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                                                                                         Nº17. Outono2014 

  
  A finais de Outono do ano 1866, nacía, non hai acordo de se en Vilanova ou na 

Pobra,   Valle-Inclán, pai do esperpento, polo que aproveitamos para traervos un 

breve resumo da súa vida, bohemia e chea de anécdotas, demasiadas para este 

boletín. O longo de todo este mes, na Pobra do Caramiñal  terán lugar diversos 

actos, que podedes consultar na web do concello da Pobra do Caramiñal, ou 

premendo na seguinte ligazón:. 

http://www.apobra.org/gl/eventos/details/199-xornadas-de-homenaxe-a-valle-

inclan-xvi-edicion 

 Ademais disto, o auditorio volve a abrir as súas portas logo da parada de verán, e 

a nosa asociación pon en marcha un obradoiro de coiro.  

E como remate, un artigo de Victor Viana publicado en prensa en febreiro deste 

ano, que afonda na orixe do termo “Salnés” que  da nome ó noso val. 

Saúdos. 

 

 

- Persoeiro do mes :Ramón del Valle-Inclán. 

- Axenda Cultural. 

- Outros eventos: Obradoiro de coiro. 

- Faladoiro Literario. 

- Artigo: Da orixe do termo “Salnés” 
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:Ramon del Valle-Inclán. 

    Naceu o 28 de outubro de 1866 en Vilanova de 

Arousa, ou quizais na Pobra do Caramiñal, unha 

controversia que el mesmo alimentou e que chegou ós 

nosos días. 

   Baixo presión de seu pai cursou estudos de Dereito na 

Universidade de Santiago de Compostela, pero tras a súa 

morte e un breve paso por Madrid, abandonounos  e 

viaxou a México, onde foi xornalista no El correo Español e 
El Universal. Regresou a Madrid como funcionario do 

Estado, no Ministerio de Instrución Pública e Belas Artes e 

levou unha vida bohemia da que se contan moitas anécdotas. En 1899 e durante 

unha disputa cun amigo recibe unha bastonada no pulso esquerdo que lle  

provoca a perda dese brazo. 

   Asiduo de varios faladoiros madrileños, relaciónouse con figuras como Gómez 

Carrillo, Pío Baroja, Azorín,Francisco Villaespesa e Jacinto Benavente entre outros. 

Asistiu aos cafés de Fornos, o Suízo, o Café do Príncipe, o Café de Madrid, o Café 

Del gato Negro, e a terraza do Café Gijón. 

   Formou parte da corrente literaria denominada Modernismo e nas súas últimas 

obras aproxímouse á denominada Xeración do 98. O seu primeiro título foi 

Femeninas (1895), ao que seguiron obras como Flor de santidade, de 1904, a 

poesía de Aromas de lenda, de 1907, e as catro Sonatas (de outono, estío, 

primavera e verán), aparecidas entre 1902 e 1905, e biografía do marqués de 

Bradomín. 

   En 1907 casouse coa actriz Josefina Blanco, e edita a primeira das súas chamadas 

comedias bárbaras, Aguia de brasón, á que seguiu Romance de lobos, de 1908. 
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   No ano 1916 Ramón del Valle-Inclán visitou 

a fronte francesa na I Guerra Mundial, e en 

1922 volveu a México. En Cara de prata, 

(1922), terceiro volume desta triloxía teatral, 

volve á crítica social, como tamén acontece 

nas súas tres novelas ambientadas na guerra 

carlista, Os cruzados da causa, de 1908;O 
resplandor da cacharela, de 1909, e Gerifaltes 
de antano, de 1909. Nas obras dramáticas 

Conto de abril, de 1910, e A marquesa 
Rosalinda, de 1913, regresa ao modernismo. 

O mesmo que en Voces de xesta, de 1911. A 

súa segunda viaxe a México tamén lle inspirou a escritura de Tirano Banderas, 

publicada en 1926, e considerada a súa mellor obra. 

   Luces de bohemia, a súa obra teatral de 1920, estableceu unha estética do feo, 

cun expresionismo caricaturesco que el mesmo denomina "do heroe reflectido no 
espello cóncavo" e que chamará esperpento. Os cornos de donFriolera, de 1921, e 

As galas do defunto, 1926, inciden nesta estética, mentres que en Divinas 
palabras, de 1920, a virtude da palabra sagrada se impón ás paixóns carnais. Valle-

Inclán escribiu máis adiante A corte dos milagres, 1927, Viva o meu dono, 1928 e 

Baza de espadas, que apareceu póstumamente. 

   Proclamada a República en 1931, foi nomeado presidente do Ateneo de Madrid; 

un ano despois,conservador do Tesouro Artístico Nacional e Director da Escola de 

Belas Artes de Roma. 

   Ramón del Valle-Inclán regresou a Galicia falecendo o 5 de xaneiro de 1936 en 

Santiago de Compostela. 

 

 



 

 

4 

 

: Maio. 

- Venres 3, as 00:00 :IGMIG. 

- Venres 10, as 00:00 :Flying Carpet. 

- Venres 17, as 00:00 : Familia Caamagno. 

- Venres24, as 00:00 : SNATCH. 

 

 

- Domingo 5, as 19:00 : Concerto da soprano Maria 

Dolores Crespo, acompañada polo pianista Alejo 

Amoedo, e o barítono Jacobo Rubianes Castelo. 

- Domingo 12, as 19:00: Concerto da orquesta de 

acordeons da CVC Valladares 

-Sabado 18, as 17:00 : contos e música da man de 

Daboapipa :  “Vellos, vellas e outras lerias”. 

- Domingo 19, as 19:00 : actuación de Pequena Gran Compañía : Tu me cuentas, 

yo te canto…”Inmigración”. 

- Domingo 26, as 19:00 : Circo, da man da Compañía Asacocirco: “Casal em Risco” 

 

 

 

 

 

 

Cervexería  
Encontro 

Auditorio 
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: Obradoiro de Coiro 
   O coiro é un material tan cheo de posibilidades como antigo é o seu uso, e ademais ten unha 

longa durabilidade, como saberá calquera que teña un bolso ou unha carteira feitos deste 

material. Dende está a asociación pensamos que sería unha boa actividade para realizar , que 

mesmo pode derivar nunha saída laboral se alguén se sinte inclinado a seguir o camiño do 

artesanado. En calquera caso non nos cabe dubida de que imos aprender cousas interesantes 

e que os participantes do obradoiro o rematar as clases van dispoñer de recursos e 

coñementos cos que deseñar os seus propios bolsos, carteiras e todo tipo de obxectos. 

 O obradoiro comezara o día 15 de Outubro, e terá lugar na casa de cultura de Besomaño 

todos os mércores de 20:00 a 22:00.  

O tlfno de contacto para informarse e anotarse é o 672 418 619 
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   Logo do parón de verán, as nosas sabias e sabios 

volveron xuntarse no novo curso literario. E do mesmo 

xeito que os nenos no primeiro día de escola se pasan as 

horas contándose todo o que fixeron nas vacacións, o 

noso grupo dedicou a súa primeira xornada a comentar 

todo olido este verán. O resultado foi moi longo, pois as 

nosas sabias e sabios son grandes lectores, mais amigos 

na praia do papel ou da tinta electrónica que da caña no 

chiringuito. Así que a lista de obras e autores da que se 

falou foi extensa. Todo un catálogo de obras de varios 

xéneros, que vos resumimos neste enlace:  

https://ascuncasculturais.files.wordpress.com/2014/09/faladoiro

-de-veran.pdf 

  Ademais disto, na súa segunda reunión falaron de O principiño, unha obra 

aparentemente sinxela que levou sen embargo a un gran debate, do que teredes 

novas nos próximos días no apartado da nosa páxina dedicado a estas xuntanzas: 

http://ascuncasculturais.wordpress.com/faladoiro-literario/ 

 

 

 

 

 

 

https://ascuncasculturais.files.wordpress.com/2014/09/faladoiro-de-veran.pdf
https://ascuncasculturais.files.wordpress.com/2014/09/faladoiro-de-veran.pdf
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 :  Da orixe do termo “Salnés” 

   Como se orixinou a palabra 

"Salnés"? Dúas foron as principais 

teorías acerca da orixe desta palabra: 

Celso García de la Riega opinaba a 

principios do século XX que esta 

palabra derivaba dunha 

reminiscencia lingüística de "Cileni" 

ou Cilenos, que eran o pobo ou tribo 

que habitaba entre os ríos Verdugo e 

Ulla, posteriormente sometidos 

polos romanos. A outra teoría é que 

o topónimo se debe ás salinas, ou 

zonas onde se producía sal, e que 

segundo diversos documentos 

existiron en varias zonas do litoral de  

Ogrove e Sanxenxo, pero tamén Vilanova ou Barrantes. 

   García de la Riega baseábase en que a palabra "Celenis" como derivado de 

Celeni xa aparecía en documentos antigos como a primitiva sede episcopal de 

"Aquis Celenis" situada nun pobo chamado "Celenis", así como unha das mansións 

que aparecía no coñecido Itinerario de Antonino. 

Segundo García de la Riega, da palabra "Celenis" se formaría "Celeniense" e desta 

a "Seleniense" ou "Salniense" que correspondería á actual denominación da 

bisbarra do Salnés. Dado que a outra teoría aludía ás salinas da bisbarra, García de 

la Riega dicía que as devanditas salinas non poderían ser a orixe da palabra, xa 

que practicamente só as había na parroquia de Vilalonga (Sanxenxo), e 

dificilmente un pouco terreo parroquial podería ser a orixe dunha bisbarra. 

   A teoría que sinala ás salinas da bisbarra como orixe da palabra Salnés parece a 

axeitada, sendo moitos os investigadores que así o declaran, pero foi sen dúbida 
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ningunha o historiador de Caldas Hipólito de Sábado Bravo o que máis 

contundentemente tratou de demostralo, desfacendo á vez de forma demoledora 

a teoría de García de la Riega. 

 

  Di o historiador caldense que a palabra 

"celenis" ou "celeniense" é 

completamente distinto de "saliniense", xa 

que os celenos eran efectivamente unha 

tribo que estaba situada nunha bisbarra 

que comprendía a actual Caldas, a antiga 

sede episcopal de "Celenis", e que como 

tal aparece nas actas do Concilio de Lugo 

no século VI. 

Este territorio tribal non ten nada que ver 

co outro territorio que correspondería á 

actual bisbarra do Salnés ou saliniense, "a 

cal derivaría da palabra latina sal, salis, que 

significa sal, co que chegamos ao suposto 

daqueles autores, que entronca a orixe da 

palabra Salnés nas salinas que houbo na bisbarra saliniense, co que Salnés 

significará terra da salinas ou do sal". 

 

   Efectivamente, a través da historia de Galicia, especialmente a relacionada coa 

igrexa compostelá na Idade Media, pódese apreciar como as devanditas salinas 

non estaban situadas só na parroquia de Vilalonga, senón en moitos dos 

municipios da bisbarra: na doazón de Ordoño II e posterior confirmación de terras 

de Alfonso III sinala salinas en Noalla; Alfonso IV alude á salina de "Usa" en 

András; dona Idaura, nai de San Rosendo fala das salinas da illa da Toxa ao facer 

doazóns; Alfonso VII alude ás salinas de Barrantes; Fernando II comenta as salinas 

da Lanzada. 

As últimas salinas do Salnés poden verse  a altura 
de O Rial. 
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Recentes publicacións como a da historiadora Ferreira Priegue en relación ao 

comercio marítimo medieval en Galicia confirman a teoría das salinas. Di 

concretamente en relación á escaseza de sal na devandita época que "a produción 

local era escasa e había que recorrer ás importacións; aínda así, constátase a 

existencia de salinas concentradas na ría de Arousa, especialmente na península 

do Salnés. A actividade era tan característica da bisbarra que esta se reflicte no 

seu propio nome: Territorium Saliniense". 

   Aínda en data máis recente, como é a de 1745, o pai Sarmiento ao relatar a súa 

famosa viaxe a Galicia, fai alusión ás salinas da Lanzada e Noalla, e tres anos máis 

tarde, en carta ao seu irmán Francisco Javier  comunicalle que Galicia, "tendo máis 

de cento cincuenta leguas de costas de océano e con mil sitios para salinas, lle 

veña e necesite o sal de países estraños". De feito, en 1750 noutra carta afirma 

non ter visto máis salinas que as de Noalla e do Ulló (na ría de Vigo). 

Esta estrañeza do pai Sarmiento polas poucas salinas do Salnés e de Galicia en 

xeral, procedía do ano 1338 cando o rei de Castela Alfonso XI decidira por Real 

Orde a propiedade real sobre as salinas, organizando o imposto correspondente 

para a súa extracción e envío a diversos lugares, iniciándose á vez o que supoñería 

no futuro a lenta desaparición das salinas de Galicia e do Salnés en especial, xa 

que en torno ao ano 1370 se foron concentrando as salinas en grandes territorios 

tal como Aveiro en Portugal, lugar que no futuro sería a orixe da maior parte da 

importación do sal de Galicia. 

  Un discreto renacemento das salinas do O Salnés produciríase cando no ano 

1621 volveron de novo os piratas á captura dos barcos salineros procedentes de 

Portugal, o que obrigaría a volver obter sal das vellas salinas de Noalla. Xa no 

século XX, casual ou intencionadamente, apareceron restos de dita salinas. Por 

exemplo, en 1921 e con motivo de obras no porto de Vilagarcía, apareceron 

unhas piletas, relacionadas coa salgadura de peixe e en 1938 apareceron varios 

tanques en igual sentido. Nunhas escavacións de 1998 descubríronse unhas 

salinas en Adro Vello (Ou Grove) e en 1995 saen á luz en Carril restos dunhas 

antigas instalacións salineiras. Parece pois bastante seguro que son a causa do 

topónimo. 


