
V. s.m. l. Letra do alfabeto galego, que re
presenta, en alternancia coa grafía b, o fo
nema lb/ consonántico, bilabial, oclusivo, 
sonoro. O seu nome é uve. 2. Na numera
ción romana, en maiúscula, símbolo de 
cinco (V). 

V A DE PORCO. Lugar da parroquia da 
Ponte do Porto (San Pedro), concello de 
Camariñas (A Coruña). 

V AAMONDE, Suso. Cantautor, de nome 
completo Xesús Vaamonde Polo, que na
ceu en Ponte Caldelas (Pontevedra) en de
cembro de 1950 e faleceu en Vigo (Pon
tevedra) en febreiro de 2000. En 1967 ini
ciou a súa carreira musical formando par
te dos grupos vigueses Os Copens e Mar
co Balorento e a comezos dos 70 incorpo
rouse a Voces Ceibes. Tanto nesta etapa 
coma na súa posterior carreira en solita
rio, defendeu activamente os valores gaJe
gas. En 1980 foi condenado a 6 anos e 1 
día de prisión, por inxuria-la nación espa
ñola nun recital que ti vera lugar en Ponte
vedra en 1979, e optou por exiliarse e es
tablece-la súa residencia en Venezuela, de 
onde regresou en 1984 para entregarse no 
Gobemo Civil de Ourense. Saíu do cárce
re ós 46 días, tras un indulto concedido 
polo Consello de Ministros, e nese mes
mo ano comezou de novo as súas actua
cións. 

A través dos seus discos popularizou os 
poemas de diversos autores galegos. A 
Celso Emilio Ferreiro e Roberto Blanco 
Torres homenaxeounos, respectivamente, 
nos discos Celso E. Ferreiro na voz de 
Suso Vaamonde (1980) e Cousas da lúa 
(1999), este último en colaboración co 
grupo Código de Barras. Así mesmo, o ti
tulado Os soños na gaiola (1978), que foi 
premiado polo Ministerio de Cultura co
mo disco infantil do ano, baséase integra
mente na obra homónima de Manuel Ma
ría, mentres que Cantarolas para xente 
miúda (1986) parte da obra de Xosé Neira 

Vilas. Outros traballos seus son: Loitando 
(1973), gravado na clandestinidade; Nin 
rosmar un laído (1977), gravado en direc
to coa colaboración de diferentes artistas; 
Limiar (1979), dedicado á emigración; 
Miña nai/Lonxe (1981); Menceres (1986), 
de temática amorbsa; É Nada! (1994); Re
godobargo (1995), homenaxe ó seu lugar 
de nacemento; Rapazas, rapaces e rapa
zadas (1997); Santiago, mar de pedra 
(1997), que se centra na cidade composte
lá; e As palabras dos galegos (1998). O 
dobre CD Lembranza (2000) é unha ho
menaxe póstuma no que se recollen al
gúns dos seus temas máis significativos. 
Nos últimos anos da súa vida creou o seu 

propio selo discográfico, Trebón, co que 
producía a artistas e conxuntos musicais 
de estilo variado, aínda que xa anterior
mente alentara a formación de grupos, al
gúns tan coñecidos como A Roda. 

Suso Vaamonde, cantautor. 

As súas cinzas foron espalladas no río 
Oitavén, nunha cerimonia na que partici
paron distintas personalidades do mundo 
cultural. En novembro de 1999 fora ho
menaxeado en Salvaterra de Miño, onde ó 
ano do seu pasamento se lle puxo o seu 
nome a unha rúa, igual que se fixo en 
Chapela (Redondela). 

VAAMONDE CORNIDE, Joaquín. 
Pintor, pertencente á xeración que Bello 
Piñeiro bautizou poeticamente como 
Doente, que nace na Coruña o 27 de xa
neiro de 1872 e falece neste lugar o 18 de 
agosto de 1900. En 1879 figura como 
alumno da Escala Provincial de Belas Ar
tes da súa cidade natal, onde obtén boas 
cualificacións dos seus mestres Román 
Navarro e Isidoro Bracos, e en 1888, mor
tos xa os seus pais, emigra a Bos Aires. 
Aquí desempeña distintos oficios para so
brevivir, continúa os seus estudos, quizais 
con algún pintor galego emigrado, conse
gue pronto que algúns periódicos e revis
tas (El Duende e Don Pepito) lle publi
quen os seus debuxos, comeza a vender 
pequenos cadros e recibe os primeiros en
cargos de retratos ó pastel, xénero no que 
posteriormente se consagrará. 
Regresa a Galicia en 1894. A eses anos 

pertence Retrato de Isidoro Brocos, hoxe 
no Museo de Belas Artes da Coruña. A 
enérxica cabeza, co cabelo solto, o cello 
pregado, a mirada penetrante e a poboada 
barba en desorde permiten xa aprecia-la 
capacidade do pintor para capta-la psico
loxía dos seus retratos e transmitirlles 
unha gran forza interior. Deste período é 
tamén Retrato dun cabaleiro (Museo Pro
vincial de Lugo). 
Con 22 anos e unha necesidade absoluta 

de triunfar, Vaamonde preséntase no pazo 
de Meirás (Sada), residencia de Emilia 
Pardo Bazán, e ofrécese para pintarlle un 
retrato. A condesa, remisa nun principio 
(adoita quedar descontenta cos cadros que 
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