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ROTEIRO CULTURAL E LITERARIO

Manuel Abelenda Zapata,
 Xosé Neira Vilas 

e María de los Dolores del 
Adalid y González Garrido

Esta actividade organízase entre o Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais, o Servizo 
de Normalización Lingüística, o IES Miraflores e o IES Neira Vilas.
Consistirá no percorrido por distintos lugares do municipio nos que viviron diferentes 
persoas ilustres, como unha homenaxe a todas elas. Comezaremos nas Torres de San Cruz 
onde se proxectarán imaxes (acompañadas dunha breve explicación) de diversas obras 
do pintor Manuel Abelenda; trasladarémonos á rúa do Pombal en Perillo para coñecer 
a casa de Manuel Abelenda; a continuación marcharemos para o instituto Neira Vilas 
onde homenaxearemos o escritor Xosé Neira Vilas; finalizaremos no Pazo de Lóngora en 
Montrove, onde coñeceremos a casa de María del Adalid. 
Os obxectivos que se pretenden conseguir son:
- Dar a coñecer diferentes persoas ilustres que viviron ou tiveron moita relación co  
 Concello de Oleiros.
- Mellorar o coñecemento de patrimonio e espazos do termo municipal de Oleiros.
- Promover a lectura. 

Pazo de Lóngora
(Residencia de María del Adalid)

Instituto Neira Vilas
(Inaugurado no ano 1989, na rúa 
que tamén leva o seu nome)

Casa de Manuel Abelenda
(Casa onde residiu o pintor)

Escola María del Adalid



anuel Abelenda Zapata 
naceu na Coruña o 2 de no-
vembro de 1889 e morre en 
Perillo o 20 de febreiro de 
1957. Os seus pais proce-

den de Carral e aséntanse no barrio coru-
ñés de Santa Margarida. Seu pai Manuel 
Abelenda Incógnito exercía traballos 
relacionados co estaño, e súa nai María 
Zapata Amaro, traballaba na fábrica de 
tabacos.

Manuel Zapata críase modestamente e asis-
te á escola pública, onde amosa desde cedo 
a súa inclinación polo debuxo. Moi axiña 
vai realizar pequenos traballos e aos 14 
anos emprégase nunha coñecida imprenta e 
taller de fotogravado da rúa Real coruñesa. 
A súa vocación pola arte e o debuxo fai que 
asista a clases nocturnas da Escola de Artes 
e Oficios, situada nos baixos do Instituto 
Eusebio da Guarda. Aquí, ben guiado polo 
seu profesor Xavier Cappa, obtén mag-

níficas cualificacións e 
este  procúralle do 
concello da cidade 
unha bolsa para 
continuar a súa 
formación en 
Madrid. A esta 
primeira bolsa 
engádeselle a 
da Deputación 
e deste xeito sae 
de Galicia e ingre-
sa na Academia de 
Belas Artes de San 
Fernando en Madrid.

Entre os anos 1909 e 1914 continúa a súa 
formación pictórica en Madrid. Neste mo-
mento está dedicado con afán a súa forma-
ción e recibe múltiples premios e diplomas 
académicos. En 1912 suma outra bolsa da 
Academia de Belas Artes de Coruña e no 
mesmo ano expón na capital coruñesa o 
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Estrofa do poema titulado Abelenda 
do escritor  Eladio Rodríguez González, 
dedicado ao 
pintor

Toda a nosa Galicia forte e sana
penéirase na luz da súa paleta .
Apóstol escolleito e convencido
do culto á aldea
quere predicar co exemplo prós incrédulos
¡trocando en relixión engaioleira
o santo amor á arte
e o santo amor á terra!

(adaptado)



capital de provincia de interesante pulo  
creativo, político e intelectual. O ambien-
te intelectual coruñés está protagonizado 
polas Irmandades da Fala con Antón Vilar 
Ponte, as figuras de vangarda con Rafael 
Pérez Barradas e Julio Casal, promotores 
da revista Alfar, os pintores Huici, Francis-
co Miguel, Cebreiro, Seijo Rubio e outros 

intelectuais como Fernández Flórez, Rafael 
González Villar, Ángel del Castillo e máis... 
que conformaban a tertulia denominada La 
Peña, onde mesmo no verán acudían Cas-
telao, Valle-Inclán etc. Manuel Abelenda 
é partícipe e protagonista deste ambiente 
aínda que esteticamente a súa pintura non se 
incline pola vangarda nin a innovación.
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seu traballo de Madrid, a sala que o acolle 
é a Sociedade Recreativa e Instructiva do 
Círculo de Artesanos, mais a súa maior as-
piración é acadar a bolsa para ir a Roma. 
A desexada estadía romana que debera ser 

para catro anos acaba sendo de oito meses 
por mor das dificultades económicas e os 
conflitos da I Guerra Mundial e malia estas 
dificultades visita Nápoles e Pompeia. 

O regreso a Galicia e á Coruña abre novos 
camiños profesionais e persoais. Manuel 
Abelenda instala o seu estudo na senlleira 
praza de María Pita e vaise dedicar á do-
cencia oficial na súa antiga Escola de Artes 
e Oficios e de xeito particular desde o seu 
obradoiro. A Coruña dos anos 20 é unha 
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Así os seus traballos de ilustración para Alfar amosan estilo modernista e simbolista e 
oriéntanse esteticamente cara ao art-decó. Nesta faceta de ilustrador sobresae a portada do re-
lato de Francisca Herrera titulado A alma de Mingos de 1922, a xilografía para un fragmento 
de El velo de la reina Mab de Rubén Darío, o cartel do 25 de xullo de 1933 para conmemo-
rar o Día de Galicia e no ano 
seguinte o cartel para a Asocia-
ción de Artistas da Coruña.

En Abelenda destaca, malia as 
adversidades e falta de recur-
sos, unha profunda dedicación 
persoal ao estudo, ao coñece-
mento de todas as tendencias 
do momento e á determinación 
pola procura dun estilo persoal 
que no seu caso tendeu cara a 
liñas conservadoras. Agora ben, 
no tratamento dos elementos 
propios de Galicia como a pai-
saxe e o costumismo reflícte-
se a influencia galeguista das 
Irmandades da Fala fundadas 
en 1917 na Coruña. En 1935, 
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o coro Cántigas da Terra, creado polas Ir-
mandades, elixe como presidente a Manuel 
Abelenda Zapata.

En canto á temática para óleo, Abelenda vai 
encamiñando cara ao retrato pois é un gran 
debuxante, o costumismo, que logo aban-
dona e a paisaxe e bodegóns, que lle dan 
sona e prestixio. Vai suceder que en varias 
exposicións coinciden os pintores gale-
gos que están triunfando tanto en Galicia 
como fóra. Así podemos citar a Fernando 
Álvarez de Sotomayor, Francisco Lloréns, 
Bello Piñeiro e o propio Manuel Abelenda. 
Do talento e creacións de Abelenda, Antón 
Vilar Ponte escribiu: “ha de ser un nome de 
mestre que a posteridade admirará, como 
o admiramos xa os da xeración presente”. 

Entre os anos 1920 e 1928 participa in-
dividual e colectivamente nas máis pres-
tixiosas exposicións do país. Abelenda 
vai estar presente no II Salón Ferrolano 
conxuntamente con Sotomayor, Seijo Ru-

bio e Álvaro Cebreiro. Participa na Expo-
sición de Arte Galego de Santiago de Com-
postela en 1926. En 1928 na exposición 
realizada en Madrid con paisaxes, bodegóns 
e floreiros recibe as críticas máis eloxiosas 
pola súa interpretación da paisaxe galega.

En 1923 contrae matrimonio con Obdu-
lia Freire Mariñas na parroquia de Santa 
Leocadia de Perillo. A parella, que vai ter 
catro fillos: Obdulia, Manuel, Leonardo 
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azuis que executa con técnicas impresionis-
tas e que aprendera do seu profesor Muñoz 
Degrain. Abelenda estuda e aplica os seus 
matices e así logra converterse nun dos 
mestres da brétema e natureza das nosas 
mariñas. Estas características espéllanse 
en obras como Saudade, Paisaxe galega, 

Ría do Burgo, Bastiagueiro, Ría e praia 
da Pasaxe, etc. 

En 1930 e grazas á súa obra titulada Ven-
to acada unha bolsa da Deputación coru-
ñesa para viaxar por Europa e da que de-
bía entregar memoria do seu percorrido e 
impresións artísticas. Neste intre o pintor 
vai coñecer e estudar con fondura a pintu-
ra presente nos museos de Madrid e Tole-
do e nas diferentes exposicións e museos 
das importantes capitais europeas. Visitará 
de novo Roma, e a continuación Xénova, 
Pisa, Florencia, Venecia e Milán, ademais 
de Lausanne e París. Esta experiencia vai-
na ir contando en artigos que se publican 
en La Voz de Galicia da época e demostran 
esta faceta de estudoso e de interese pola 
formación que o van conformar ao longo 
da súa vida.

A Guerra Civil de 1936 vai separar a fa-
milia durante os tres anos da súa duración. 
Abelenda trasladárase a Madrid por mor 
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e Manuela, vai residir no concello de Olei-
ros e moitos dos seus cadros están pintados 
desde a terraza da súa casa de Perillo baixo 
a lenda “Desde o meu estudo”. As nosas pai-
saxes oleirenses van aparecer moi a miúdo 
nos seus cadros, ás veces protagonistas e 
noutras ocasións como fondo. 

Ademais da temática da paisaxe pola que 
amosa absoluta entrega, a Abelenda preo-
cúpalle a luz como factor esencial desta. 
Nesta pescuda lumínica pasa por unha fase 

de características tenebristas, que está 
representada en cadros como Las beatas 
e Chove. Na exposición de 1923 destacan 
os cadros con esta liña e revélano os títulos 
como Luar e Lusco fusco. Na súa procura 
da luz que considera propia do noso país 
vai depurando as cores cara a tons grises e 
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los revelan a súa concepción: 
Romaxe, Festeiros, Mozas 
romeiras, Carros na ría, etc.

En canto ao retrato destacan 
os dos seus fillos, A miña filla 
Obdulia, O meu fillo, diferen-
tes autorretratos e os realiza-
dos para personaxes populares 
e moi coñecidos na Coruña 
como Álvaro Cebreiro, José 
Castro Chané, Manuel María 
Puga (Picadillo) e O doutor 
Hervada entre outros. A carón 
destes óleos o pintor realizou 
multitude de retratos coa téc-
nica de sanguina e sepia onde 
predomina o retrato familiar 
dedicado aos seus fillos desde 
meniños a adolescentes. 

Outra liña de traballo do noso pintor está dedicada ao bodegón. Ao seu regreso de Madrid en 
maio de 1939, é esta temática a que vai estar máis presente. Durante a súa estancia madrileña 
e durante case tres anos, o pintor non deixou de traballar nas súas paisaxes que evoca e crea 
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de opositar a unha cátedra 
de debuxo e para participar 
na Exposición Nacional de 
Bellas Artes, que inaugura o 
presidente da República, Don 
Manuel Azaña, o 4 de xullo. A 
exposición péchase a media-
dos de mes sen fallo ningún 
por parte do xurado a causa 
do golpe de Estado.

Para concorrer á exposición 
madrileña, o pintor presenta-
ba un cadro costumista, outra 
liña temática da súa paleta, 
que leva por título Areeiros. 
Este temática atopa o seu es-

plendor nestes anos en que os movementos galeguistas apoian e divulgan a través da literatura, 
música e artes as formas propias de ser do país e queren amosar con ton crítico ou máis ama-
ble o talento creador do seu pobo e dos seus artistas. Castelao representa na súa liña pictórica 
o contido máis crítico atendendo á realidade social mentres que Sotomayor e Abelenda plas-
man a liña temática colorista, de homes e mulleres ataviados fermosamente cos seus traxes 
de garda e en escenas de romaría e festa con elementos tópicos e folclóricos. Os seus títu-
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ocasións. En 1941 ingresa como académico 
de número na Academia Provincial de Belas 
Artes da Coruña e en 1946 recibe o nomea-
mento de membro correspondente da Real 
Academia Galega. A súa obra pictórica 
atópase nas máis importantes coleccións 
e museos do noso país: Colección de arte 
Afundación, Colección María José Jove, 

Colección Museo da 
Cidade “Quiñones de 
León”, Colección do 
Museo de Belas Artes 
da Coruña, Colección 
da Real Academia Ga-
lega de Belas Artes, 
Concello da Coruña e 
Deputación etc. 

O Concello de Olei-
ros é propietario dos 
seguintes cadros des-
te magnífico pintor: 
Remanso na Ría do 
Burgo, Na Roibeira 

(Betanzos), Casa de labradores en San 
Pedro e “Retrato de paisano”.

Os veciños de Oleiros estaremos sempre 
en débeda co pintor Abelenda. Grazas á 
súa arte, a beleza das nosas costas e praias 
espalláronse polo mundo. Ao botarmos 
unha ollada á obra pictórica do autor e 
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de memoria. Agora no regreso 
á casa, o bodegón, a natureza 
morta pasa a ocupar un lugar 
preferente. O autor denomina 
estas obras como Naturezas en 
silencio. Nelas tamén asoma o 
elemento galego pola súa prefe-
rencia a pintar as louzas de Sar-
gadelos e estas, o cristal, peixes e 
froitas son os motivos pictóricos 
que realiza con mestría como 
Cacharros de Sargadelos, Cerá-
micas e Cristal, Peixes, Froita 
e Cristal.

En plena posguerra e entre 1940 
e 1957, Abelenda traballa cons-
tantemente e acode a numerosas 
exposicións individuais e colec-
tivas. Vai estar presente en Ma-
drid, Barcelona, Oporto, Lisboa, 
León, Sevilla e naturalmente en 
Vigo e na Coruña en múltiples 
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fixármonos nos seus títulos queda clara a súa 
querenza e homenaxe ás terras oleirenses: Desde 
Montrove, Pinos en Bastiagueiro, O castro de 
Nirvana, Desde Oleiros, Iñás, Cercanías da 
praia de Santa Cristina, e un longo etcétera 
inesquecible e inacabable... Tamén hoxe os 
seus veciños teñen presente a súa lembranza e 
memoria  na rúa que na parroquia de Perillo 
leva o seu nome.
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Ábum
familiar

Autorretrato. Óleo sobre lenzo. 1955
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Folleto da exposición de Manuel 
Abelenda en Sevilla no ano 1956
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osé Neira Vilas naceu o 
3 de novembro de 1928 
nunha vivenda campesiña 
en Gres, (Vila de Cruces), 
coñecida como “A casa do 

romano”, no seo dunha familia numerosa 
e humilde na que en ocasións mesmo 
escaseaba a comida.

Xosé Neira é fillo de Manuela Vilas, unha 
persoa leda e de grande intelixencia, e 
de Xosé Neira Silva, labrego, zoqueiro, 
músico e carpinteiro. De rapaz  tiña que 
combinar a asistencia ao colexio co traba-
llo de labrego: levaba as vacas a pacer, 
vendimaba, recollía landras... pero tamén 
xogaba á panda, á estornela, ao circo, ás 
agachadas, ao aro de ferro ou ao carro. 
Posto que vivía nunha aldea pequena e 
non había moitos entretementos, ocupaba 
o seu tempo de lecer acudindo aos bailes 
dos arredores e incluso creou un grupo de 
teatro cos veciños. Este período repercutiu 

notablemente na súa obra literaria, concre-
tamente naquela que recolle a vida e os 
traballos do rural. Esta temática vai ser 
tratada desde un punto de vista emotivo e 
realista co que resultaba fácil identificarse 
e probablemente isto explica que vaia ser 
un dos autores máis lidos da literatura 
galega.

Coma a seu pai lle deron a estafeta de 
correos, cada mañá antes de entrar  na 
escola Neira Vilas xa percorrera catorce 
quilómetros para levar e traer a corres-
pondencia. Con dezaseis anos cumpridos 
comezou a traballar de contable no 
serradoiro local, o cal era un privilexio 
para a época. Isto non lle impedía facer 
diferentes actividades como, por exemplo, 
ir ás romarías ou bailar. Mais Neira Vilas 
quería seguir estudando e con dezanove 
anos buscou traballo na Coruña, Santiago 
de Compostela e na cidade de Madrid para 
poder traballar polo día e estudar pola 
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“Eu son ... Balbino. Un rapaz da 
aldea . Coma quen dis, un ninguén . 
E ademais, probe ...”

Memorias dun 
neno labrego
Xosé Neira Vilas



a clases de Lingua e Literatura. No plano político xunto a 
outros mozos galegos emigrados fundou en 1953 as Moci-
dades Galeguistas, da que chegou a ser secretario xeral, e 
o periódico Adiante, ademais de colaborar noutros xornais 
galegos e participar en numerosas actividades en prol da 
nosa cultura como o I Congreso da Emigración Galega. 

En 1957 casa con Anisia 
Miranda coa que funda a 
editorial Follas Novas que 
distribuía libros galegos por 
toda América. Máis tarde, en 
1961, escribe o seu libro máis 
famoso, Memorias dun Neno 
Labrego, no que se recolle a 
vida dun neno galego da Gali-
cia da posguerra. 
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noite, aínda que non atopou nada que lle 
permitise compatibilizar as dúas tarefas.

Despois de darlle moitas voltas decidiu 
emigrar a Bos Aires. Nun primeiro 
momento non lle resultou fácil, posto que 
era menor de idade e o xuíz municipal 
non autorizou a súa marcha. A situación 
fíxose máis urxente cando cumpriu os 
vinte anos porque, de non poder marchar, 
tería que facer o servizo militar. Ao final, 
en 1949 conseguiu embarcar desde Cádiz 
en primeira clase, despois de que os seus 
pais lograsen reunir os cartos necesarios.

En Arxentina coñeceu moitos dos exilia-
dos de Galicia que se trasladaran alí 
para fuxir da Guerra Civil. Da man deles 
redescobre a Galicia intelectual, política e 
social, para el enteiramente descoñecida. 
Neira reincorpora sen complexos tanto a 
súa cultura como a súa lingua. Comeza 
daquela un activismo cultural que non 
abandonará nunca e decide escribir en 
galego. Tamén coñece a Anisia, a súa 
futura muller, de orixe cubana aínda que 
de ascendencia galega, e a outros artistas 
importantes como Luis Seoane, Eduardo 
Blanco Amor ou Rafael Dieste.

Á descuberta desta Galicia nova, Neira en-
gade os avances tecnolóxicos que atopou 
en América,  así tivo que aprender a reali-
zar actividades como chamar por teléfono, 
ir en ascensor ou cruzar a rúa. Durante a 
súa estancia, e tras realizar diferentes tra-
ballos como o de panadeiro e carpinteiro, 
estudou música, comercio e licenciouse en 
periodismo, ao mesmo tempo que asistía 
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Memorias dun Neno Labrego convértese 
nun libro senlleiro. As cifras de vendas, o 
seu éxito dentro e fóra de Galicia, a tra-
dución a todas as linguas importantes do 
mundo como alemán, chinés, portugués, 
español, ruso, italiano, checo, inglés, fran-
cés... fan del un acontecemento único na 
historia da nosa literatura. O recoñece-
mento do libro e á vez o do seu autor re-
sulta un fenómeno literario e emotivo non 

superado. Na Galicia de 1961 a experien-
cia vital do seu protagonista: “Eu son Bal-

bino. Un rapaz da aldea. Como quen dis, 
un ninguén. E ademais, pobre...” estre-
meceu a sociedade galega, que atopou es-
pellada na vida de Balbino a súa pobreza, 
a falta de recursos e promoción, e a dura 
explotación dos seus fillos máis febles.

Tamén será en 1961, dous anos despois de 
que Fidel Castro fose a Bos Aires, cando o 
matrimonio se trasladará a Cuba. Alí, des-
pois de dedicarse a diferentes ocupacións 
laborais, dirixiu a Sección Galega do Insti-
tuto de Literatura e Lingüística da Acade-
mia de Ciencias de Cuba onde compilou e 
estudou as obras dos emigrantes galegos, 
e fundou xunto con Anisia a revista infan-
til Zunzún. Nesta época tamén se dedica 
a traducir libros da cultura cubana á nosa 
lingua, ao tempo que produce a maior par-
te da súa obra, como a triloxía denominada 
O ciclo do neno. A serie aglutina algunhas 
novelas protagonizadas por rapaces. Desta-
can pola súa sinxeleza formal nun panora-
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ma dominado pola narrativa experimental. 
Tamén verán a luz as obras Xente no ro-
dicio (1965) e A Muller de Ferro (1669), 
nas que a visión do campo que se reflicte 
amosa outros temas de carácter existen-
cialista, ou Querido Tomás (1980) que 
pon o foco no monólogo dunha muller 
de cincuenta anos. As novelas Camiño 

Bretemoso (1967), Historias de Emigran-
tes (1968) e Remuíño de Sombras (1973), 
por outro lado, enfróntanse ao tema da 
emigración e da morriña. Mentres que as 
dúas últimas se sitúan en Bos Aires, Tem-
po Novo (1978) transcorre na Cuba poste-
rior á Revolución. Unha década despois, 
en De cando Suso foi carteiro (1988), 
Neira Vilas recupera un protagonista in-
fantil coa finalidade de evocar como a súa 
terra se baleira por mor da emigración.

Foi precisamente en Cuba onde se estable-
ceu a relación entre o autor e o Concello 
de Oleiros. No ano 1984 o actual alcalde, 
Ángel García Seoane (Gelo), realiza unha 
viaxe a Cuba para entregarlle a Fidel Castro 
un acordo municipal no que se declaraba 
ao presidente cubano concelleiro honorí-
fico do Concello de Oleiros. Neira Vilas, 
sabedor de que Ángel García Seoane que-
ría coñecelo debido ao traballo que estaba 
a facer no eido da escrita e da tradución 
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En maio de 1989, foi inaugurado no seu 
honor o instituto Neira Vilas en Perillo, na 
rúa que tamén leva o seu nome. O propio 
escritor voa desde A Habana para acudir 
ao acto. Ángel García Seoane aprovei-
ta esta estadía do escritor para reivindicar 
o recoñecemento da súa figura en Galicia. 
Neira Vilas solicítalle ao alcalde que faga 
as xestións oportunas para que puidesen 
vir a vivir na casa dos seus pais en Gres, 
malia que a edificación estaba en moi mal 
estado. Manuel Fraga, presidente da Xun-

ta de Galicia nese momento, apoia a peti-
ción do alcalde, axudado de novo por Díaz 
Pardo, como tamén o fará a Real Acade-
mia Galega e persoeiros da talla de Alonso 
Montero. Deste xeito restáurase a casa dos 
pais para convertela nun pequeno museo 
e acórdase facerlle unha nova, ao lado da 
antiga, para que puidese vivir xunto a súa 
muller. Despois dalgunhas viaxes entre 
Cuba e Galicia instálanse definitivamen-
te en Galicia en 1992, primeiro en casa de 
Isaac Díaz Pardo e logo, en 1994, en Gres. 
Unha vez aquí, o matrimonio colaborará 
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de textos ao galego, entre eles algúns de 
Nicolás Guillén, Alejo Carpentier ou José 
Martí, convídao á súa casa á que acode 
xunto con Guillermo Fernández-Obanza. 
Ángel García Seoane descríbeo como “un 
encontro moi ameno”, pois ao ser galegos 
tratábanos coma familia, e xa aí Neira Vilas 
demostrou interese por volver definitiva-
mente a Galicia. Anteriormente xa estivera 

aquí nalgunha ocasión grazas á interven-
ción de Isaac Díaz Pardo, que hospedaba 
o matrimonio na súa casa santiaguesa. 
Aínda que naquel ano a situación en Cuba 
era boa, a partir do 90 volveuse crítica 
polos bloqueos. A consecuente falta da 
subministración de petróleo propiciaba 
que o transporte se fixese en bicicleta. 
A causa disto, Xosé tivo un accidente en 
bicicleta que lle provocou un problema 
de cadeira durante un tempo, o que signi-
ficou que aínda desexase con máis forza 
volver á súa terra.
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be o recoñecemento xeral como autor ao 
concedérselle o Premio da Crítica Galega 
e o Premio da Crítica Española, foi inves-
tido Doutor Honoris Causa pola Univer-
sidade da Coruña e a Universidade de A 
Habana, outórganselle as medallas Caste-
lao e Pedrón de Honra, e foi declarado Fillo 
Predilecto do Concello de Vila de Cruces.

Entre as numerosas obras que publica de 
volta en Galicia destacan O home de pau. 
(Xerais, 1999), Relatos mariñeiros (Xe-
rais, 2003) ou o libro póstumo Romaría 
de historias (Galaxia, 2015) no eido da 
narrativa, ou Dende Gres (Espiral Maior, 
2004) no ámbito da poesía. Faleceu o 27 
de novembro de 2015. 
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en moitas actividades culturais de Oleiros, 
á que consideraba a súa segunda casa, así 
como en campañas en prol do pobo cubano. 
Mesmo deixará por escrito nalgúns libros 
o seu recoñecemento ao concello. Ao lon-
go dos 26 anos que transcorren dende que 
se inaugura o centro que leva o seu nome 
e o seu pasamento, foron moitas as oca-
sións nas que acudiu ao IES Neira Vilas e 
amosou a súa vinculación coa comunida-
de educativa. De feito, enviaba ao instituto 
un exemplar de cada libro que ía publican-
do para incrementar a colección da súa 
obra que se atesoura no centro do que tan 
orgulloso se sentía. 

Despois da súa volta a Galicia, malia que 
está xubilado, seguirá exercendo unha acti-
vidade febril, tanto como escritor de ficción 
como de dinamizador cultural. Presidiu a 
Fundación Xosé Neira Vilas, foi membro 
numerario da Real Academia Galega, reci-
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Celebración do 25 
aniversario do instituto
Neira Vilas
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biografía de Mª de los 
Dolores del Adalid y Gon-
zález Garrido -a partir de 
agora María del Adalid- 
exemplifica de xeito cabal 

a profunda invisibilidade que padeceron as 
mulleres ao longo da historia da humanida-
de. Hoxe en día procúrase recuperalas do 
seu esquecemento e, cultural e socialmen-
te, deséxalles ofrecer a todas elas a xustiza 
social  que non gozaron.

Así María del Adalid, aínda contando para 
a súa traxectoria vital cos recursos econó-
micos e intelectuais precisos, vai padecer 
o esquecemento social, artístico e histórico 
que afecta á súa condición feminina. María 
del Adalid amosa así e todo unha inmensa 
xenerosidade, pois vai facer entrega da im-
portantísima herdanza cultural e económi-
ca que os seus pais lle deixaron e que ela, 
como doadora e mecenas, á súa vez entre-
gou á RAG e a toda a sociedade galega.

María nace en Madrid 
no ano 1873. Os 
veráns da súa in-
fancia e adoles-
cencia gózaos 
nos fermosos 
xardíns de ti-
poloxía fran-
cesa que os 
seus pais te-
ñen no Pazo 
de Lóngora. O 
seu pai é Mar-
cial del Adalid, 
músico de grande 
sona e figura sobran-
ceira do noso Rexurdi-
mento no eido musical. A súa nai, Fanny 
Garrido, ou tamén Eulalia de Liáns, traduto-
ra e escritora. Fornece coas súa letras a mú-
sica do seu home, creando así conxunta-
mente “as primeiras cancións galegas do 
noso Rexurdimento” en palabras da profe-
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Durme, durme miña rosa
Griliña do noso lare
Todas as peniñas fuxen
C’o pracer de te arrolare
E por acabar tan logo
Sinto de t’adormentare
Miña xoia    (orixinal: xoya)

Canto de berce
Letra: Fanny Garrido
Música: Marcial del Adalid
Cantares viejos y nuevos de Galicia
Canción dedicada á súa filla María
Recompilación: Margarita Soto Viso



Fanny Garrido e a súa filla María

neste momento. O máis común por parte 
das pintoras era recibir clases particula-
res e non coincidir cos seus compañeiros 
masculinos nas mesmas horas. E tamén era 
diferente o nivel de esixencia respecto dos 
seus compañeiros ademais de non poder 
pintar ao natural e ter que estar repetindo 
láminas. María del Adalid inclínase nas 

súas creacións pola composición, o retrato 
e a paisaxe. En canto a esta vai contar coa 
amizade e consello doutro pintor paisaxís-
tico e amigo da familia, Francisco Lloréns.

Nas Exposicións Nacionais de Belas Artes 
dos anos 1904, 1906 e 1909 a prensa ma-
drileña dá conta da participación da nosa 
pintora. Na primeira delas María del Adalid 
recibe unha mención honorífica, que volve-
rá acadar en 1906 e en 1909. Nas recensións 
dos xornais da capital El Imparcial e El 
País destácase o bo retrato ao pastel alí pre-
sentado así como as interesantes trazas que 
os cadros da autora amosan nesta técnica. 

Foi a socia número 47 da Asociación 
Española de Pintores y Escultores (AEPE), 
creada en 1910, e tamén unha das partici-
pantes no seu primeiro “Salón de Otoño”.

Nestas primeiras décadas do século XX e 
durante o veraneo coruñés, María del Ada-
lid participará nas máis importantes expo-
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sora Margarita Soto Viso. A meni-
ña, filla única recibirá unha coidadosa 
educación que abrangue naturalmen-
te a música e os idiomas, francés e 
inglés. Ademais teremos que desta-
car o ambiente cultivado e intelec-
tual que se respira en Lóngora. Sa-
bemos dos importantes encontros 
dos intelectuais da época que duran-
te as estadías de verán pasaron polo 
pazo. Concertos, recitados e faladoi-
ros nos que interviñeron personaxes 
como Sofía Casanova, Emilia Pardo 
Bazán, Francisco Lloréns e un lon-
go etcétera.

Polo tanto e con todos estes antece-
dentes e ambiente, María del Adalid 
encamíñase cara a unha formación 
artística de prestixio como é matri-
cularse na Escola de Belas Artes de 
San Fernando en Madrid. Na escola 
a presenza feminina era ben escasa 
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obras de una señorita gallega, artista muy 
distinguida, María del Adalid” e noutra 
ocasión  “retratos…como los elegantes y 
briosos de la señorita del Adalid”. A nosa 
pintora presenta catro cadros: Retrato 
de la señorita C.B., Carmencita, Lilas 
e Retrato. A diferenza de participación 
entre pintoras e pintores é significativa: 74 
homes e 4 mulleres. A isto engádese que 
a crítica apenas menciona as creadoras 
e, cando o fai, cae na condescendencia e 
paternalismo. No semanario de Rianxo 
podemos ler: “son también de efecto y muy 
bonitos los cuadros que envió la señorita 
de Corredoira y la señorita de Adalid”.

A II Exposición de Arte Galega vaise ce-
lebrar cinco anos despois o 27 de agosto 
de 1917. O ambiente cultural coruñés está 
máis vivo e goza dun período de esplendor 
do que son protagonistas as Irmandades 
da Fala, que promoven a dignificación e 
prestixio dos creadores e artistas do país, 
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sicións de arte galega que se levan a 
cabo na Coruña. 

A I Exposición de Arte celébrase, 
en 1912, na antiga sede da Escola 
de Artes e Oficios coruñesa sita 
nos baixos do Instituto Eusebio 
da Guarda. Os patrocinadores da 
mesma son Francisco Lloréns e 
Seijo Rubio, recoñecidos pintores 
que participan coas súas obras e 
que están acompañados por outros 
artistas como Álvarez de Sotomayor, 
Castelao, Abelenda Zapata, Bello 
Piñeiro e González Villar (este último 
con proxectos arquitectónicos). Á 
hora de facer unha recensión da 
participación da pintora, a prensa 
local soamente a cita e realiza 
comentarios máis propios de crónica 
de sociedade que de valoración da 
obra que se expón. Así no xornal 
El Noroeste escribe “llegarán tres 
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María del Adalid.



Pazo de Lóngora.  A situación familiar de 
María del Adalid é nestes momentos de or-
fandade. O seu pai xa morrera en 1881 (can-
do María só contaba con 8 anos de idade) e 
súa nai finara había dous anos, no 1917.

Desde a súa presenza na exposición de 
1919 levada a cabo en Bos Aires non nos 
consta ningunha outra participación nin in-
dividual nin colectiva da nosa autora. Ago-
ra ben, desde xaneiro do ano 1921 apare-

ce na prensa local unha noticia de interese 
vencellada ao seu home, Ruiz de Huidobro. 
As cabeceiras dos xornais da época como 
Acción Coruñesa, El Orzán e El Ideal 
Gallego  informan ao longo dos meses de 
xullo, agosto e setembro do proxecto dun 
balneario para a praia de Bastiagueiro con 
importantes construcións dedicadas a Ca-
sino, Gran Hotel, campos deportivos e un 
magnífico parque. Don José Ruiz Huido-
bro é o promotor desta urbanización que 
a sociedade coruñesa recibe con alegría. 
A prensa dá conta da presenza do aprecia-
do arquitecto Antonio Palacios e describe 
a súa visita á Cidade Xardín coruñesa e á 
propia praia de Bastiagueiro. O proxecto 
oficialízase e apróbase e así sae publicada 
a súa concesión a Ruiz de Huidobro na 
Gaceta de Madrid -hoxe BOE- o 16 de 
xullo de 1922.

Ora ben, o falecemento repentino do es-
poso vai truncar en principio todos estes 
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atendendo á súa divulgación e publicando 
no seu xornal A Nosa Terra, a importancia 
deste evento. A exposición terá lugar nos 
salóns do Pazo Municipal, os participan-
tes son os artistas máis renomeados do 
país como Sotomayor, Lloréns, Caste-
lao, Sobrino, Asorey, Jesús Corredoira e 
Abelenda Zapata  nun total de 53 artistas 
masculinos. O certame é inaugurado por 
dona Emilia Pardo Bazán e toda a prensa 
local faise eco de tan importante evento. 
Os representantes masculinos gozan de 
gran coñecemento e sona, eles reciben 
críticas profesionais e ben argumentadas, 
para elas, que só son 4, brevísimas liñas e 
comentarios que denotan a súa minusvalo-
ración. O xornalista e director de La Voz de 
Galicia Alejandro Barreiro Noya escribe 
así: “...presentó dos cuadritos, uno de flo-
res -campanillas blancas, que armonizan 
con la nota roja de los geranios- y otro, 
la cabeza avellanada de un viejo pastor, 
sobre un sobrio fondo de paisaje. En am-

bas impresiones hay detalles perfectamente 
acabados, se advierte soltura, una encan-
tadora sencillez y desde luego condiciones 
para empresas de más empeño.” Recoñe-
cemos que o periodista á hora de describir 
calquera obra masculina nunca empregaría 
o diminutivo cuadritos nin seguramente o 
adxectivo encantandora. Dous anos máis 
tarde en 1919 a Arte Galega viaxa a Bos 
Aires, María del Adalid presenta dous 
cadros: un titulado Rosas de otoño e un 
retrato que amosa unha cabeza de xitana 
descritos no Correo de Galicia como “dos 
óleos muy estimables”.

En canto á vida persoal María del Adalid 
contrae matrimonio con José Ruiz de Hui-
dobro, doutor en Medicina e Farmacia. O 
casamento ten lugar o 19 de xullo de 1919, 
no Pazo da Mercede en Baiona, hoxe con-
vertido en parador. Do feito social fai refe-
rencia toda a prensa galega e madrileña. O 
novo matrimonio virá pasar a lúa de mel ao 
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a labradío denominado “Piedra de Abajo” 
sito en términos de Sta. Leocadia de Alfoz 
(Perillo) donado por Dª María de los Dolo-
res del Adalid y González Garrido a favor 
de este ayuntamiento con el exclusivo obje-
to de construir sobre dicho terreno escue-
las de primera enseñanza según consta en 

escritura pública otorgada en 22 de Marzo 
de 1926...”.

Así mesmo, deixará en testamento o Pazo 
de Lóngora á orde relixiosa dos Salesia-
nos coa finalidade de convertelo nunha 
granxa-escola para rapaces con dificultades. 
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plans. María del Adalid, malia a desgraza 
de verse novamente soa, retoma o proxec-
to e de novo a prensa local do ano 1925 e 
1926 anuncia a autorización solicitada ao 
Ministerio de Fomento para “establecer 
un servizo público de baños na praia de 
Bastiagueiro, coñecida como Grande”. A 
partir destas datas nada se volve a saber e 
o futuro do incipiente balneario queda no 
esquecemento.

Por último, o papel 
social que a partir de 
agora vai desempeñar 
María del Adalid amosa 
unha mentalidade aber-
ta e orientada a fomentar 
a educación, a favorecer 
as persoas máis febles e 
a custodiar o importan-
tísimo patrimonio cul-
tural que tamén herdara 
dos seus pais. Por isto, 

no ano 1926, vai axudar á construción ade-
mais de ceder os terreos sitos na parroquia 
de Montrove para a creación do grupo esco-
lar, edificio, que aínda hoxe conserva a placa 
co seu nome e que actualmente e de forma 
provisional é a sede de Protección Civil de 
Oleiros. No Libro de Inventarios y Balan-
ces do Concello de Oleiros (exercicio de 
1929) figura que doou “un trozo de terreno 
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Outro feito de valor incalculable é a entrega 
á RAG das obras do seu pai e por extensión 
da familia Adalid, grazas a este feito, con-
sérvanse na Real Academia Galega pezas 
musicais únicas e obras aínda inéditas. O 12 
de decembro de 1928 formalízase a entre-
ga deste patrimonio, o que hoxe constitúe, 
segundo o historiador Barreiro Fernández 
“un fondo musical único e valiosísimo”. A 
RAG quixo agradecer a entrega deste le-
gado a María del Adalid co nomeamento 
de Académica de Honra, na xunta que se 
celebrou o 12 de maio de 1929, presidida 
por don Eladio Rodríguez González. Figura 
como académica no período comprendido 
entre o 5 de marzo de 1929 ao 18 de xanei-
ro de1930.

Finalmente, María del Adalid morre na Co-
ruña(1), no seu domicilio do número 26 da 
rúa Tabernas, o 18 de xaneiro de 1930, aos 
57 anos de idade, e está enterrada no cemi-
terio coruñés de San Amaro.
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Os habitantes de Oleiros mantemos con 
este roteiro a súa memoria e hoxe gozamos 
da súa xenerosidade.

(1): Na obra “A presenza das mulleres pintoras na arte galega: 1858-
1936” de Fernando Pereira Bueno figura que morreu en Lóngora, pero 
no rexistro civil de A Coruña consta que faleceu no seu domicilio de 
A Coruña.
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Portada e páxs. 48 e 63: *Fotografía FL_2_14.

Título: María del Adalid ano 1909
Retrato de estudio. Plano medio curto de María del Adalid. Leva un vestido de encaixe, 

un crucifixo sobre o peito, un broche e o pelo recollido cunha fita.
 

Páx. 52: *Fotografías FL_7_31_1 Título: Mª del Adalid
Data de creación: [1900 a 1920]

Plano enteiro de María del Adalid. Sentada de medio lado sobre un valado, nun camiño que 
remata cun portal de madeira, no fondo á dereita, leva unha saia longa e unha blusa de listas.

 
Páx. 50: *Fotografía FL_04_02

Título: Fany [sic] Garrido y su hija Mª del Adalid
Data de creación: 1890 a 1910]

Plano curto de Fanny Garrido e Maria del Adalid sentadas no interior dunha casa.




