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LIMIAR DO ALCALDE

As corporacións democráticas que nos precederon foron moi conscientes 
da importancia da recuperación da memoria histórica local como un 
dos elementos chave para reafirmar a nosa pertenza a unha comunidade 

cunha identidade de seu.

A convocatoria de bolsas de investigación, a colaboración na edición e 
distribución de diferentes estudos sobre o noso Concello, a compilación e 
montaxe, coa participación activa da veciñanza e nomeadamente da comunidade 
educativa, de varias exposicións fotográficas que reconstruíron a evolución da 
paisaxe e da vida social de Fene ou a creación dun espazo web, que podedes 
ver en http://contanosfene.wordpress.com/,  no que se recollen parte destes 
traballos son unha boa mostra do labor que desenvolveron.

Nos tres últimos anos esta tarefa desenvolveuse a través do programa 
“Construíndo pontes”, unha experiencia na que, máis unha vez, a participación 
veciñal convértese no eixe vertebrador dun proceso de recuperación do noso 
pasado máis recente a través das lembranzas e das vivencias de quen foron os 
seus protagonistas.

Grazas á xenerosidade dos participantes en “Construíndo pontes”, a veciñanza 
de Fene e, sobre todo, as persoas máis novas podemos coñecer, a través das 
súas vivencias, o impacto da industria no noso Concello, as lembranzas da 
súa infancia ou, como nesta publicación que hoxe presentamos, como eran os 
cines e a vida social no Fene de hai uns anos.

É de xustiza agradecerlle ás mulleres e homes que participan en “Construíndo 
pontes” estas páxinas coas que nos agasallan e transmitirlle os nosos parabéns 
por este traballo que agora ve a luz.

Mentres escribía estas liñas acordei dunha imaxe que hai uns meses percorría 
as redes sociais. Tratábase da imaxe dun bar no que penduraba un cartel con 
este texto “Non temos wi-fi. Falen!”. O texto en cuestión, que non tardou en 
converterse en viral, pon de manifesto a necesidade de, nestes tempos da 
galaxia Internet, de relacións e conversas e amizades virtuais, non perder o 
pracer de conversar, de recuperar os espazos públicos como espazos nos que 
relacionarmos e “construír pontes” con eses pozos de sabedoría que son as 
persoas maiores.

     Juventino J. Trigo Rey
     Alcalde de Fene



O programa de envellecemento activo “Construíndo Pontes” ven 
desenvolvéndose en Fene desde hai xa tres anos grazas a unha subvención 
da Deputación provincial de A Coruña, a través deste programa imos ano tras 
anos recuperando un apartado máis da memoria histórica do noso concello 
coa participación dos nosos e nosas maiores; un xeito máis de colaborar en 
construír a nosa historia como pobo, un xeito máis de marcar a nosa identidade, 
o noso conxunto de características que nos diferenza respecto doutros pobos.

A Organización Mundial da Saúde (OMS) adoptou o termo 
“envellecemento activo” a finais da década dos 90 do século XX. “As persoas 
maiores ofrecen valiosos recursos, a cotío ignorados, que realizan unha 
importante contribución á estructura da nosa sociedade.”  

En 2015, as persoas maiores que participaron en “Construído Pontes” 
traballaron na recuperación da nosa memoria histórica centrándose nos cines, 
salas de festa e nas lembranzas de como era a vida social noutro tempo, desde 
a fin do século XIX ata avanzada a 2ª metade do século XX.

O meu agradecemento por este traballo aos nosos e nosas maiores que 
participaron “Construíndo Pontes” contribuíndo a non deixar esquecer estas 
vivencias, esta parte das súas historias, da nosa historia.

Agradezo tamén á dona Juana Barro Couto, anterior responsable 
da concellería de Servizos Sociais e Igualdade chamada nesta lexislatura 
concellería de Benestar Social e Igualdade,  o seu traballo e dedicación para 
que se desenvolvesen durante o 2015 as actividades que fixeron posible caer 
nas súas mans este libriño cheo de relatos e experiencias dos veciños e veciñas 
de Fene.

        Joaquín Ayala Garrido
      Concelleiro de Benestar Social e Igualdade

LIMIAR DO CONCELLEIRO



PRESENTACIÓN

P or terceiro ano consecutivo teño o pracer de presentar o resultado do 
traballo de recuperación da memoria histórica da vila feito por veciñas 
e veciños de Fene enmarcado no Programa Construíndo Pontes. Dito 

programa está subvencionado pola Deputación da Coruña e a Concellería de 
Benestar  Social e Igualdade  do concello de Fene.

Gustaríame aproveitar estas páxinas para realizar unha reflexión sobre 
o concepto de comunidade. Entendemos por comunidade un grupo de seres 
humanos que teñen certos elementos en común, tales como o idioma, as 
costumes, os valores, a ubicación xeográfica, etc. Polo xeral, nunha comunidade 
créase unha identidade común mediante a diferenciación doutros grupos ou 
comunidades, que é compartida e elaborada entre as persoas que a integran e 
transmitida a través da socialización. Polo tanto, que sería dunha comunidade 
sen a súa historia?

Este programa pretende manter viva a memoria do concello co fin de 
preservar a súa identidade. E isto non sería posible sen a participación social 
das súas veciñas e veciños, persoas que desinteresadamente se involucran e 
comprometen nun proxecto común e comparten as súas vivencias da forma 
máis xenerosa e amable.

A cambio reciben a marabillosa experiencia de pertencer a un grupo 
que lles aporta afecto, confianza; compañeirismo, comprensión, apoio e moitos 
tempos de risas e distensión, que fan por un momento esquecerse das tensións 
do día a día.

Non podo máis que agradecer e admirar a estas persoas que levan tres 
anos participando no programa, ilusionándose con cada novo tema, cumprindo 
coas nosas citas dos luns (a pesares dos seus múltiples compromisos) e 
facéndome crecer sesión a sesión coa súa sabiduría e humanidade: Amparo 
Saavedra Salgado; Antonio Carballido Cazás; Juan José Villanueva Aguilar; Mª 
Carmen Rodríguez Vico, Mª Luz Arias Suárez, Mª Teresa Salgado Sixto, Andrés 
Picallo Maceiras,  María Dopico Grueiro e Carmen Feal Rey. E tamén a esas 
novas incorporacións ao grupo, que decidiron unirse este ano e enriquecernos 
coa súa experiencia e que desexamos continúen sendo parte del: Josefa Barcia 
Carbón, Amalia Fernández Marta, Andrés Cabana Bouza, Mari Carmen Lorenzo 
Ereña, Balbina López Gómez e José Seco Seco.

Esperamos que ano tras ano vaiamos aumentando o noso “pequeno 
gran equipo”, porque todas e todos tedes moito que dicir sobre a historia do 
voso concello, sobre a vosa historia.

Para rematar non podemos esquecer que isto non sería posible sen o 
traballo e o apoio de profesionais do centro municipal de Servizos Sociais como 
María José Paz Rodríguez que cada ano avogan porque este tipo de programas 
sigan adiante e se poidan ofertar de forma gratuíta a tódolos veciños e veciñas. 
Unha vez máis moitas grazas e noraboa porque esta é unha mostra de que o 
esforzo vale a pena.

Naiara González Fontenla  (educadora do programa)



INTRODUCIÓN
Existen moitos aspectos da historia de Fene e dos súas veciñas e veciños 

que serían interesante recoller. Na primeira edición compilamos información 
e experiencias relacionadas coa evolución da vila ligada a ASTANO e na 
segunda volvemos por un tempo á nosa infancia traendo de novo historias 
de nacementos, a escola, aniversarios, o Nadal, os xoguetes, os xogos ou as 
cancións.

Existen moitos aspectos da historia de Fene e dos seus veciños e veciñas 
que serían interesante recoller. Na primeira edición recompilamos información 
e experiencias relacionadas coa evolución da vila ligada a ASTANO e na 
segunda volvemos por un tempo á nosa infancia traendo de novo historias 
de nacementos, a escola, aniversarios, o Nadal, os xoguetes, os xogos ou as 
cancións.

Este ano, tras moito pensar, todos e todas estivemos de acordo con que 
un aspecto a resaltar dos elementos que conforman a identidade de Fene é a 
cantidade de salas de festas e cines que aquí houbo repartidos polos diversos 
recunchos do concello. Por este motivo, o título do  tema escollido foi “ Cines, 
salas de festa e vida social”.

Dado que no grupo non había representación de tódalas parroquias da 
vila decidimos achegarnos ás entidades veciñais para que nos puideran aportar 
máis información. Agradecemos a todas aquelas persoas que pasaron a tarde 
con nós e nos brindaron as súas experiencias e memorias: Delia López Pérez, 
Amada Seijido López, María Rosa López Pérez, Trinidad López Souto, Manuela 
Castro Pena, Mercedes Castro Novo, Carmen López Manteiga, Mari Carmen 
Lavandeira Felpeta, Marisol Maroño Pena, Jesús Martínez Rodríguez, Juan Ben 
Pena, Arturo Rey Prego e José Luis Sardina na parroquia de Limodre; Lupe 
Permuy Gómez, e Ángel Agustín García Seijo na parroquia de Magalofes; e 
M. Ramón Pena Pérez , Josefa Gómez López, Esther Antón Dopico,  Maribel 
Iglesias Porca, Manola Rodríguez Landeira, Marisol Cupeiro Puentes, Amelia 
Suarez Ferro (Lela) e Andrés Cabana Bouza na parroquia de Barallobre e 
Carmen Feal Rey na parroquia de Maniños.

Comezaremos polo tanto expoñendo a información compilada sobre as 
salas de festas e cines das diferentes parroquias para pasar despois a recordar 
aspectos da vida social que nos permitirán reflexionar sobre as diferenzas 
coa vida actual. Ademais, deixarémosvos coma sempre algunhas anécdotas e 
experiencias persoais das persoas integrantes do grupo respecto ao tema que 
seguro vos traerá moitos recordos a quen vivirades nesa etapa.

Recordamos ás lectoras e lectores que este documento combina a 
información obtida de libros coa propia experiencia persoal de cada unha/
un das persoas participantes, polo que entendemos que algúns datos que 
aparecen nestas liñas poden estar sesgados polo “filtro” da nosa memoria e os 
nosos sentimentos e non ser de todo exactos. Esperamos que o gocedes!
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CINES E SALAS DE BAILE EN FENE

Neste apartado expoñemos a información recadada sobre os salóns de 
baile e os cines que houbo en Fene organizada por Parroquias. Ao 
final da descrición de cada parroquia deixamos algunhas lembranzas 

das e dos participantes. 

FENE
SALÓN DE SEVERA1 

O primeiro baile en casa Severa iniciouse a finais da década de 1890 na sala 
da casa matriz familiar. As mulleres ían ao baile en zocas, pero as deixaban 
abaixo e subían en escarpíns. So algunhas poucas tiñan zapatos. Os bailes eran 
amenizados por un músico coñecido por “O Aragonés”, que interpretaba as 
cancións con violín acompañado por un acordeonista. 

Máis tarde inaugurouse o propio salón, no que a señora Adelaida facía de 
porteira. Era un salón de baile cadrado, con piso de madeira e bancos arredor 
para que se sentaran as rapazas. Tiña un escenario con teatro con cortina de 
boca, cun piano, e uns espellos enormes preciosos. O salón tiña unha porta que 
conectaba co bar. Detrás había unha horta, que despois se converteu nunha 
pista onde tocaba unha orquestra e a xente podía bailar fóra, sobre todo no 
verán.

Casa onde se facían os primeiros bailes de Severa

1 Adaptación do texto elaborado por Mari Luz Arias Suárez
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Nos anos 50 fíxose alí un curso da sección feminina que durou unhas semanas, 
onde se ensinaban bailes rexionais e traballos manuais. 

A casa Severa seguiu co bar que tamén era atendido pola súa filla Celsa. As 
súas tapas eran famosas, sobre todo a de callos. 

O baile era moi acolledor e respectuoso e a señora Adelaida era unha boa 
carabina e controlaba ben o ambiente. Os bailes tiñan fama especialmente 
polas chicas guapas e simpáticas de Fene, mostra diso era que os mozos de 
Ferrol acudían alí e moitos chegaron a casar nesta zona. 

SALÓN DE BAILE E CINE PERLA

O Salón de baile Perla era o máis ambientado e movido dos salóns desa época.

Primeiro construíuse a parte de abaixo, o que era o bar. O salón de baile 
inaugurouse sobre un ano e medio despois, aproximadamente en 1963. Esta foi 
a época do auxe de ASTANO e alí ían tamén os homes que viñan a traballar a 
Fene (asturianos, gregos, cubanos, etc.) e tamén os transatlánticos que paraban 
a reparar. A xente dos barcos tiña alí de todo, por iso xa non ían a ningún outro 
sitio: tiñan cine, cafeterías, bailes…

 O Perla ademais de ser un salón espléndido  (moi ben decorado) déronlle un 
premio de arquitectura ao edificio. A forma por fóra era como a ponte dun 
barco.

A porta de entrada estaba por un lateral do edificio. Entrábase a un hall moi 
grande onde se localizaban os servizos, os despachos de billetes e tamén unha 
porta grande de emerxencia. Á esquerda estaba a escaleira que se dividía en 
dúas e subía polos laterais cara o primeiro piso, que era onde estaba o baile. 
Ao entrar na sala de baile xa se vía todo o salón cunhas xanelas de cristal 
moi grandes que lle daban moita alegría. Tiña dous escenarios, un ao fondo e 
outro á fronte. Habitualmente o que se usaba era o que estaba máis preto das 
escaleiras, pero cando viñan actuacións grandes usábase o outro. A pista de 
baile quedaba máis baixa e ao redor había un alto onde estaban as mesas para 
estar sentado tomando algo.  O chan da pista de baile estaba feito de mármore 
e a zona das mesas era de cemento pintado da cor verde cun remate doutra cor.

Arriba había outra balconada, que era onde estaba o ambigú. Subíase por 
unhas escaleiras estreitas e chegábase a unhas mesas que rodeaban todo. O 
balcón daba ao medio do edificio, vendo así dende alí a pista de baile que 
quedaba  no piso de abaixo.

Abaixo estaba a cafetería do Perla, que, como xa dixemos foi o que inauguraron 
primeiro. Era moi moderna para eses tempos. O que dividía o comedor da 
cafetería era unha parede cun mural de Collado. Alí facíanse guateques, 
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xuntábase a xente no reservado e poñíase música. Tamén 
se celebraban comuñóns e vodas pequenas os sábados e domingos, que 
despois pasaron a celebrarse arriba.

O baile facíase os domingos, empezábase ás 18:30 horas e ás 23:30 horas xa 
remataba. Podía haber dous ou tres bailes ao ano que se facían o sábado pero 
puntual coma por exemplo o de Entroido.

Todas as actuacións grandes viñeron ao Perla: os Brincos,  Manolo Escobar, 
Massiel (o ano no que gañou co LALALA), Ana Kiro, Julio Iglesias, os Tres 
Sudamericanos, Romina e Albano, etc…

Dado que esta sala comezaba a quedar pequena no ano 1974 abriuse un novo 
Perla no Ameneiral.

Detrás do edificio do Perla, xusto pegado estaba o cine, sendo un edificio 
construído antes do salón de baile, polos mesmos donos aproximadamente 
no ano 1959.

As sesións de cine eran tódolos días ás 20:00 horas excepto os mércores. 
Os domingos había tamén ás 16:00 e ás 18:00 horas da tarde. Ofrecía unha 
carteleira con películas moi recentes, polo que chegou a ser un dos cines máis 
frecuentados da zona.

CINEMA FENE

Foi a primeira sala de cine creada en Fene no ano 1928 por Francisco Lamas 
Calvo e estaba situada no Lugar de Casanova, hoxe en día Avenida Naturais de 
Fene. Estivo activa até a década dos 80, convivindo co Perla.

Camareiras e camareiro da cafetería do Perla co mural de Collado ao fondo



8 - Cines, Salas de Baile e Vida Social

Mudou de nome varias veces, sendo finalmente coñecido por Cines Franlaza.

As funcións, nun principio eran catro días á semana (sábado, domingo, luns 
e xoves) pero nos anos 60 e 70, co auxe de ASTANO chegaron a proxectarse 
tódolos días.

Tamén se facía teatro, velaquí mostramos un folleto das súas funcións:

ALGUNHAS LEMBRANZAS:

“Dúas veces ao ano viñan os transatlánticos Monsterrat e Begoña e un señor do 
primeiro sempre lles traían un regalo á xente que traballa no Perla”.

“Recordo que había o conto de que Romina e Albano compraran unhas sandalias en 
Fene”.

“nnnnnnnEn Fene poñían películas de Jorge Negrete (El Piñón de las Ánimas). A 
puxeron moitas veces e sempre se enchía o cine, incluso quedaba xente no hall”.

“Ao inicio das sesións poñían o nodo, que duraba 30 min, e a continuación avances 
de película que ían proxectar. As entradas xa estaban numeradas e asociadas. Moita 
xente collía as entradas ao saír da misa. Aínda recordo o meu asento, eu tiña a fila 4, 
nº 2 e 4. Se non ías avisabas de que non chas gardara, pero senón xa chas gardaba”.

“Viñamos de zocas e levábamos os zapatos na man. Ao chegar a Fene, había unha 
silveira e deixabamos as zocas escondidas e cambiabámonos para ir e ao volver de 
novo colliamos as zocas”.
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“Entre Perlío e Fene había rivalidade. Os de Fene nunca ían a Perlío pero os de Perlío 
si que ían a Fene. Cando abriu o Perla, Fene tiña iso, o Concello, os militares, etc,  polo 
que se consideraba máis de señoritos e Perlío máis de obreiros”.

“En 1955 fíxose na pista de baile de verán de Casa Severa o primeiro baile do Farolillo 
do Casino de Fene. Este baile trae á miña memoria bos recordos porque foi o meu 
primeiro baile. Uns parentes de Arxentina viñeron pasar as vacacións e querían que 
meu pai os acompañara ao baile. Accedeu máis por compromiso que por gusto porque 
estaba viúvo e consideraba que non sería ben vista a súa presenza  por moitas persoas, 
polo cal decidiu levarme a min de “carabin. Como comprenderedes para min foi o no 
va máis porque non deixaban entrar a nenas no baile e eu tiña por aquel entonces 14 
anos. Por ese motivo púxenme unha coca alta e vestimenta de rapaza maior. Paseino 
pipa. De feito teño unha foto co arxentino novo, sobriño de meu pai. Este foi o meu 
primeiro baile en sociedade e o último en vida de meu pai, que faleceu ese mesmo 
ano. O meu seguinte baile xa foi no Casino en 1958, no edificio de Manolo Casal, que 
recentemente fora traspasado a Abel. Máis tarde, o Casino (cuxo nome oficial era 
Círculo Mercantil de Fene) pasou a Casa Severa. Unha anécdota do Círculo é que o 
primeiro baile de ano vello tivo lugar no 1951 e encargaron as uvas para agasallar 
aos socios á froitería “El Rinconcito”, rexentada por meus pais. Estiveron toda a tarde 
facendo cucuruchos coas doce uvas. O papel era de estraza porque era por aquel 
entonces o único que tiñamos, pero á xente gustoulle o detalle”.

 

Baile do farolillo
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BARALLOBRE
O primeiro salón de baile que houbo foi o de Filomena, na Ribeira. Pero 
despois tamén se creou o da Pichona no Souto Grande; o da Paloma na Loira; 
o Listero na Ribeiroa e o Chamosiño, no que se facía a sesión vermú da festa. 
Todas eran casas. A da Paloma, por exemplo eran dúas casas, a de arriba era 
salón e conectábase co de abaixo que era onde tiñan o bar. En todas pagábase 
entrada.

SALÓN MACEIRAS E CINEMA LICEO BARALLOBRE

Este local compaxinaba cine e baile e estaba rexentado por Antonio Luis 
Maceiras Abelleira. O baile facíase tanto na pista de fóra (no verán e primavera) 
coma dentro no salón, de feito a primeira pista de verán que abriu foi esta. Para 
realizar o baile dentro retiraban as cadeiras que se usaban para o cine.  

Nos anos 50 o baile de Maceiras era grande. Tiña fiestras e cadeiras todo 
arredor. Era piso de madeira e tiña un soto ao que se accedía a través dunhas 
escaleiras. No soto estaban o bar e os baños. A cafetería comunicábase a través 
dunha porta polo salón.

A decoración eran unhas xanelas grandes que daban á estrada e tiñan espello. 
Todas as vellas do pobo ían ver o baile á fiestra. A música tocábanna dous ou 
tres músicos.

Alí fixéronse moitas obras de teatro, viñeron as Rondallas de Ferrol a tocar, e 
incluso algunhas parellas casaron.

O baile era todos os domingos. De 4 a 6 da tarde había cine, de 6 a 10 había 
baile e despois, de 10 a 12 había cine de novo. No medio era típico tomar a 
copa de anís.  

Cobraban 5 pesetas por entrar aos homes e as mulleres igual pagaban arredor 
de unha peseta. 

“No baile de Severa, había un grupiño de mozas de Fene e Perlío que tiñan un sitio 
fixo sempre para poñerse, chamábanse as “chicas bien”. A unha delas se lle quedaran 
os guantes enriba do piano de cola e foi algo moi soado”.

“En Fene, no baile de Severa tocaba un violinista que era moi delgadiño“.

“Cando estaban no descanso do baile enchíase a cafetería. Había una muller que 
traballaba alí que se chamaba Adelaida, que era cociñeira. O baile comunicaba co 
bar por dentro. Os músicos cantábanlle “vaite vaite Adelaida para cociña, vaite vaite, 
vaite vaite”
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CINE ADRIANO

O cine Adriano inaugurouse no 1947 coa película “Dillinger, enemigo público 
número uno”.

Era un edificio que tiña a sala de cine, aos laterais vivendas e no soto a 
carpintería. A forma da sala era semellante á do Jofre, rectangular con palcos 
laterais.  Segundo entrábase había un hall con dúas escaleiras que subían aos 
palcos pintados de verde e de amarelo e con butacas tapizadas. Arriba estaba a 
zona xeral e despois o galiñeiro. Na sala do cine se atopaba  de fronte ao fondo 
a pantalla, despois a platea e detrás todo butacas pero xa de madeira. Arriba 
no teito tiña un rosetón moi grande cunha gárgola e rodeándoo  outros catro 
rosetóns máis pequenos con luces. O escenario estaba decorado a ambos lados 
cuns dragóns e unhas cortinas con debuxos.

Algunhas das películas que se proxectaron foron: “Benhur”, “Tú a Boston y 
yo a California”, “Cantinflas”, “Los 10 mandamientos”,  “Jalisto no te rajes”, 
“Lo que el viento se llevó”, “La violetera” , “Franco, ese hombre”, o  “El último 
Cuplé”.

Unha hora antes de empezar o cine poñían música, cuns altofalantes 
amplificados no balcón. Un dos artistas máis soados era Manolo Escobar.

No Adriano téñense feito tamén bailes pero de forma máis puntual, algúns 
deles con carácter benéfico.

ALGUNHAS LEMBRANZAS

“No da Pichona, cando se armaba unha pelexa collían un caldeiro de cinza e 
botábanlla para disolver a pelexa”.

“ No salón da Pichona tocaba Manolo o Roxo e Andrés Porto”.

“Maceiras xa traía a Pucho Boedo cos Trobadores. Se non había xente, quitaba a 
gorra e dáballe voltas e apertábaa forte”.

“Sempre houbo rivalidade entre Barallobre e Maniños. A xente de Maniños non ía 
nunca a nada a Barallobre, pero a xente de Barallobre si que ía a Maniños (por 
exemplo, no descanso do baile ían ata alí a botar unhas pezas)”.

“En Maceiras estaban as fiestras cheas de mulleres mirando para dentro e o vello 
Maceiras ía e pechaba  as cortinas”.

“Cando nos gustaba unha rapaciña non íamos para o galiñeiro, íamos para butaca. 
Viña Manolito, que era o acomodador collíache da orella e levábache para fóra ou 
para o galiñeiro”.
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“Recordo nunha ocasión unha película que viña con moita fama ao Adriano e fomos 
a vela, tiña eu 15 ou 16 anos, chamábanse “Los cuentos de Hoffman”. Na miña vida 
bocexei nin durmín tanto no cine”.

“A que triunfou cando eu tiña 15 anos foi “Escuela de Sirenas” e o Adriano foi o único 
que a trouxo”.

“A min dábanme dous reais para o cine, un para caramelos e outro para levalo para 
a casa de volta”.

LIMODRE

SALÓN DE ARDÁ E CINE OS ROSALES

Antes de facerse o baile no Salón de Ardá, a xente xuntábase a bailar onde tiña 
sito Ardá na ferraxaría, nesa época bailábase coas zocas.

Cando abriu o Salón de Ardá, hai xa máis de cen anos, o baile facíase no piso 
de abaixo. O seu descendente,  José Ardá, garda aínda unha noticia do ano 1906 
na que se fala de que a benemérita os denunciou por facer bailes sen permiso. 
Despois, no ano 1955 inaugurouse o piso de arriba e pasáronse a celebrar alí.

O edificio era un edificio grande e albergaba, de esquerda a dereita: a casa, o 
bar, o reservado, o baile e o cine.

O piso de abaixo do baile era rectangular e segundo entrabas o escenario 
quedaba ao fondo, de fronte. Ao lado do escenario pero por fóra estaba o 
despacho de billetes para dar as entradas do cine. Tamén fóra do edificio víanse 
catro xanelas, tres a un lado da porta e outra ao outro. Ao final, xunto a esta 
última xanela había outra porta que non se abría.

Para subir ao piso de arriba entrábase por unhas escaleiras amplas que estaban 
situadas entre o despacho de billetes e a entrada da esquina.  Cando entrabas 
atopabas a pista de baile á esquerda e un palco a man dereita. Ao fondo había 
dúas escaleiras polas que se subía a outro desnivel que era como un ambigú 
rodeado dunha valla. Alí poñían mesas e servían dunha cociña que había por 
atrás.  A diferenza do que ocorre agora bailábase a plena luz.

Entre o bar e o baile atopábase un reservado para estar por alí, pedir comida, 
etc. De feito facíase unha tortilla moi rica, que tiña moita fama.

En canto á sala de cine, esta tiña unha chaira abaixo onde estaban as butacas 
de madeira e a pantalla, así como uns bancos diante para as nenas e nenos. Á 
esquerda segundo entrabas estaba a zona de fumadoras e fumadores e tamén 
os servizos. Había ademais unhas escaleiras ao lado da porta que subían ao 
galiñeiro e atrás diso estaba a máquina para proxectar.
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O baile empezaba ás 8 da tarde e ás 11 da noite xa pechaba. Tiña un ambiente 
moi bo, pois non había moitas pelexas nin piñas; ao cal axudaban moito os 
Ardás. Pola súa situación xeográfica o ambiente era moi variado: viña xente de 
Redes, de Laraxe, de Limodre, de Mugardos…

José Ardá garda aínda hoxe un listado que apareceu nas pertenzas de Antonio 
Vázquez (veciño de San Xoán) ao morrer este, e que recolle as 835 películas 
que se proxectaron dende 1944 ata 1955. Velaquí unha mostra delas:
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No Salón de Ardá recordan as veciñas e veciños que tamén se facía teatro, 
algún sábado ou por semana e máis tarde incluso clases de zarzuela dirixidas 
por un músico de Ferrol que se chamaba Malde.

No verán a sala de baile non abría, pois había moitas festas arredor.

ALGUNHAS LEMBRANZAS

“As mulleres miraban pola fiestra como se facía o baile. Un día meu tío atoulle as 
zocas a todas e gritou “¡Lumeee!”.

“Ías ao Ambigú primeiro para que souberan que estabas no baile, facíaste visible e 
despois para a pista”.

“As rapazas tiñan unha camisa branca e os domingos para ir ao baile as tinguían de 
amarelo con azafrán”.

“Nas películas de Jorge Negrete non cabía nin un alfinete, viñan os de Redes, de San 
Martiño, etc. A xente tiña que pedir cadeiras, porque non había ocos. Na última sesión 
do domingo abrían as xanelas para que todo o mundo vira o baile”.

“Os xoves había sesión corrida, de dúas películas. Esta xente traballaba moito. Tiñan 
unha sala en Ares. Aquí facía a primeira parte e despois a ía a poñer a Ares, despois 
poñía a segunda aquí e ía de volta a Ares nun vespeto”.

“Antes do cine poñía música e a media tarde, e tiñan un altofalante moi potente. 
Recordo estar sachando no maínzo cos meus pais e anunciaban o que ía haber e 
poñían música. Escoitábase a un quilómetro ou quilómetro e medio de distancia”.

“ Ao principio púñase o NO-DO, que era o noticiario nacional. Era obriga dalo antes 
da película porque era produto do franquismo”.

MAGALOFES

Antes de existir o Salón Feal de Magalofes as veciñas e veciños recordan que 
había un salón de baile na casa de Alfredo, arriba.

O Salón Feal creouse despois da década dos 50. O propietario do mesmo foi 
Cipriano Feal Martínez. Tiña unha tenda e un bar/cafetería e arriba o salón de 
baile e cine.

Para entrar ao cine entrabas dende a estrada, subías as escaleiras e atopabas 
os despachos de billetes e a un lado a porta de entrada. Unha vez dentro 
quedaba o escenario á dereita co foso da apuntadora ou apuntador para as 
representacións de teatro que sobre todo o facía a xuventude. Era un local 
rectangular co chan de madeira.
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 O salón estaba enriba das cortes. Era de cor branco e ao lado do escenario 
estaban os servizos. Cando había baile quitaban as butacas todas.

O cine proxectábase os domingos e o baile os sábados  ata que foi gobernador 
civil Pardo de Santallana e prohibiu o baile os sábados pola relixión católica. 
Viña xente de San Marcos, de Lavandeira, Laraxe, Perlío, Sillobre...

Poñían a música fóra para anunciar. Escoitábase por todas partes e a maior 
parte das veces era música mexicana: Mariachis.

Algunhas das películas que se proxectaron foron Cantinflas, Jorge Negrete, 
Benhur, Os Setes Magníficos, Jhon Wayne e algunhas de Carmen Sevilla.

No descanso do baile a xente adoitaba baixar a cear ao bar ou tamén ao Gran 
Parada. Había na Fonte Nova a Taberna de Juan José, a de Lorenzo, a de Galego, 
a de Chucho e a de Pián e sempre atopabas xente en todas.

Entre os anos 60 e 70 pechou o baile pero seguiu habendo cine ata o ano 1968 
e de vez en cando facíase baile e teatro despois do 75, a través da asociación.

ALGUNHAS LEMBRANZAS

“En Galego había partidas de dominó polas tardes os homes e as fins de semana 
pola noite. As mulleres estaba mal visto que foramos aos bares. Os domingos saíamos 
e paseábamos. Cando ela tiña 13/14 anos xa podían entrar pero antes non porque 
estaba mal visto. Pero as partidas seguían sendo cousa de homes“.

“O edificio da asociación fixérono os veciños coas súas mans. Antes a xente non era 
interesada, axudábanse os uns aos outros e miraban pola parroquia. Aquí cando 
traballaban para a facer iso as mulleres facían a comida na casa e viñan a comer á 
escola todo o  mundo”.

MANIÑOS

SALÓN DE PORTA 

Estaba situado á beira da estrada da Armada, no lugar de Chao de Aldea. Foi 
construído por Constantino Porta Anca. 

Tiña no medio do salón unhas escaleiras de caracol e unha plataforma onde 
estaban os músicos. O baile facíase os domingos pola tarde e a xente viña de 
Xubia, de Neda, etc. Dese baile saíron moitas parellas que se casaron.

Cando comezou a Guerra Civil pechou e xa non volveu a abrir.



16 - Cines, Salas de Baile e Vida Social

SALÓN CARDOEIRO: CINE E BAILE

O edificio foi construído por José Rivera López cando volveu de Cuba. Os 
propietarios crearon o salón de baile con pista de verán, o cine, ultramarinos 
e a taberna.

José volveu a Cuba e deixou o negocio 
en mans de seu fillo Pepe, quen 
pouco tempo despois tamén emigrou, 
deixando todo en mans de seu irmán 
Antonio Rivera Pérez, o cal tamén 
levou a xerencia do cine Adriano nos 
anos 60 e 70. Manuela Pérez Fornos, 
muller de José non quixo emigrar e 
quedou aquí cos seus fillos, rexentando 
o negocio.

A sala de cine Cardoeiro inau-
gúrase en 1956. As primeiras 
proxeccións tiveron lugar no sa-
lón de baile xa no ano 1936, sen embargo, houbo un parón ao estalar a 
guerra civil e non se volveu a proxectar até o 1941. Pechou as súas portas  
en 1966.

O salón de baile era un salón grande con bancos de madeira todo arredor. Máis 
tarde había cadeiras “de tesoira”. Tiña uns espellos moi grandes na parede. 
Tiña unha porta que daba directamente á tenda de ultramarinos. Máis tarde 
fíxose unha pista de baile na horta para bailar fóra cando había bo tempo.

Pola tarde había cine e cando remataba había baile. 

Durante uns anos un grupo de rapazas e rapaces da parroquia utilizaron o 
salón para realizar sesións de teatro. Máis tarde a sociedade “O Pote” propúxose 
mercar o local para fins culturais pero finalmente o proxecto non saíu adiante.

ALGUNHAS LEMBRANZAS

“Viña moita xente de Xubia e Ferrol ao Cardoeiro, había un paseso increíble dende 
a ponte de Abelleira ata o paseo. Estaba moi mal visto que as mulleres foran a tomar 
algo á tenda entón os bares estaban baleiros, pois os chicos ían detrás das chicas.”

“Na miña casa falábase de que a finais do século XIX e principios do XX houbo un 
salón que era de dous socios que se chamaban Carballo e Villamil. Contábanme que 
alí viñan unha pandilla de bandidos de Neda e Xubia a desfacer o baile. Viñan a 
cabalo e cos seus pistolóns. Un deles chegaba e dicía: non sabedes quen son? Son 
“Comeorellas”, e outro dicía “eu Fregabarrigas”. Daban un golpe no chan e paraban 
o baile. Algunha vez agrediron ao responsable do baile.”
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SILLOBRE2

Nos primeiros anos do século pasado había en Sillobre un salón de baile en 
Orra. Era coñecido polo Salón da “Tia Benigna” que así se chamaba a súa dona 
que tamén tiña unha tenda de ultramarinos co seu marido, o señor Bernardo. 
A prematura morte deste fixo que pechara o local.

Entón abriuse outro no Souto chamado o Salón da Tía Francisca, ou tamén o 
salón “do velliño” que era o nome popular do seu marido Xan Gómez.

No comezo dos anos vinte as fillas da tía Benigna reabriron o Salón que a partir 
de aí, foi coñecido polo Salón de Regla, e que fixo cerrar ao do Souto. Un par 
de anos máis tarde, abriuse outro en Taboado no alto da casa de Delfina que 
así se chamou o baile. Durante uns anos funcionaron os dous, ata que o de 
Delfina, por estar na estrada considerábase máis selecto e o de Regla pechou.

A mediados dos anos vinte, constrúese unha nova sala, propiedade de Francisco 
Anca que se chamou o Salón do Paco. Cando este abriu, pechou o de Delfina.

Durante un tempo Paco funcionou como baile público até que un grupo de 
mozos da parroquia formaron unha Sociedade Cultural que se chamou Unión 
Recreativa de Sillobre que tiña as siglas U.R.D.S. e foi a ubicarse neste lugar 
que resultaba moi acolledor. Como todos os da época, o chan era de madeira 
que se ancoraba periodicamente para facilitar o bailoteo. Nun extremo tiña un 
pequeno palco moi artístico con escaleira lateral de balaústres torneados. Tiña 
cabida para tres ou catro músicos que era o máximo que podía haber, aínda 
que habitualmente tocaban un acordeonista e unha violinista. Esta señora era 
irmá do dono e aínda vive no ano 2015 afortunadamente. Todas as fiestras tiñan 
cortinas de veludo rosa colgados de barras metálicas douradas e con siglas 
tamén douradas bordadas neles.

Do teito colgaban lámpadas de cristais verdes e opacos que funcionaban con 
instalación de carburo. O apoxeo desta sociedade foi nos anos da II República.

Tamén tivo unha Rondalla e organizaba varias comparsas de Entroido. Tiña 
unha considerable biblioteca, e xa daquela había na mesma un aparato de 
radio cando conseguiron que chegara ao Souto o tendido eléctrico. En xullo do 
1936 ao estalar a Guerra Civil foi clausurado polo réxime como outras moitas, 
sendo requisado todo o patrimonio que posuía, excepto media ducia de libros, 
que algún directivo con coraxe escondeu e na actualidade están na Sociedade 
Agarimo, nesta mesma parroquia.  A comezos dos anos 30 constrúese un novo 
local para baile público no lugar de Arriba que se chamou “Salón Galicia” e 
que popularmente chamaban “O Salón do Severiano”.

Permaneceu intacto durante a guerra. Reabriuse no outono de 1939 e ano tras 
ano desde setembro a maio só descansaba os sete domingos da Coáresma por 

2 Texto elaborado por Andrés Picallo
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orde gobernativa. O baile do sábado de Gloria 
era un dos mellores do ano así como tamén o 
8 de decembro, Nadal e Reis.

Candelaria Salgado Diaz. 
Elixida Miss Sillobre en 1936

A VIDA SOCIAL E AS RELACIÓNS
Ao longo das sesións saíron múltiples temas relacionados co modo de vivir, 
divertirse e de relacionarse das mozas e mozos nesa época que nos parece moi 
interesante poder mostrar. Hai que ter en conta que as persoas participantes 
no programa tiñan entre 67 e 87 anos, polo que os seus anos mozos discorreron 
entre as décadas dos 40 e 70, dependendo da persoa.

Parte da información deste apartado redáctase a partir das experiencias que 
ían aportando as persoas participantes pero outras moitas, máis persoais, 
preferimos que as leades tal e como se contaron nas nosas xuntanzas.

Botar a vista atrás sobre estas cuestións permítenos analizar como foron 
cambiando os tempos, os costumes  e, sobre todo, as formas de relacionarnos. 
Deste modo cadaquén poderá pensar que sería interesante recuperar daqueles 
anos e en cales outros aspectos houbo verdadeiros avances.

Neste sentido é interesante non esquecer a perspectiva de xénero e observar se 
as mulleres tiñan as mesmas posibilidades que os homes ou se, polo contrario, 
se facían diferenzas que as deixaban a elas con menos dereitos,  poder de 
decisión ou protagonismo.
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Neste apartado as lectoras e lectores poderedes sacar as vosas propias 
conclusións.

BAILES E FESTAS

Un debate na actualidade é se as rapazas e rapaces están a saír de festa 
demasiado novos e novas e se os locais que frecuentan son axeitados para 
elas e eles. Botando a ollada atrás no tempo podemos coñecer a que idades se 
comezaban a ir aos bailes, cal era a motivación que lles movía, que se facía e 
de que forma se divertían (se realmente ían ao baile e bailaban, se precisaban 
beber para pasalo ben, ata que hora saían de festa...).

O primeiro baile...e os seguintes!

“O meu primeiro baile foi no 63 no Salón Galicia cando tiña 16 anos. Pero ademais 
fun ao Perla e ao de Xubia. Antes fora a bailar pero ás festas, con 13 anos. Tiven moito 
que rogar para que me deixasen”. (Juanjo)

“O primeiro baile ao que fun foi ao Galicia e despois ao Perla coas miñas amigas. Pero 
xa daquela os rapaces nos botaran o ollo e xa ían a bailar con nós. Non me deixaban 
ir se non ía con nenas maiores”. (Amparo)

“A primeira vez que fun ao baile tiña 18 anos. Os únicos dous amigos que tiven nesa 
xuventude empezaron a saír un ano antes ca min pero eran máis maiores. Fun ao 
baile a Xubia, alí ían homes de todas partes e a Ferrol, onde para o remate do baile 
poñían dous ou tres tranvías con remolque para levar á xente. Fun tamén ao baile 
da Bombilla cerca da estación do norte a Madrid e tamén Vallecas. Alí bailábamos a 
feito. Aquí fun a todo o redor: a Liñares, a Bouzaredonda, San Sardurniño, Narahío 
, Sedes, O 13;  Cardoeiro, Ardá, Perlío…, e incluso fun a Laraxe ao salón do Carrizo 
no día de Candelaria, que había un baile moi bo”. (Cazás)

“A primeira vez que fun ao baile fun a Xubia. Durmía alí cunha amiga, tiña 18 anos, 
antes non se podía ir. Con 14 anos estiven nunha roda de baile con rapaces que non 
coñecía e déronme unha labazada por estar alí. En Sillobre nunca estiven nunha festa 
até o remate, ata que tiven mozo formal. Fun tamén ao de Severa e ao Perla.” (Teresa)

“Empecei a ir ao baile con18 no salón Feal. Despois  ía ás Neves 2 veces ao mes, 
a Lavandeira por Santa Eulalia e San Vicente, a Magalofes, a Maniños, a Sillobre 
algunha vez, a San Marcos a un baile e ao Perla pero non moito porque unha semana 
tiña que traballar domingo e outro non. Cando me deixaron poñer ás medias tiñan 17 
anos e foi á festa a San Marcos”. (Fina)

“14 anos tiña a primeira vez que fun ao baile de pantalón corto a Sillobre, un baile 
que facía a comisión da Mercé, no Galicia. Había un cartel na entrada de que non 
se podía menores de 14. Tiven que pagar 3 pesetas, ía cun grupo de cativas, porque 
os cativos non querían ir. Eu xa traballaba na Farmacia en Fene, levaba 2 anos 
noutro ambiente. Ese ano fun ese día e o día de Nadal nada máis. Foi a Sillobre, 
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Feal, Lavandeira, As Neves, A Buíña, Roxal, Mourela (Cruz do Pouso), Xubia, Sedes 
(no 13), en Ferrol ao Valencia, Perla (os dous), Barallobre, Maniños, Seijo, Franza, 
Mugardos, Cervás, Chanteiro, Limodre, Redes, San Martiño (Baile de Chita), Laraxe, 
Campolongo, Pontedeume, Cabanas, San Sadurniño, Vilares, Vista Alegre, Bouxa 
Redonda, O Abrigo en Betanzos...”. (Andrés Picallo)

“Aos 14 fun por primeira vez ao baile. Ía a Limodre, pois tiña unhas tías alí que eran 
familiares dos de Ardá e me levaban con elas e con outras rapazas. A partir de aí xa 
fun por todas partes do mundo cun grupo de xente maior. Sempre fun moi bailona, 
encantábame bailar”.(Mari Luz)

Como e que bailar

“Eu bailaba tango con meu pai na cociña cando saía na radio”. (Mari Luz)

“A min ensinoume meu pai a bailar subíndome aos seus pés, e eu despois lle ensinei 
tamén así á miña filla”. (Andrés)

“Cando se empezou a bailar a samba criticábase moito á xente, porque era moi 
descarado. O buggi buggi e a samba foron dos primeiros ritmos así movidos que 
viñeron. O buggi viña de Estados Unidos pero non durou moito.  Despois veu a yenka 
e antes, cando eramos pequenos, foi a raspita (esta durou moito). Na década dos 60 
houbo o twist, que se combinaba co rock and roll e antes do rock and roll veu o rock 
solo.”

As festas da vila como lugar de socialización

Todo o grupo estaba de acordo con que as idas e vidas a pé ás festas eran case 
máis divertidas que as festas: cantaban, bailaban e facían algunha trasnada 
polo camiño, etc.

Ían por grupos ás festas, se a festa estaba ben cada un ía polo seu lado, pero 
se non quedábanse todos os grupos xuntos. Cando a festa remataba o lugar de 
reunión era diante do palco para volver á casa e aí si que se xuntaba todo o 
mundo.

Aínda que fosen moitas amigas e amigos dentro dese grupo cada un tiña a súa 
amiga ou amigo especial para as súas confidencias, e incluso para ligar.

“ Na miña casa dicíanme que cando fora o descanso da festa tiña que estar na casa 
e se volvían escoitar a música e non chegaba a tempo ao próximo baile non ía”. 
(Andrés P.)

“A meus pais dáballes igual que viñera sola, tiña que estar ás 10 na casa”. (Mari Luz)

A noite de SAN XOÁN facíase unha luminaria grande na estrada que viña de 
Maniños. Viña o organiño, cociñábanse moitas cousas.
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Facíase ademais a ESFOLIADA DO MILLO, a MALLA, etc. Traballábase 
moito pero despois tamén se vivía como unha gran festa. Xuntábase a colleita 
das veciñas e veciños. Por cada familia ía unha persoa, ou dúas se era moita. 
Facíase co trigo, centeo e aveas. Mallaban todo o día e despois quedábanse a 
cear xuntos.

A relación co alcol

“Antes había so un ou dous borrachos en cada pobo. Antes do baile podías tomar un 
viño e no descanso tomabas outro pero nada máis”.

“Para despois do baile tamén podías levar un bocadillo e as rapazas e rapaces 
compraban unha laranxada. A xente bebía moito menos. Nós iamos bailar e como 
bailabamos tomabamos algo polo medio, pero iamos á festa non como agora que saen 
para emborracharse”.

“Se algún se poñía un pouco tonto os propios amigos xa o poñían a raia. E, de feito, se 
bailabas cun rapaz que ulira a viño non volvías bailar con el”.

 “As rapazas bebían viño doce con viño branco, chamábanlles retranca, ou no descanso 
do baile no inverno tomaban unha copiña de anís, pero non se emborrachaban, e se o 
facían collían mala fama”.

“Antes saiamos sen cartos, agora se non teñen cartos non saen. Incluso pasábamos 
moito tempo ata as tantas falando, sen un paquete de patacas nin un chato”.

“Había rapaces que non bailaban e eses acababan alegres pero os que bailaban, que 
eran a maioría, non”.

Os bailes, todo un ritual coas súas propias normas

Nos bailes os rapaces tiñan que ir de dous en dous e invitar a dúas rapazas a 
bailar.

Ás veces as chicas bailaban xuntas, os chicos tiñan que sacalas a bailar, para o 
cal lles preguntaban: bailas? Ao rematar daban as grazas ou dicían “como esta 
muchas”. Elas respondían “las que tú quieras”. Ás veces ás rapazas vían vir aos 
dous rapaces e daban unha volta de máis para quedar diante do que máis lle 
gustaba.

Moitas veces nin se tuteaban e tiñan que pedir: “por favor, apéeme el usted” 
cando levaban un par de bailes.

Cazás recorda que cando el tiña 12 anos se cedía o “lote”. As mozas que tiñan 
mozo estaban fóra do lote e o resto bailaban todas e todos xuntas e xuntos. 
Bailaban por parellas mulleres e homes, un home podía ir a xunto dunha 
das parellas e, en lugar de falar coa muller, o que facían era dicirlle ao home: 
permites? e o home marchaba a bailar con outra. Isto chamábase ceder o lote. 
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As mulleres que tiñan mozo non participaban disto, sen embargo, os homes 
participaban no de ceder o lote aínda que tiveran moza. Ían deixar a moza á 
casa e despois ían ao baile.

Os bailes de sociedade

Neses bailes facíase a presentación das mulleres que cumprían os 16 anos. 
Nese baile as chicas ían con invitación e os homes pagaban. Non podían bailar 
unhas coas outras, tiñan que esperar sentadas a que as sacaran a bailar. Os 
homes tiñan que ir de garabata e as chicas de medias. O día da presentación 
valía o baile 5 pesos, e noutros do ano 3 pesetas.

Poñerse de medias e de pantalón longo era un acontecemento. Andrés puxo o 
pantalón longo con 17 anos, o día que se confirmou; Juanjo deixou o pantalón 
curto con 13-14 anos. Mari e Amparo puxeron as medias aos 15 anos.

“MOCEAR” E AS RELACIÓNS DE PARELLA

Os cambios neste aspecto, como poderedes comprobar, foron moi grandes en 
50-60 anos. Dende a forma de establecer as relacións e os tempos  que isto 
conleva ata a idea que se ten da afectividade e a sexualidade. Ademais, nos 
últimos tempos as novas tecnoloxías están a mudar completamente a forma 
que as persoas temos de establecer as relacións e de comunicarnos.

O proceso de “mocear”

Contan que para facerse mozas e mozos primeiro bailaban unha peza, despois 
lle podían pedir outra, ou a tarde enteira ou a noite; e despois quedaban para 
outro día.

Respecto a isto, Teresa relata: “Eu coñecín ao meu marido unha fin de semana que 
fun a casa de meus tíos a Narón.  Fomos a Neda porque miña prima quedou alí co 
mozo que andaba ligando. Ese día fun en vespa á festa en Maniños. Despois estiven 
coas miñas amigas pero non valía nada a festa, non se bailaba nada. Foime sacar a 
bailar Cazás e despois volveu de novo. Dende ese día xa bailamos en varias festas e 
acabamos casando”.

Amparo, pola súa parte recorda:“Coñecín a Juanjo con 16 anos e casamos con 22. 
Nese ano que nos coñecemos, no 63, estivemos xuntos 4 veces, o 2º ano viámonos máis 
domingos e tamén nos bailes e nas festas”.

Podían estar de acompañante primeiro e despois xa se podían facer mozas 
e mozos. Os rapaces non podían estar sós coas rapazas, tiñan que levar 
acompañantes (ían en parellas dous ou tres domingos e despois estaban sós).
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As mulleres non pagaban nada, nin o cine, nin a copa de anís, nin o baile, nin 
a merenda.

Nos anos 40-50 as mozas e mozos tan só se vían os xoves. Este era o día dos 
mozos e por iso víanse máis parellas pola vila. Anos despois as parellas cando 
iniciaban a relación víanse os xoves e domingos, pero cando a cousa ía a máis 
víanse tamén os martes. Estaban xuntas o tempo que deixaba a familia.

“O meu mozo non ía á miña casa; ata que fomos máis maiores, porque o meu pai era 
moi recto. Meu pai, para avisarme apagaba a luz do corredor e así xa sabía que tiña 
que subir”. (Mari Carmen)

 Nos anos 50 as mulleres gardaban ausencia, se o mozo estaba fóra elas non ían 
á festa nin saían da casa. Sen embargo, dez anos antes as mulleres tiñan que ir 
igual ao baile para demostrar que non tiñan unha relación seria con eles, pois 
se a tiñan e esa persoa falecía, non volvía ou as deixaba despois custáballe máis 
coller parella de novo.

O primeiro bico

Antes o primeiro bico tardaba moito en darse, pois non se podían nin coller do 
brazo. Algunhas parellas das que participan no programa tardaron un ano ou 
dous en darse o primeiro bico.

Antes non se daban bicos nin cando coñecías a un mozo ou moza nin cando te 
despedías. Dábase como moito a man.

Amparo recorda que ás veces os chicos cando bailaban aproveitaban para 
pegarse a elas e elas poñían o cóbado por diante con tal forza que ata lles doía 
o brazo.

Un dos refráns que lembran as e os participantes e que expresa moi ben como 
se entendía que debía ser o achegamento afectivo-sexual entre as parellas é 
“Besos y abrazos no hacen muchachos pero tocan a vísperas”, ou tamén este 
outro “hai que ter moito coidado cos bicos, pois son como as olivas: aperitivos.”

A sexualidade e a intimidade eran un tema máis tabú que agora, e se tiñan 
relacións coas súas parellas non llo contaban a ninguén.  Non dicían que 
estaban embarazadas ata que xa estaba moi avanzado. De feito, contan que na 
zapatería apuntaban as vodas para ver se ía embarazada ou non.

O casamento

As idades nas que as persoas do grupo casaron foron: dúas persoas casaron 
con 16, dúas con 22, catro con 25 anos, un con 26 e outro con 30. Comentan 
que non era moi representativo da época, pois adoitaban casar máis cedo.

Antes non se coñecía aos sogros case ata que se facía a pedida de man.
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Casar por poderes:

Unha posibilidade que agora nos resulta completamente estraña e que antes 
se daba de vez en cando era que dúas persoas se puideran casar estando unha 
nunha parte do mundo e outra noutra. Isto chamábase casar por poderes e 
para iso unha persoa autorizada pola propia parella substituía á outra parte no 
casamento. É dicir, ían en representación desa persoa pero nos papeis aparecía 
o nome da verdadeira ou verdadeiro.

As Cencerradas

Cando unha viúva casaba de novo, normalmente por amaño, os mozos 
xuntábanse para cantarlle a uns metros da porta cancións, gritarlle barbaridades 
ou tocarlle o corno, etc. Este acto, mostra do machismo da época, facíase 7 ou 
8 noites seguidas. As zonas nas que máis se facían eran Sillobre e Fene, sobre 
todo no barrio das Foxas.

TEMPO LIBRE E TEMPO DE LECER

O tempo de lecer, que dende hai unhas décadas comezou a cobrar máis 
importancia na vida das persoas era para algunhas un luxo, algo máis puntual 
dentro da súa vida de obrigas e responsabilidades.

Por outro lado, a forma na que as mozas e mozos gastaban o seu tempo e se 
divertían era moi diferente tendo en conta que non había tantas actividades 
deportivas e culturais, nin 50 canais de televisión, ordenadores con Internet ou 
móbiles con Youtube, Facebook ou Whatsapp.

O tempo libre

As fins de semana eran moi diferentes para a xente que vivía no pobo ou 
que tiña posibilidades e as persoas que vivían do campo ou tiñan menos 
posibilidades. En xeral os sábados había que fregar as escaleiras, se cambiaban 
as sabas, e se bañaban.  No rural traballaban pola mañá e pola tarde e despois 
se duchaban para ir ao baile. Sen embargo isto tamén dependía da época na 
que viviras ou de se eras muller ou home.

Os domingos non se podía traballar porque o mandaba a Igrexa. Pero se lle 
daba un privilexio ás lavandeiras.

 “Cando tiña 17-19 anos levantábame ás 7 da mañá para ir a ASTANO, saía ás 12 e 
ía para casa andando. Comía, despois ía ao campo (á miña casa ou á do veciño) ou ao 
monte a buscar estrume ata a noite. Chegaba e bañábame nun caldeiro. Mudábame e 
ía ao baile: a Magalofes, a Xubia, a Mugardos ou a onde fora, pero andando. Volvía 
ás 2 da mañá. E igual o domingo pola mañá ía ao monte ás 6 da mañá para que non 
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me vira o cura antes de ir á misa. Cando tiña 22-23 anos a vida cambiou moito, xa non 
se traballaba tanto e baixábase antes”. (Andrés P.)

 “Levantábame pola mañá cedo ás 8:30. Facía a miña cama, as miñas cousas, a das 
miñas irmáns, ás veces a comida. Comía e ía de paseo ou a costura (onde falabamos 
máis que coser). Pola noite ía ao cine a Maniños e os domingos ía a Barallobre”. 
(Amalia)

“Un sábado na miña vida con 18 anos era así: ás 6:30 collía o tranvía en Xubia dende 
a Feira de Albarón, porque era máis barato que collelo no Coto. Andaba unha hora 
de tranvía. Ás 7:45 tocaba o pito da Bazán. Dende ás 7:45 ata as 12 traballaba dentro 
da empresa. Ás 12 saiamos e como cobrabamos iamos tomar uns viños. Viña para casa 
antes das 2 da tarde porque se non non me valía o bono do tranvía.  Cando chegaba 
á casa iamos plantar as patacas ou buscar un lote de toxos ao monte de Ancos. De 
noite xuntabámonos os amigos e estábamos de contos ata ás 10 ou 11 da noite. O 
domingo erguíame máis tarde. Polas mañás ía de contos á barbería, que era o centro 
de reunión. Logo pola tarde ía ao fútbol a ver o Xubia, ou o ASTANO e á noite iamos 
ao baile ata as 12 da noite.” (Cazás)

Lugares de reunión

As e os participantes comentan que antes se facía moitas máis cousas na propia 
vila, pois tiñan todo o que se podía facer aquí (bailes, cines, tendas...). Adoitaban 
reunirse a unha hora determinada nun sitio, por exemplo en Canosa e ían 
todas e todos xunta e xuntos até o cine. Despois volvían, quedaban a falar un 
tempo e ían para á casa.

Ao paseo de Fene ían moitas rapazas de Barallobre, sobre todo as de Perlío. 
O centro era o Saratoga e din que se sabía pola maneira de vestir/estilo quen 
era de cada sitio. Alí cando estaba asfaltado ían patinar, pois a de Perlío era de 
pedra aínda.

Nos ríos de lavar era onde se contaban todos os contos. Tamén na tenda, na 
saída da Igrexa, no zapateiro, no barbeiro. Facíase máis vida na rúa.

A xente nova de Fene xuntábase moito diante de Canosa, primeiro na estrada  
e no prado  que había por alí adiante, onde está agora o edificio Perlío e onde 
estaba o Economato. No Pavillón reuníase a xente na casa da Señora Carmen 
de Polio e alí se contaban os contos.

Daquela había un bar moi famoso que se chamaba o Maragato. Alí reuníase 
a “Yetset” de Perlío, a xente de máis categoría. O local era antigo, era unha 
taberna pero estaba chea de xente distinguida. Viñan as barricas de viño nun 
carro de cabalos (barricas moi grandes) colgadas por cadeas.
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En verán ían ás festas e estaban na ribeira ou tamén ían á misa, á novena.

“Cando eu era novo non había bares. Saiamos de traballar e tiñamos que traballar 
no campo. Xuntabámonos os amigos cando anoitecía na leira dun deles e falabamos”. 
(Andrés P.)

“Cando tiñamos 17-18 anos en Maniños iamos á Farmacia a ver ao farmacéutico que 
era guapísimo, paseabamos de Barallobre a Maniños”. (Mari Carmen e Amalia)

“No verán xuntabámonos na Ribeira e colliamos camaróns e cociámolos na beira do 
río coa auga do mar. No mal tempo xuntabámonos e íamos para o Casino a xogar as 
partidas.” (Andrés P.)

“Nós iamos á Ribeira, no verán, que tiña area gorda. En inverno iamos pasear por 
Fene o sábado e o domingo”. (Mari Luz)

Os clubes

“Cando tiña eu 15-16 anos reuniámonos todo o grupo de rapazas (8 ou 9). Un día, 
pensando en que facer formamos un club: O Club da Alegría. Pagabamos á semana 
50 céntimos ou 1 peseta. Organizabamos merendas, xogabamos a partida do 
brilé, etc. Os días malos reuniámonos en casa dunha de nós. Iamos xuntando os cartos, 
e ata chegamos a comprar un balón de regulamento. Cando facía bo tempo faciamos 
excursións: a Marraxón, a Caaveiro, á Fervenza. Colliamos o tren e iamos a Cabanas 
para ir ata o Castelo de Andrade, pero sempre en grupo. Dende Cabanas ao Castelo 
de Andrade.  A mellor viaxe foi o día que fixemos unha excursión en bici a Seselle. 
Algunhas tiñamos bici e decidimos ir e cociñar alí. Acórdome da pendente de Lodairo. 
Eu tiña unha bolsa vermella redonda cunha cremalleira no centro. Repartímonos a 
comida,  unhas levábamos patacas, outras a tixola, etc. e eu levei uvas e os ovos, porque 
miña nai tiña unha oveira metálica que levaba os ovos separados na súa cavidade e 
era coma unha gaiola. Amarreino todo no porta equipaxe da bicicleta. Chegamos a 
aquela pendente chea de pedras e empezou a tremer a bici e a desamarrar a bolsa ata 
que caeu a bolsa rodando e chegou antes ca min abaixo. Cando abrimos estaban as 
uvas rebozadas de ovo, xa non se podían facer as tortillas. Foron os rapaces indo polas 
casas a ver quen lle vendía ovos. Fómolos atopar abaixo no chiringuito da Servia. As 
rapazas empezaron a coller os paus da praia, que co salitre non ardían. Eran as 4 da 
tarde e as patacas en lugar de fritirse cocíanse do lentas que ían, as tortillas non se lles 
daba a volta, etc. A min preocupábame que eu estaba quedando fatal diante do meu 
mozo, pois na casa nos preparaban para cando casáramos”. (Amparo)

“Cando eramos novas iamos ao Perla a facer os guateques, alí nos xuntabamos no 
reservado e tiñamos comida, poñiamos música e bailabamos. Recordo que fixemos 
un club para as invitacións a estes guateques que se chamaba o Club Calipso”. (Mari 
Luz)  Velaquí unha das invitacións que facían:
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Os alcumes

Antes utilizábanse moito os alcumes e sobrenomes para facer referencia ás 
persoas.

Os sobrenomes adoitaban ser herdanza de antepasados; nomes de lugares nos 
que vivían ou onde naceran, etc. Incluso houbo familias que foron herdando 
apelidos a pesares de que xa os perderan.

Os alcumes, en cambio outorgábanse por algunha característica física; por 
oficios, porque falaban mal, por algunha frase que utilizaban a miúdo. Estes 
non sentaban tan ben ás persoas.

Algúns dos exemplos dentro do grupo son:

A Teresa coñecíana por “Bisneta do Gorrión”. O alcume do seu bisavó vén de 
que súa nai sempre paraba a comprar unha chuche para o neno ao vir de lavar, 
pois era lavandeira e sempre dicía “voulle levar algo para o meu gorrionciño”.

O pai de Amelia era coñecido como “Manolo do Roxo” porque era rubio e a 
Amalia lle chamaban “Amalita la de la Lancha”, porque era o negocio familiar.

O avó de Cazás era coñecido como “Don Juan de la Mina” porque estivo nas 
minas en Asturias traballando e falaba castelán.

Á familia de Mari Luz lle chamaban “Os Avileses”, porque viñan de Avilés. A 
ela chamábanlle “Mari la del Rinconcito” porque era a tenda do seu pai e da 
súa nai.
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A Mari Carmen aínda hoxe a coñecen por “Mari Carmen do Baldoseiro” porque 
seu pai facía baldosas.

Ao pai de Fina chamábanse “o Cristo”, porque súa avoa sempre se “cagaba” en 
Cristo e lle quedou “Crista”, e o fillo herdouno.

A familia de Andrés por un lado eran “Marticó, rico paletó molla do cocó”. Polo 
outro lado da familia lles chamaban “as Pendientes”.

O pai de María  vivía en Fene pero criouse nas Chancas, en Perlío, cunhas tías. 
Por este motivo lle quedou “Chanqueiro” a seu pai e ela herdouno.

Ao avó de Amparo lle chamaban “Santiago o Fogueteiro”, porque lle levara a 
man un foguete.

O pai de Cazás era “o zoqueiro dos Castros”, pois esa era a súa profesión. 


