto Rico", despóis de
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relatar os feitos do desenrolo das conferencias, engade: "Todas estas con-
ferencias participaron de aquellas mismas cualidades que señalábamos en
los trabajos de investigación histórica y de arte del Sr. González García,
relevadas además por su .palabra fácil y amenísima que no excluye la pre-
cisión del dato, ni el rigor de exposición, ni la más auténtica honradez
intelectual. Las constantes alusiones a la historia de España, a su folklore
y sus costumbres, que el autor conoce minuciosamente, prestaron al des-
arrollo de estos temas la necesaria atmósfera sin la cual el hecho humano
y el hecho artístico quedarían desvinculados de su ambiente".

Durante o curso 1939-1940 explicóu un curso de "Historia General del
Arte Europeo desde la Prehistoria hasta nuestros dias. Primer semestre:
Historia del Arte desde la Prehistoria hasta el Gótico final. Segundo se-
mestre: Renacimento, Barroco, el Arte Romántico y el Arte Contempo-
ráneo".

Cando se anuncióu o curso dixo o cronista: "La Universidad de Puerto
Rico se honra con la presencia del Dr. González García en su cátedra
y siente honda satisfacción al ofrecer su curso de Historia General del
Arte Europeo a los estudiantes y al pueblo puertorriqueño".

O gobernó da Universidade de Puerto Rico deuse moi ben conta do que
valía o novo profesor e por eso abríronlle de par en par as portas, polas
que entróu como o que era, un concienzudo profesor, un intelectual sin
fatuismo nin vanidade.

Non sería soio a térra americana a que iba ganando as inquedanzas
de Sebastián, foron tamén as xentes, entre as que hai que contar unha ra-
paza garimosa, de porte serio e sinxelos modales, de moi donosa compos-
tura e altamente fermosa, que despóis de algún tempo sería a súa dona:
Doña Manuela Lámela Fernández, descendente de xentes pontevedresas
que tiñan emigrado á isla.

Agora os seus amores están en Río Piedras, na isla, nos estudantes,
na familia e quedan como un profundo sonó que adormenta pasadas ilu-
sións a súa galeguidade, agora soliña de unha a outra banda do mar, unha
vivencia que trai aquelas horas do café de Madrid con Ben-Cho-Sey, Suá-
rez Couto, Penzol, Cortón e as reformas do Seminario, as excavacións e
toda a sua actividade que facía pouco desenrolara tan brillantemente en
Galicia, na sua térra. Cando lie mandéi a Historia da Universidade de
Santiago, en tres tomos, envioume un Calendario da sua universide no
que escribeo: "Gracias tres veces, una por volumen, por la Historia de la
Universidad que leo y releo sin cansancio porque con ello renazco a días
de esperanzas e ilusiones". Ilusións e recantos da térra que tanto quixo
terían sempre vida no seu vivir, mais ningún deses recantos minguaba nin
interrumpía a sua labor e o seu afecto á noble térra portorricense, e á
Facultade e Universidade que con tanto cariño servía; boa proba é ler
a dedicatoria que me puxo no Calendario de 1949. "Querido Antoniño:
Dende esta Universidade, miña Universidade, unha lembranza ehea de sau-
dade e moitos éisitos neste ano que empeza. Sebastián". Debo aclarar que
o surraiado é de Sebastián. Desde o punto de vista dun universitario vale
a pena considerar ese posesivo, razón rnáis que fundamental que valora o
enraizamento dun profesor na Universidade onde ensina, onde vive en-
tregado á sua labor sin ridiculas pedanterías. Digamos tamén que Sebas-
tián foi ben recibido e moi ben comprendido, por iso o consideraron seu.
O Dr. Jorge Enjuto, Decano de Humanidades, nun brillante hotnaxe pos-
tumo que lie adicaron na Universidade de Puerto Rico, declara que quere
"dar testimonio —dice— del mensaje que a muchos de nosotros dejó don
Sebastián, nuestro don Sebastián". Así é: Amor con amor se paga.
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Pode preguntar calquera, ¿qué fixo don Sebastián en Puerto Rico? A
resposta é moi sinxela, e ó mesmo tempo moi clara. Empezóu explicando
uns cursillos de Arte, foi incorporado como Profesor ó claustro Univer-
sitario, foi Decano de Humanidades, Decano de Estudios, Rector interino
e Senador Vitalicio.

Foi o primeiro Decano de Humanidades e dirixeu a Facultade durante
20 anos. A Reforma Universitaria, por iniciativa e baixo a direición do
Rector Dr. Jaime Benítez, crea esta nova Facultade que o primeiro De-
cano goberna, e pra que se comprenda todo o alcance que ten esta nova
seizón, Sebastián explicará a todos que son as Humanidades.

"Nueva rama facultativa, dice don Sebastián, que con nombres dis-
tintos se encuentra en todas las Universidades, viejas y nuevas, llamándose
Facultad de Letras, o de Filosofía, o de Filosofía y Letras, o como entre
nosotros de Humanidades, nombre bien poco expresivo para la generalidad
de las gentes. Y digo poco expresivo, porque la confusión en lo que sig-
nificamos es muy frecuente. Y hay quien cree que este apellido académico
quiere decir corazón grande y abierto, comprensión y entendimiento de
lo humano en sus pasiones y emociones. Es decir, una especie de academi-
zación del típico. ¡Ay bendito! Y en otros las interpretaciones resultan
todavía más extrañas y disparatadas, tantas y tan diversas, cómicas y trá-
gicas, candorosas o resabidas que mejor es ignorarlas.

"A riesgo de repetir lo que muchos saben y algunos han olvidado, po:
Humanidades se ha entendido siempre en el campo académico el signi-
ficado y la valoración de la obra del hombre en las letras, las artes y el
pensamiento."

"La Humanidades de hoy —explica máis adiante concretándose á súa
Facultade—, han llevado a plano secundario los estudios de lenguas clá-
sicas ;—el griego y el latín—, han dejado también a la orilla del camino
la grandiosa literatura de la antigüedad, y en cambio se han resaltado, y
siguen relativamente sobreestimadas, las letras modernas, las lenguas y
las literaturas nacionales." *

Con un ampio concepto humanista, concepto novo revitalizado a cotío,
leva á sua Facultade, Teatro, Coro, Pintura, como valores estéticos en
dinámica proieición da Universidade a tódolos pobos da Isla.

"El Teatro —comenta don Sebastián—, oficio inferior de juglares o
ministriles, ejercido por gentes de dudosa reputación social en el pasado,
ajeno a las aulas como disciplina propia de programas universitarios y
no como ocasional motivo de diversión o recreo, figura ahora entre nues-
tros estudios y es cauce oficial para quienes sientan su vocación. Y lo
mismo podría decirse de la Pintura o de la Música, cuya consideración y
rango académico fueron en otros tiempos bien sospechosos, como al pa-
recer se comprueba por una abundante literatura de ponderados y sesudos
tratados llenos de eruditas citas de autoridades en materia divina y humana.

"La novedad de incorporación de estas Bellas Artes, prestan a nuestra
Universidad un aspecto muy peculiar, acaso bajo un punto de vista es-
trictamente académico un tanto heterodoxo, dotado de un poder expansivo
que rebasa el marco del salón de clase para verterse en la calle y entre
el pueblo, donde están sus raíces. Ejemplos de estas proyecciones. en pú-
blicos no universitarios, son el Coro de la Universidad de Puerto Rico,
generosamente prodigado en ciudades y campos de la Isla; el Teatro Uni-,
versitario y su variación móvil, el Teatro rodante, esfuerzos loables por
llevar al pueblo un trasunto de la vida universitaria; la Sala de ExpO3Í-
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ciones abierta a pintores y escultores de dentro y defuera de.Puerto Ri;o,
libre su entrada para todos y ejemplo a seguirse en las ciudades de la Isla.

"Estas actividades no académicas, pero sí universitarias, quiere decirse
propias de universitarios que actúan al margen de sus programas de es-
tudio, no buscan sino despertar fuera dé la Universidad un interés, un
afán de emulación y de competencia que a la larga multiplique las agru-
paciones corales, los cuadros dramáticos y las salas de arte en todos los
rincones del país. El día que la tradicional rivalidad entre Pohce y San
Juan, además de medirse en teams de baseball, se refleje en polémica so-
bre los relativos méritos de sus grupos corales, este esfuerzo de precur-
sores, que tal significa la obra de la Universidad en estos momentos, ha-
brá dado los frutos ahora deseados."

Mpitos outros motivos de traballo, investigación, excavadores, pensións
ó estranxeiro, a formación do Museo Universitario e outras moitas cousas
vivas da áutualidade realista, dentro de outos e sanos ideales, forpn nobl^
ocupación e parte dá constante inquietude dunha concienzuda entrega á
Universidade e. ós •universitarios. Nunha entrevista de J. A. Irurbzqui
publicada no "Mundo" dé Puerto Rico, o periodista senta denantes de co
menzar as preguntas que "su labor ha sido y es fecunda, pues vuelca el
entusiasmo y, a la manera más grata, enseña, infundiendo confianza y
aliento".

Casi desde a chegada a Puerto Rico intresouse pola sua historia, que-
ría saber o pasado da Isla, e pra saber, buscóu e rebuscón en revistas,
coleicións de xornales e nos Archivos. Ninguén millor pra informarnos
destes momentos que o propio Rector da Universidade, Dr. Jaime Bení-
tez: "Su primer año en Puerto Rico lo pasó don Sebastián familiarizán-
dose con la historia del país, leyendo todas las colecciones de revistas y
periódicos asequibles, y con aquel afecto suyo de las cosas pasadas bus-
cando los antecedentes de nuestra realidad inmediata. Así solía ocurrir
que en la tertulia Sebastián aportara referencias olvidadas de retratos del
Puerto Rico Ilustrado, de 1916, de crónicas y caricaturas del Tiempo o
del País, o La Democracia, de comienzos de siglo. Años después sobre el
San Juan del siglo XVI, sobre los gobernadores del siglo XVII, sobre
una comida de gala en Fortaleza hace doscientos años y sobre el estado
de nuestros archivos en Sevilla y Madrid".

Os seus afáns levárono á creación do Seminario de Historia de Puerto
Rico ^'iniciado en la modesta tarea de clasificar, registrar y acumular I05
materiales para una historia que está por hacerse. Labor paciente de años,
ingrata, sin. relumbrón de nombre y gloria, pero base absolutamente ne-
cesaria para que en el futuro se pueda trabajar sin los titubeos o tropiezos
con que hasta la fecha se ha trabajado en la Historia de Puerto Rico"
Esto foi o que dixo o propio don Sebastián pra explicar unha labor tan
intresante. Non se escapará a ninguén o paralelismo co seu antiguo Se-
minario de Estudos Galegos onde se traballaba, guiados por el, na reco-
lleita de materiales con esa pacencia que fai falla, prescindindo da pre-
suntuosa nombradla. O acertó de todas estas preocupacións levouno a fi-
gurar na "Comisión Nacional Organizadora del Tercer Congreso His-
tórico-Municipal Interamericano", •celebrado en San Juan de Puerto Rico
en abril do 1948.

Profesor ameno na exposición e de moi claros xuicios, pronuncióu unha
serie de conferencias ñas aulas universitarias e nos salóns das Sociedades
culturales da Isla. Unha de esas conferencias foi pronunciada o día 15 de
abril do 1948, con motivo do Terceiro Congreso de Historia Municipal
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en atención a ser inaugurada a Sala de Pinturas na Universidade de Puer-
to Rico. Había unha gran Exposición onde figuraban cadros dos pintores
portorriqueños do sáculo XIX. Outra vez, e tamén relacionado coa pin-
tura, foi Daíi tema da -sua disertación denantes de ser contemplados na
Universidade os cadros que componen a famosa "Trilogía del Desierto".
Sebastián lembróu priaieiramente ó home, fácil do conocer en caJquer
sitio polos bigotes de forquilla, "bigotes de una irrealidad más grande
que si fuesen postizos, enormes, engomados, partidos al medio y retorci-
dos hacia arriba". Logo ó arte e ó artista. No Ateneo deu varias leicións
sobre a pintura de José Campeche e a evocación do medio e da época en
que viveo o pintor puertorriqueño ó que sin duda pensaba adicar unha
monografía e con quen vai ficar xunguido nunha itriste coincidencia, a
de morrer na casa onde nacerá.

Publicóu tnoitos artigos en revistas e xornales e un intresante traballo
tidoado: "La juventud del Padre Rufo" pro que recolleo os datos que se
atopan no arquivo da Universidade de Santiago e completóu con moitas
notas da Isla. Ten separata do númaro 4 da Revista "Extramuros" do ano
1963. Unha vegada máis lembramos a sua queixa e censura de sí mesmo
por non ter feito máis cousas, por non ter publicado máis trabadlos, pero,
non podía ser porque Sebastián non traballaba pra el, máis que nos tem-
piños perdidos; traballóu sempre sin descansar pra os donáis.

Na sua laboura universitaria entraba a organización de cursos espe-
ciales, ciclos de conferencias, exeursións de profesores e alumnos con ca-
lendario de traballo repartido polas ciudades que visitaban; ésta era outra
das preocupacións que resolvía matemáticamente.

Afincado ñas térras americanas non veu Sebastián a España deica o
ano 1954; eiqut descansóu e disfrutóu a ledicia da compaña familiar e a
dos amigos. Volveo no ano 1960. Das duas veces estivo un ano enteiro,
e dous meses en 1964.. A última vez en 1967 viña soio por un mes e non
puido volver máis. Cando viña botaba tempadas en Madrid e pasaba os
días nos arquivos onde se sentía feliz descubrindo documentos intresantes,
principalmente prá historia de Pontevedra, pasión que durmiñaba pero
endexamáis se perdía. Parte dése material escudriñado en Madrid ou nos
arquivos da propia Pontevedra, sirveulle prá os traballos publicados no
Museo: "Casa de las Cinco Calles". Museo de Pontevedra, T. XIII, pá-
xina 247; "El Arciprestazgo de Morrazo. Nombres de las Parroquias";
"Península de Morrazo (Pontevedra). Advocaciones de las parroquias".
Museo, T. XIII, páx. 253. Pontevedra 1959. "El Conde de Gondomar y
los Nodales". T. XV, páx. 65. Pontevedra 1961. "Pontevedra a fines del
siglo XVI. Tres dibujos desconocidos". Pontevedra 1965. Tamén arreca-
dóu notas pro traballo de San Clemente que quedóu inédito e qué pensamos
que algunha entidade o poida publicar; de non ser así, farémolo os ami-
gos como homaxe á leaJtade dun home que endexamáis quixo recibir
homaxes.

Na vida de Sebastián hai unha aurora sosegada que se cambia coa al-
teración da paz en España; son as horas de intertidume que o levan a
Puerto Rico e alí queda, e alí terá ocasión de convivir con outros espa-
ñoles que, o mesmo que el, escolleron a térra insular pra vivir e pra mo-
rrer, como Juan Ramón e Federico de Onís, entre outros moitos. Recor-
damos agora unha das derradeiras intervencións académicas, que lembramos
•por ir relacionada con Onís. Con motivo de colocair unha lápida na sepul-
tura d« don Federico de Onís, Sebastián pronuncióu un pequeño discurso
que nos dá un certo estremecimento porque nos parece en moitos párrafos
que se trata del mesmo: "Es ocasión, —di no Cementerio de San Juan—,
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para expresar a Harriet y Juan de Onís nuestras gracias, las de los amigos
aqu! reunidos y las de los discípulos, amigos y admiradores de don Fe-
derico, por tanto que el nos dio. •

"A todos, en la medida de frecuencia de su trato, de la proximidad
de su relación, nos dejó algo, que se percibe cuando sin darnos cuenta lo
imitamos en un gesto o en una palabra, en la rotundidad de una afirma-
ción o de una negación, o porque en el diálogo subimos el tono de la voz
y también por coincidir o discrepar de su personal manera de hacer
o pensar.".

"Y este legado fue posible porque hasta su muerte el viejo maestro se
mantuvo como en los días que en Salamanca era discípulo de Unamuno
o en Madrid de Menéndez Pidal, o en Oviedo joven profesor: un mozo
lleno de vigor, de entusiasmo y de apasionadas convicciones."

'<A todos nos dio seguridad y confianza en nosotros, porque con los
dos años, y más aquí, en Puerto Rico, don Federico, sin dejar de ser don
Federico, pasó a encarnar en su persona al hombre español. Un español
leyenda: recio, aún hosco, tajante, leal, el ademán suelto, la voz tonante,
y detrás de esta auténtica fachada, la sensibilidad y la ternura que todos,
más de una vez, hemos visto asomar en sus ojos o hemos notado en el
quiebro de su voz cuando oía cantar o el mismo cantaba algún ejemplo
de la música, que conocía como nadie, de cualquiera de las tierras espa-
ñolas, de las de América y de las Españas."

"Era un castellano que en 50 años de América no perdió ni uno solo
de los rasgos de su estirpe y por español ganó conciencia de sentirse en
propia tierra y con su propia gente a donde quiera que acudiese, en Cuba,
en Méjico, en la Argentina, en Chile, en Puerto Rico, elegido para su
eterno descanso por estar adentro en su corazón."

"Frente a esta tumba tedremos que venir a rezar y a meditar cuando
sintamos la angustia de la duda de lo que somos, cuando nuestro ancestral
modo de ser se sacuda por la fuerza de ajenas corrientes."

"Y bien sé que al dejar este rincón del evocador cementerio de San
Juan regresaremos a nuestro mundo de todos los días llevándonos algo de
ja reciedumbre y de la ternura de don Federico de Onís, sintiéndonos,
nosotros mismos, españoles de todas las Españas y de todo el mundo."

Quen conoceo a don Sebastián González e lea canto acabamos de tras-
cribiT, sabe perfectamente que con variar os anos e o nome teremos ben
sinalada a firme personalidade súa, co seu falar, o seu ademán, un xesto,
o seu acento clásico, inconfundible, a sua bondade, todo unha maneira de
ser que vai decorrendo con maxistral exemplaridáde.

Jaime Benítez, o ilustre Rector, tantas veces citado eiquí, no Home-
naxe postumo ó profesor falecido, e co tíduo: "Sebastián González García .
Su huella en la Universidad", fai unha lembranza de emocionado recordó
do amigo, moi amigo, e do profesor, do gran profesor que foi da sua Uni-
versidade. Busca unha comparanza coa simpática figura do Padre Rufo,
estudiada con tanto cariño por Sebastián. "Don Sebastián y el Padre
Rufo, a cien años de distancia el uno del otro, fueron profesores gallegos,
doctorados ambos en la Universidad de Santiago de Compostela, donde
también iniciaron su carrera docente. De allí salieron por causas de gue-
rras civiles españolas para buscar y para encontrar en Puerto Rico una
segunda morada entrañable. Aquí se hicieron puertorriqueños en el tran-
ce de servir con excepcional denuedo por el término de sus vidas a la
educación de nuestras juventudes".
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Confeso que tiven durante bastante tempo a espranza de que inda vi-
ñese á Universidade de Santiago, anque non fora máis que pra facer algún
curso monográfico. Despóis das conversas que.tivemos no seu primeiro
viaxe finaron todas esas espranzas. Os problemas que tiña ó seu redor ha-
bían ganado os seus azos e do pasado non quedaba máis que un recordó.

Pode ser que alguén fique un pouco intrigado por non saber cómo íoi
nomeado Decano de Humanidades na Universidade de Puerto Rico este
xoven profesor español, procedente da Universidade de Santiago. Pra sá-
belo non temos máis que escoitar o que nos di o Rector de aquela Uni-
versidade: "Cuando en 1943 llegó el momento de nombrar a nuestro pri-
mer Decano de Humanidades, el asunto no planteó problema. Verdad es
que se trataba de una persona recientemente incorporada al claustro, sin
experiencia administrativa alguna, indiferente para las cargas y usos de
la vida burocrática. Poseía en cambio condiciones espirituales y acadé-
micas, cuya primacía considerábamos indispensable destacar. Era una
persona con vocación .universitaria genuina. Le gustaba estudiar y le gus-
taba aprender. En este deleite del derecho y del revés de la docencia había
una libertad de corazón y un interés >por buscar el conocimiento y por
disfrutar la belleza, primero en soledad y luego en compañía, que le ca-
lificaba excépcionalmente para la función de primus inter pares, en la di-
rección de las Humanidades y más adelante en el Decanato de Estudios".

"En estas tareas sacudió de su ánimo toda preocupación de sí mismo.
Cuando empezó a jadearle el corazón, redobló el aliento de su espíritu.
Todos somos deudores de aquella generosidad suya...los estudiantes acos-
tumbrados a nuestro tono de voz suave, pastoso, desdibujado, percibían
resonancias imperiales en la enunciación tajante, áspera, precisa del pro-
fesor de Galicia. Le sorprendía luego el contraste entre el tono de voz y
la ternura espiritual de aquel abogado de las causas perdidas para quien
era siempre niás importante el alumno que tenía delante que el catálogo
que tenía sobre el escritorio."

A estimación é unha conquista e don Sebastián facía esta conquista
estimativa con todos, sempre, con sinxelos decires, con franca e humana
comprensión. O di con toda precisión un dos seús antiguos alumnos, don
José R. de la Torre, no Mutido, xornal puertorriqueño do día 10 de agos-
to de 1967: "Don Sebastián era el Decano que hablaba con los estudian-
tes". Así le conocí yo siendo. estudiante. Lo deteníamos en la calle, en
el cine, en el teatro, en cualquier pasillo de la Universidad, y nos atendía.
Su oficina, ¡que oficina!, el mismo con su sonrisa abierta y gestos amplios
nos decía que se la habíamos convertido en "plaza pública", tanto por el
alboroto como .por estar discutiendo, si "el ser es o no es"...a viva voz
y como si en ello nos fuera nuestra reputación de estudiantes intelectuales.
Lo de menos era, naturalmente, la metafísica.

"Por su privado desfilábamos todos... Eso sí, después de cumplir con
el protocolo. Éste consistía en dar dos golpes en la puerta, abrirla sin
más, asomar la cabeza y empezar a hablar. Así, todos: estudiantes que le
consultábamos sobre problemas de Historia del Arte y de ^economía, so-
bre todo de esto último —la nuestra que siempre estaba en crisis—; pro-
fesores, administradores, secretarias, conserjes. (Nunca olvidaré el día
que llegué y me leyó los trozos que creía mejores de los poemas de .un
conserje cuyo nombre no mencionó nunca)."

Pensamos agora nos versos de Piteira ou de Manuel, os dous porteiros
e tan amigos de falar en verso, e o primeiro autor de un libro de alelu-
yas. Manuel usaba os pareados e algunha que outra vez falaba en tagalo
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que adeprendera en Filipinas sendo soldado. Tamén lembramos e lembra-
rán moitos conmigo, o despacho de Pontevedra, o despacho da calle de
Andrés Muruáis, onde tamén se entraba coa fórmula da chamada e se
discutía, e discutíase algunha vez hasta de Metafísica. Quizáis pra calmar
algunha desas discusións decíame un día: "Regaleille a Brey un libro de
Metafísica e teño outro igual reservado pra tí".

Nos viaxes a España Sebastián traía á sua dona e ós tres fillos: Se-
bastián, Juan Manuel e María del Pilar. No último viaxe, o filio maor
quedóu en Puerto Rico, viñeron soio os dous máis novos. Pensó que u
tres de agosto entróu na Biblioteca do Instituto Padre Sarmiento, herdeho
do antigo Seminario. Alí talamos un instantiño. Contoume que era Se-
nador Vitalicio "e fun nombrado por abrumadora maioría", díxome pra
saír ó camino dos meus enredos. Concertamos pra pasados poucos días unha
longa entrevista, esta vez sería na nosa casa, en Insuda, pra recordar
moi vellos e xa lonxános tempos dos nosos estudios. Non se puido cele-
brar. O día cinco do mesmo mes, pola mañán, don Felipe Cordero Carre-
te, gran amigo dos dous, doume a tristísima noticia da sua morte, que
ocurrirá aquela madrugada na mesma casa, agora transformada en Hotel,
onde nacerá, na pontevédresa calle da Peregrina; coincidencia có pasa-
mento do pintor que estudiara con gran cariño, o portorriqueño José Cam-
peche, que tivo lugar tamén na casa onde nacerá. Quedóu trunchada unha
vida que inda tina moitos anos pra traballar, prá guiar ós universitarios
co fin de adequerir a certeza de que a sua xuventude ó abandonar as aulas
levase consigo, "no la fórmula mágica, que no la poseemos, para abrirse
paso en la vida, sino la certidumbre de que su mocedad universitaria les
ha servido para aprender a aprender".

Con profunda emoción rezamos á sua berra e fomos hasta o cementerio
de San Mauro, onde foi sepultado xunto dos seus familiares. Cando sa-
líamos do Cementerio sabíamos que quedaba alí, sin vida, un home extra-
ordinario, que'nunca quixo figurar de relumbrón, un gran mestre e un
gran amigo, amante da sua térra e da sua ciudade de Pontevedra, prás
que soñóu con profunda ilusión a fertuna de máis outos valores que poi-
dan rexistrar as páxinas da historia. Exemplo perenne de compañeiro que
gastóu a sua vida, o seu corazón, repartindo bondade con tan xeneroso
despreradimento que tamén nesto é mestre prás xeneracións que nos
sucedan.

ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS
S a n t i a g o
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21
Xulio
Agosto
Setembre 1968 GRIAL

MICAELA MISIEGO: Isledinga SSgur

J. A. GONZÁLEZ CASANOVA: Comunicación social e des-
enrolo político no xurdimento
da conciencia nacional

AMABLE VEIGA ARIAS: Fonología gallega

SALVADOR LORENZANA: As Interrogantes no teatro de
lonesco

X. MARINAS DEL VALLE; Pequeña farsa dos amores des-
encontrados

XESÚS TABOADA: Cuevllias e o s e u magisterio.

VIGO


