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Centenario de Mondoñedo
y Distritos (1920‑2020)
Antonio Reigosa

A Sociedad Mondoñedo y Distritos créa‑
se o 22 de agosto de 1920 nunha reunión
ritual celebrada no núm. 725 da rúa Ta‑
cuari da cidade de Bos Aires. Asinan a
acta fundacional Valentín González, Víc‑
tor Domenech, Juan García, Alfredo Pé‑
rez, Lisardo García, José Fraga, Manuel
López Seivane, Ladislao Coldeira, José
Coldeira, Nicanor Flores e Ricardo Veiga
González, principal promotor.

Os obxectivos que se reflicten nesta
acta son a protección da cultura e o re‑
creo, manter o nome da «hidalga y hos‑
pitalaria ciudad que lleva su nombre, sus
glorias, su arte», convocar un picnic coin‑
cidindo coa festividade da Virxe dos Re‑
medios e preparar unha asamblea consti‑
tuínte. Os consocios debían ser oriundos
do ámbito territorial do partido xudicial
de Mondoñedo.

Núm. 1

A nova sociedade acaba formalizán‑
dose o 31 de outubro na Casa de Galicia
no medio de calorosos eloxios á terra nai,
con lecturas poéticas e diversas procla‑
mas entusiastas, incluso un algo arrouta‑
das como estes versos de Ignacio Cruces
que rematan: «e todo aquel que s’atreva /
a decir que non é certo / recibirán «os pa‑
driños» / d’os fillos de Mondoñedo».
Os reclamos para atraer membros á
nova sociedade eran claros e contunden‑
tes: «Cada socio que usted haga, es un lau‑
rel que coloca en la corona de gloria que
ofrendaremos un día al viejo terruño».

Víctor Domenech
(«Vida Gallega» núm. 248, 1924).

O primeiro consello administrativo
quedou encabezado por Valentín Gonzá‑
lez como presidente, Víctor Domenech,
vicepresidente, Ricardo Veiga, secretario,
Ladislao Coldeira, vicesecretario, Ma‑
nuel López Seivane, tesoureiro e varios
vocais máis.

Acta fundacional. Copia xentileza de Xosé Ruíz Leivas.

Portada de «Do Noso Lar».
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«Do Noso Lar»,
unha publicación
histórica
En 1923 Mondoñedo y Distritos baixo a
presidencia de Víctor Domenech decidiu
presumir de orixes, de historia e de com‑
patriotas ilustres e acordou editar unha
publicación con motivo da festividade
dos Remedios que se titulou Do Noso
Lar, un álbum artístico‑literario de 96
páxinas profusamente ilustrado con fo‑
tografías de persoeiros ilustres, paisaxes,
patrimonio e monumentos, obra que
constitúe un fito histórico entre as publi‑
cacións mindonienses da diáspora e cuxa
edición coordinou Ricardo Veiga Gonzá‑
lez. Imprimiuse en Bos Aires, Imprenta
Elseviriana.
Por esta publicación sabemos que o
concello de Mondoñedo contaba daque‑
la con 10.460 habitantes, 3340 no espazo
urbano. Contén artigos sobre os servi‑
zos existentes, pulo industrial e comer‑
cial, infraestruturas en funcionamento
e agardadas para dar cumprimento ás
espectativas de futuro. Asinan colabo‑
racións de carácter histórico, Emilio

Solidariedade
coa terra
Para os múltiples festivais que organi‑
zou Mondoñedo y Distritos ao longo dos
primeiros anos de vida chegaron a contar
con orquestra, baixo a dirección do min‑
doniense José M.a Cendán, cuarteto do
Centro Musical «Mondoñedo», e tamén
co coro Enxebre.

Asistentes a un acto social. 1927.

No verán de 1922 a sociedade organiza
un festival en Bos Aires co obxectivo de re‑
cadar fontos para dotar economicamente
un Patronato Pascual Veiga que se debería
constituír en Mondoñedo cos obxectivos
de crear unha escola de música, editar as
obras completas de Leiras e mercar dúas
placas de bronce, unha para a sepultura
de Leiras Pulpeiro e outra para a de Pas‑
cual Veiga.
Estas placas viaxaron desde Arxenti‑
na canda Fernando Lorenzo Rico en 1922
pero quedaron atrancadas ata 1923 no
porto de Vigo por un asunto de aranceis;
non se colocaron nas respectivas tumbas
ata novembro de 1925.

Comisión redactora de
«Do Noso Lar» (xentileza de
Martín Fernández Vizoso).

Tapia Rivas, José Polo Folgueira, E.
Lence‑Santar, Fernando Lorenzo Rico,
Ricardo Veiga, R. Villar Ponte e textos
poéticos de M.a Ángeles Vázquez, No‑
riega Varela, Leandro Carré, García
Dóriga, amén de publicidade, fotogra‑
fías e datos sobre varios concellos do
partido xudicial.
O acto de presentación pública da pu‑
blicación tivo lugar no Salón‑Teatro do
Orfeón Español de Bos Aires o 15 de se‑
tembro de 1923, no marco dun dos festi‑
vais organizados por esta sociedade.
O xornalista Martín Fernández Vizoso
publicou en La Voz de Galicia-A Mariña o
9 de decembro de 2018 un ben documen‑
tado e ilustrado artigo sobre esta publica‑
ción. O arquivo de prensa da emigración
do Consello da Cultura Galega conserva
un exemplar.

polas causas que os forzaran a irse como
a carencia de escolas, de infraestruturas,
de recursos, de oportunidades e mesmo,
no caso dos mozos, fuxir da chamada do
exército e da guerra en África.
No verán de 1923, a sociedade remi‑
te ao seu representante en Mondoñedo,
José Polo Folgueira, a cantidade de 300
pesetas para socorrer os orfos do terrible
accidente que acabara coa vida de dúas
mulleres en Valiño, un electrocutamento
que sería o motivo da erección da cha‑
mada Cruz das Cordeiras, hoxe tamén
desaparecida.
Na revista Céltiga núm. 23, 10 de de‑
cembro de 1925, publicase o texto que
Mondoñedo y Distritos presenta diante
do goberno de España solicitando un
ascenso para Noriega Varela, o mestre
‘desterrado’ en Trasalba desde 1912 por
decisión –así se insinúa na información–
do político Avelino Montero Villegas.

Acto para recadar fondos para unha escola
en Mondoñedo. 26 de marzo de 1927.

Esta carta, datada o 3 de decembro de
1925, eloxia os méritos de Noriega Varela
«astro de primera magnitud» e vai asina‑
do polo presidente da sociedade naquel
entón, Antonio Piñeiro.
En marzo de 1926, nun festival, recáda‑
se para construír unha escola en Mondo‑
ñedo e a sociedade participa activamente
na homenaxe que se lle rende ao aviador
galego, Ramón Franco.
No verán de 1927, remóvese a xunta di‑
rectiva, presidida momentaneamente por
Fernando Lorenzo Rico para pasar o 9 de
xuño de 1928 a recuperar a presidencia
Valentín González. Había, evidentemente,

Placa para a tumba de M. Leiras Pulpeiro.

O programa do festival que tivo lugar
o domingo 15 de febreiro de 1925 publica‑
do en El Heraldo Gallego non ten desper‑
dicio. Números musicais e cómicos, ága‑
pes variados, bailes, carreiras, concursos,
«miajitas» de gaita…, en fin, un pouco
de todo para gozar da xornada o máis
enxebremente posible.
Pero, ademais de festexar, debatíase
un tema recorrente entre os emigrantes
galegos; como sempre, a preocupación

Consello directivo presidido por
Fernando Lorenzo Rico. Marzo de 1928.
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certa convulsión interna na sociedade, o
que non impedía que naqueles anos con‑
tribuíse economicamente co Hospital de
San Pablo e incluso coa celebración da
Festa da Árbore en Mondoñedo.
Uns días antes, o 14 de maio, en sesión
da permanente do concello de Mondo‑
ñedo presidido por Jorge González Re‑
dondo, acórdase atender a petición de
Mondoñedo y Distritos e dar o nome de
Manuel Leiras Pulpeiro á praza que en‑
tón se denominaba Oswaldo Codina. Este
acordo sería revisado para asignarlle o
nome de Leiras á antiga rúa Santo Do‑
mingo e foi definitivo para inmortalizar
por fin no rueiro mindoniense a memoria
de Leiras Pulpeiro, xa falecido en 1912.

O asunto coleaba desde pouco despois
do pasamento do médico e poeta. Reto‑
mouse en 1921 para dar uso ás sobras do
recadado con motivo da inauguración do
mausoleo pero vai ser esta sociedade a
que en 1922 manifeste o seu interese no
asunto mais, como alguén alegase que
a familia non remitira a obra inédita de
Leiras, quedou adiado.

A edición das
obras de Leiras
Eran frecuentes, ademais das consabi‑
das romaxes, lunch e bailes, a programa‑
ción de veladas teatrais e lecturas poéticas
como a do poema «Canto a Mondoñedo»
de José María Basanta Llenderrozos que
tivo lugar no acto celebrado o 19 de abril
de 1924 no salón do Orfeón Español.
Portada das «Obras completas de
M. Leiras Pulpeiro». Tomo I.

Anuncio dunha festa campestre
para decembro de 1925.

Xa falamos da edición da magna e histó‑
rica obra Do Noso Lar e debemos atender
agora outra preocupación desta sociedade
por contribuír á edición das obras comple‑
tas de Leiras Pulpeiro.

O 24 de marzo de 1929 El Correo de
Galicia, órgano da colectividade galega
na Arxentina anuncia a nova que resul‑
tou definitiva; Mondoñedo y Distritos
xira a María Andía, viúva de Leiras, 830
pesetas para editar un volume coas poe‑
sías inéditas e dispersas do poeta. Tamén
se anuncia que Antón Villar Ponte sería
o prologuista e Álvaro Cebreiro o ilustra‑
dor, aínda que ao final foron R. Otero Pe‑
drayo e Castelao, prologuista e ilustrador
da cuberta respectivamente.
Por fin, o 19 de febreiro de 1930 a edi‑
torial Nós saca á rúa a publicación baixo
o título Obras Completas Tomo I (Poesías).
PVP: 3 pesetas. Este foi o primeiro libro
editado por Ánxel Casal no novo domici‑
lio da Editorial Nós na Coruña, rúa Lina‑
res Rivas, 50.

«Mondoñedo»,
a publicación oficial
da sociedade
En 1926, a sociedade crea un xornal
que se denomina Mondoñedo e que se
subitula publicación oficial de la Soc.
«Mondoñedo y Distritos».
Só coñecemos 5 números (4, 11, 13‑14,
15 e 16) correspondentes aos anos 1926,
1927 e 1928, consultables en aberto na Bi‑
blioteca Dixital Galiciana. Cun número
de páxinas variable, abunda a informa‑
ción ilustrada con fotografías, sobre todo
dos actos sociais propios, dos acordos da
dirección e a sección de noticias chega‑
das da terra nai, novidades en canto ao
desexado ferrocarril que nunca chegaría,
á traída de augas, a noticia tratada por
extenso sobre a morte do famoso gaitei‑
ro Coruxeiras ou a carta remitida ao al‑
calde mindoniense solicitánlle unha rúa
para Leiras, como xa comentamos, que
aparece no número 16, abril de 1928, asi‑
nada polo entón presidente, Fernando
Lorenzo Rico.

As placas para
as rúas de Veiga,
Leiras e Noriega
No outono de 1929 saen de Bos Aires
en dirección a Mondoñedo tres orladas
placas de bronce cos nomes en altorrele‑
vo de Veiga, Leiras e Noriega para colo‑
car nas rúas respectivas, instalación que
non se culminaría ata o 20 de outubro de
1930 por razóns burocráticas que xa ex‑
plicamos noutro lugar.

Decae a actividade
Na década dos 30 do s. XX as noti‑
cias sobre as actividades de Mondoñedo
y Distritos, sobre todo en relación con
Mondoñedo, decaen. En 1935 traslada o

Debuxo do mausoleo de Leiras
publicado en «Mondoñedo» núm. 16.

Cabeceira de «Mondoñedo» núm. 4.
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domicilio social a Palacio, rúa San José
224, sabemos que era presidente hono‑
rario Valentin González e efectivo, Anto‑
nio Losada, e secretario xeral, J. Ramón
Ramos, segundo publica Vallibria o 28
de abril de 1935. Esta directiva renóvase
parcialmente en 1936
A seguinte nova que atopamos lévanos
a maio de 1953 e dinos que Mondoñedo y
Distritos organiza unha excursión ao del‑
ta do Paraná para celebrar o 33 aniver‑

Promotores e algúns
directivos destacados
Como remate desta semblanza provi‑
sional da historia da Sociedad Mondoñedo y Distritos, cremos procede lembrar o
nome dalgúns dos principais promotores
e directivos, sen desmerecer outros moi‑
tos que habería que rescatar e que tamén
resultaron decisivos para a creación e boa
marcha da sociedade, moi especialmente
por seren estas as persoas que con máis
perseveranza se preocuparon por algun‑
has necesidades do Mondoñedo da época.

Varela en 1910 e na homenaxe a Leiras
en Bos Aires en 1914. Formou cuartetos,
coros e o que cadrou para amenizar as
múltiples festas sociais que soía ademais
organizar. Membro moi activo do Centro
Gallego de Bos Aires durante moitos anos.
Ricardo Veiga González (1890)
Promotor e fundador da sociedade, edi‑
tor principal da publicación Do Noso Lar
e redactor de El Heraldo Gallego ata 1928.
Como músico formara parte de Os Pache‑
co e Os Veiga, e exercera como biblioteca‑

Valentín González González
Dono en Bos Aires da axencia de lota‑
rías «La Mindoniense» e de «Cigarrería
Centenario», membro fundador, primeiro
presidente e presidente honorario de Mondoñedo y Distritos, reelixido para o cargo
en varias ocasións. Pai doutro bregador
nas loitas intestinas arxentinas nacido en
Mondoñedo, tipógrafo, xornalista e poeta,
chamado Amador V. González Veiga.

Mondoñedo e Destritos. Convocatoria
romaxe en «Nova Galicia», 1450.
24 de decembro de 1929.

sario da fundación da sociedade e que
nun concurso celebrado na Casa Galicia
en agosto do mesmo ano para escoller
«Reina de la colectividad gallega» apare‑
ce como optante por Mondoñedo y Distritos, Sara Arruti González.
Pouco máis podemos contar polo de
agora desta sociedade histórica que dig‑
nificou o nome da terra natal e colabou
canto puido con Mondoñedo e cos conce‑
llos do partido xudicial nunha década tan
crítica nesta parte do mundo como a dos
20 do século pasado.

Víctor Domenech Amieiro
Presidente e secretario da sociedade
en distintos momentos, excompoñente
de Os Veiga en Mondoñedo, gaiteiro, par‑
ticipou activamente xunto a Jesús Polo e
Valentín González, entre outros, na home‑
naxe e recadación de fondos para a con‑
cesión dunha medalla de ouro a Noriega

O gaiteiro Domenech, xunto a outros
músicos, «Mondoñedo» núm. 4.

Ricardo Veiga González
(«Vida Gallega» núm. 248, 1924).

rio en Brisas del Masma en Mondoñedo.
Regresou a Galicia con fama de excelente
tipógrafo, colaborou en Vallibria, ilustrou
números da revista Galiza de A. Cunquei‑
ro e outras moitas obras literarias. Traba‑
llou en El Ideal Gallego.
Fernando Lorenzo Rico (1875‑1952)
Participou na refundación do Centro
Gallego de Bos Aires en 1907, fundador e
presidente de Mondoñedo y Distritos. Ac‑
cionista principal da revista Céltiga. Foi co‑
merciante e gran propietario. Participou
en todas cantas homenaxes, actos e inicia‑
tivas que tivesen que ver con Mondoñedo
na cidade de Bos Aires desde a primeira
década do s. XX ata o seu falecemento.

