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Alfredo Erias Martínez
A miña chegada a Betanzos en setembro de 1969 para empezar o bacharelato
elemental, quedou moi marcada na miña memoria. Viña tódolos anos á casa de
miña avoa materna polo San Roque, pero agora era distinto. Non se trataba
somente de viaxar unha ducia de kilómetros, tratábase de pasar da cultura
campesiña á da cidade, de intentar sobrevivir nun mundo diferente, «superior»,
posto que representaba a cultura oficial, a do poder a tódolos niveis.
Detrás deixaba a pequena historia dun neno de aldea, cos traballos da terra e
do gando que todo o mundo alí facía e coa súa escola rexida pola magnífica
mestra, Dª Generosa Brea Real. O caso é que ós 12 anos saín desa escola
convencido de que xa era un home e de que sabía suficiente, porque, ademais
(seguía convencéndome), non valía a
pena estudiar, posto que non había
traballo para tanto estudiante. Así que
empecei a traballar de carpinteiro de
obras no último escalafón (o de
aprendiz) dun sistema postgremial no
que facía o que non quería nadie e, por
riba, nos dous anos que alí botei non
me pagaron nin un can. Total, que un
día, endereitando unha biga de
eucalipto na parroquia de Leiro, tiven
a «sorte» de meter a macheta nunha
perna e eso supuxo que estivera un
tempo na casa (unha taberna e
zapatería) co que me adiquei a debuxar
e pintar por detrás dos cartóns de
tabaco empregando as anilinas dos
zapatos de meu pai.
Pintaba o que me gustaba, influido
pola novidade da televisión, sobre todo
retratos (músicos, actores, políticos...)
Este era eu arredor de 1957, un neno de
ata desembocar nas facianas dos
Presedo
con zoquiños de madeira. Naquel
clientes que máis viñan por alí. E como
tempo Betanzos, onde vivía miña avoa,
facer eso era raro, collín unha certa
parecíame o fin do mundo.
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O 25 de novembro de 1960, tiña eu 6 anos, foi un día de festa na escola de Presedo: alí
apareceu o fotógrafo Agilda, de Oza dos Ríos, para facer fotos a todo o mundo. Gracias a eso
quédannos ós que alí estabamos imaxes daquel tempo fermoso e cada vez máis lonxano.

fama entre os veciños e os vendedores, de tal maneira que non era raro que me
deran ánimos para estudiar. E decidímonos por fin, meus pais e eu, logo de
constatar que o xefe da carpintería a ía vender e que outra máis á que demandei
traballo tamén se vendía. Así pois, volvín colle-los libros, fun á escola de Leiro,
coa estupenda mestra, Dª Pilar Julias del Río e presenteime a unha beca, que
gañei.
Como fillo dunha familia humilde e cunha beca que debía manter, presenteime
no Instituto con 15 anos, cinco máis que os meus compañeiros. Para «triunfar»
no novo mundo, se así se pode dicir, contaba cun bagaxe ético-moral que meus
pais, sobre todo meu pai, me reforzaban constantemente. Como base estaba
ser home de palabra, cousa esencial na xente do campo onde se fan infindos
tratos (nas feiras, etc.) con só o apretón de mans. Moitos anos despois souben
que iso era un principio indoeuropeo aplicado a gran escala polos romanos en
Hispania, de tal maneira que sempre que poideron fixeron pactos cos indíxenas:
consérvanse bastantes, incluidos algúns nos que se representa o apretón de mans.
O código de meu pai seguía máis ou menos así: non ir a putas, non xogar a
cartos... O das putas el tíñoo moi claro, non só porque viu compañeiros músicos
arruinados por ese vicio, senón tamén porque morreu algún deles de sífilis en
Ferrol, onde estivera facendo o servicio militar como trompetista na Banda de
Infantería de Marina. O de non xogar a cartos seguramente o refería ó julepe co
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Que eu recorde este foi o último acto de apertura dun novo curso do Instituto que se fixo no Cine
Capitol de Betanzos. Foi en setembro de 1970 e eu recibía as matrículas de honra do 1º curso de
bacharelato de mans do catedrático de Paleografía da Universidade de Santiago, D. Manuel
Lucas Álvarez. Sentados, á esquerda, aparecen: D. Antonio Barge (†) (director) e, detrás,
D. Román Bretal (†), profesor de relixión. De frente está o profesor D. Luis Sevilla (†),
e ó fondo, o fillo do fotógrafo Agilda, que axudaba a seu pai.

que algúns que aínda eu coñezo perderon o que tiñan. Meu pai, home de mundo,
coñecía ben estas cousas e queríame protexer. Insistía menos no perigo do alcohol
e do tabaco, pero cos exemplos que vía tódolos días na taberna, incluida a
morte dalgún mozo por alcoholismo, chegoume para integrar eses temas.
Coa chegada a Betanzos engadíronse outros dous preceptos ó código xeral:
non andar con malas compañías e non contestar ós profesores. O das
malas compañías é evidente que se refire ó medo a caer nos perigos anteditos,
pero o de non contestar ós profesores tiña que ver cos enfrentamentos verbais
con meu pai, que como tódolos pais, e máis daquela, non lle gustaba que lle
contradeciran. El cría, con razón, que se eu ía face-lo mesmo cos profesores
tería problemas serios. Co tempo dinme conta de que ese freno que el me puxo
na cabeza serviume moito, porque todos sabemos que hai profesores cos que se
pode discutir tranquilamente, pero con outros mellor é estar calado. De tódolos
xeitos, este precepto era unha reedición doutros que procedían do clima de
temor da postguerra, que meu pai sufrira na familia (un fusilado, outros exiliados)
e nel mesmo (debía presentarse periódicamente no cuartel da Garda Civil de
San Tirso por terlle arranxado os correaxes a Foucellas) e que se sintetizaba así:
coidado co que se di ó cura, ó mestre e á Garda Civil. E non fai falta dicir,
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que outro precepto de meu pai,
derivado das súas experiencias
(de neno leváballe de comer
polos montes a un tío escapado,
Genaro Erias, etc.) era: non
meterse en política.
Con esta armadura mental,
coa necesidade de mante-la
beca, cos anos demais que tiña Marzo de 1972. Alí estabamos, de esquerda a dereita:
e coa experiencia de carpinteiro
García Crespo, eu e Novo.
de obras que deixaba detrás,
non podía fallar e non fallei: aquel ano saquei boas notas e fixen ademais 2º no
verán. A partir daí seguín o mesmo ritmo, pero xa con compañeiros que se
parecían máis a mín, porque os de 1º foran uns meniños.
Total, que collín fama de chapón, aínda que raramente mo dicían, cousa que
non me importaría demasiado de non ser porque os chapóns ligaban e ligan fatal.
Non sei, pero fora por necesidade real ou psicolóxica, convertinme nunha máquina
de estudiar. O meu truco era sinxelo: pasaba máis tempo que nadie estudiando:
que era sábado ou domingo, pois eu estudiaba; que era Nadal, pois aproveitaba
para facer os traballos de fin de curso e así tiña despois máis tempo para rematar
ben. E despois fun desenrolando por min mesmo un sistema que me seguiu dando
bo resultado na carreira: consistía en traducír todo o que lía (primeiro suliñaba
con cores distintas segundo fosen nomes, datas, lugares...) a esquemas
estructurados moi simples, de tal maneira que me era máis doado memorizar o
esencial, deixando logo a maneira de expresalo á espontaneidade.
Home, tamén ía ós bailes do Brigo os domingos, ás festas dalgunha aldea e a
algunha que outra discoteca daquelas primeiras que aparecían en Betanzos. Pero
nas discotecas non se podía falar con tanto ruido e como eu nunca tiven unha
pandilla, cousa natural para os betanceiros, o desastre era absoluto. En resume,
que por máis que fixen algúns tímidos intentos de ligar con algunha das miñas
fermosas compañeiras, o resultado foi cero. Claro que naquel tempo tiña o orgullo
(misturado con medo) moi alto e xa non daba outra oportunidade ¡qué pena!
Empecei a ligar en serio (en serio para mín) nos últimos anos do Instituto e
primeiros da Universidade, pero, non sei por que, con mozas de fóra de
Betanzos... E naturalmente unha zona privilexiada para estas cousas era o Parque
que estaba á beira do Instituto e que daquela non tiña apelidos (o de «Pablo
Iglesias» foi cousa da Segunda República cando se fixo, e voltou agora na época
da democracia). Por certo, hoxe ese Parque xa non me parece tan encantador
nin tan grande, nin tan cheo de recovecos románticos. Hai un cambio nese lugar
e presinto que ese cambio debe estar en min ¡outra pena!
Ben, pois como se trataba de conquistar a cultura dominante, a das formas
burguesas, a do castelán (daquela non se plantexaba nin por asomo o do galego
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Alumnos de 4º curso, III-1972. Fila superior: Erias, Bandín Monteiro, Abeal López, López
Miramontes, Campos Díaz, Dopico, J. M. Borrazás e Domínguez Vidal. Fila intermedia: Gómez
Ferreño, Fidalgo Freire, Barbeito e Cortés Varela. Fila inferior: ?, Diz, García Crespo, ?

Alumnos de 4º curso, IV-1972, no «Refugio». De pé: Erias Martínez, Domínguez Vidal, Naveira
García, García Casal, Barbeito,?, Celso Carro, Cortés Varela e García Crespo. Agachados:
Bandín Monteiro, Cao Varela, Junquera (sentado no medio), López Platas e Diz.
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no ensino nin en nada oficial) dinme
conta que xa levara de Presedo un
bagaxe máis importante do que eu
mesmo podía pensar a priori. Non
era eu, nin moitos rapaces coma eu
da comarca que alí estabamos, uns
galegos illados que ían soportar de
súpeto un golpe nas súas
estructuras mentais. Para empezar,
xa foramos escolarizados en
castelán, había cada vez máis
aparatos de radio nas casas, e
finalmente tamén televisións (estas
nas tabernas e casas dos ricos, en
principio). De pronto sorprendinme
preguntando a algún profesor deste
xeito: «perdón, podría decirme...»
ou «por favor, ¿cómo...?». En fin,
pequenos trucos que facían que o
profesor me respostase necesariamente sen que se poidera sentir
atacado e que supoño aprendín na
radio e na televisión.
De tódolos xeitos a miña cultura
no fondo era a campesiña e ás
veces saía con toda a súa forza de
súpeto, sen ter tempo siquera para
pensalo, e transgredindo por
completo o precepto paterno de
non contestar ós profesores. Foi o
caso en que unha compañeira
pediu a palabra toda alterada,
de 4º curso en abril de 1972 no «Refugio».
dicindo: ¡profesora, profesora, Alumnos
Arriba: Pedro Sánchez, Antonio Vázquez Lorenzo,
hay un grillo en clase! Sen pensalo Claudio López Miramontes, Diz e Erias. Abaixo, de
nin un momento e cun tono de fondo pé: Erias, José Abeal López, Agustín Picatoste Leis.
malestar por aquela interrupción, a Diante: José Luis Gómez Ferreño, Antonio Vázquez
Lorenzo e Francisco Maceira Quintián.
profesora contestou secamente:
¡matadlo! E aí saíu a miña vea ancestral, porque me levantei inmediatamente
moi enfadado en defensa do griliño. A profesora, sempre molesta, interrumpiume
sen contemplacións e dictou dunha vez por todas: bueno, bueno, ¡echadlo fuera!
O asunto estaba liquidado, foi rápido, pero quedou gravado na miña memoria.
¿Que pasara? ¿Era este un caso de prematura concienciación ecolóxica? Non.
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Simplemente que na cultura
campesiña os grilos son animais
protexidos, sagrados, que se
consideran favorecedores da boa
sorte; mesmo acostuman estar
perto das lareiras, dentro das
propias casas sen que nadie lles
faga mal. Moito máis tarde souben
que estes animais están ligados a
unha deusa indoeuropea da
fertilidade (da que hai constancia
no noso folklore), ligada ó cultivo
dos cereais e que se representa nas
lendas cun fouciño marabilloso que
sega o trigo a toda velocidade,
debido a que no seu fío están grilos
acochados que potencian esa
función.
Como cousas extraordina-rias,
á marxe das clases, lembro que uns
cantos compañeiros de 6º curso
fixemos un periódico, Eclosión
(1974), que chegou polo menos ós Alumnos de 4º curso en marzo de 1972. Arriba:
dous números. Eramos os seus Dopico, Miramontes, Novo e Erias. Abaixo: JM
redactores ou colaboradores: J.A. Borrazás, García Crespo e Jose Mª Espiño Varela.
Miguez, F. Maceira, J. Abeal,
Francisco Borrazás (ás veces tamén como «El Fisgón» ou «el Bachiller Sansón
Carrasco»), E. Vazquez, J. Martín, F. García Crespo e eu mesmo. Foi o primeiro
lugar onde algúns publicamos. Recordo tamén lecturas teatrais públicas no zaguán
do edificio e mesmo unha audición musical que eu presentei, no marabilloso
pasillo acristalado da planta baixa. Era marabilloso, si, porque había alí un eco
estupendo e a min gustábame cantar cando pasaba, porque non custaba ningún
esforzo. Esto de cantar, mesmo con cancións miñas, quíxeno tomar algo en serio
en Santiago a onde fun a un par de festivais universitarios, nun deles co betanceiro
Tucho Asensi (guitarra e armónica). Hoxe cando o penso aínda non sei como
me atrevín, pero supoño que o ser de familia de músicos tiña algo que ver, aínda
que tamén o ir coas vacas pegado ó transistor. Descubrín, de tódolos xeitos, que
para facer algo serio en música necesitaba doutras persoas e como eso era unha
complicación, funme quedando cos meus eternos compañeiros de viaxe, os que
nunca me deixaron nos bos e nos malos tempos: o debuxo e a pintura...
É curioso que cando, xa en Santiago, lles dixen a meus pais que comprara
unha guitarra, os dous se disgustaron moito e tivemos unha forte discusión, porque
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Equipo de fútbol de alumnos de 6º curso en 1974 no desaparecido campo do Instituto. De pé:
Alonso Sanmartín, García Novo, Iglesias Otero, Bonome Pérez, Marcote Veiga e García
Crespo. Diante: Erias, López Miramontes, Casal Sobrino, Gómez Ferreño e Espiño Varela.

non querían de ningunha maneira que fose músico, sen dúbida porque ligaban a
esta profesión moitas das posibles calamidades que a un lle podían pasar e que
se manifestaban no código de conducta que me impuxeran.
Lembro con moito agarimo ós profesores que tiven no Instituto e son moi
conscente de que se no 1981 fun «fichado» por aquel concello da nacente
democracia para iniciar a recuperación do Arquivo Municipal e manter viva a
Biblioteca, foi polo recordo do meu paso polo Instituto e polos amigos que alí
deixei. Ademais, non podo esquecer que a Biblioteca resucitou da man da
profesora Dª Isabel Martín Castañeda e os seus alumnos que traballaron moito
e desinteresadamente para poñer de novo en funcionamento esta institución,
cousa que se logrou cando o concello destinou alí a Dª Purificación Calviño
Ruanova, que fixo un traballo excelente durante anos (1975-80, inclusives),
trasladando os libros do Hospital de San Antonio ó Colexio de Orfas, recén
rehabilitado, limpando neles e catalogando sen parar ata o punto de ter saído
dalí moitos días á unha ou dúas da mañá. Así que, despois desta laboura heroica,
eu somente tiven que continuala. As miles de fichas redactadas nesa etapa aínda
seguen a ser útiles hoxe.
Despois gañei a praza de arquiveiro-bibliotecario (abril-maio de 1983) e a
principios de 1984 nomeóuseme ademais director do Museo das Mariñas e do
Anuario Brigantino. Tiven problemas ó principio, pero sempre estiveron á miña
Instituto «Francisco Aguiar» de Betanzos, 2002, 50 aniversario.

8

DE PRESEDO A BETANZOS: VIAXE POLA MEMORIA DUN ALUMNO (1969-75)...
DE PRESEDO A BETANZOS: VIAXE POLA MEMORIA DUN ALUMNO (1969-75)...

Vista xeral de Betanzos arredor de 1905, desde a Magdalena. Vese aquí a antiga canle da ría, que
deixaría de ter esa función no 1906 debido á chegada do ferrocarril e á conseguinte construcción
doutra canle en liña recta. Este é o espacio sobre o que moitos anos despois se faría un Campo de
Deportes, substituido polo Parque Pablo Iglesias, que hoxe permanece, e logo polo inicial Instituto
Francisco Aguiar que á súa vez sería substituido polo Instituto de FP. Autor: F. J. Martínez Santiso.

beira algúns dos meus queridos profesores do Instituto. Naquel primeiro Anuario
de 1983, o máis complicado por moitas razóns, xa estaba D. José Antonio
Miguez, D. Manuel Ares e D. Marcelino Álvarez.
Cando entrei no Instituto no 1969 cruzabamos o Mendo por unha pasarela,
posto que se acababa de tirar, por desgracia, a medieval Ponte Nova para
substituila por outra impersoal de formigón. Durante anos foise metendo na miña
pel cada recoveco da paisaxe que levaba ó Instituto, co Parque cómplice, co
ferrocarril que evocaba as antigas viaxes románticas... Quizais por eso un dos
meus traballos naquel Anuario de 1983 fose sobre «A chegada do ferrocarril a
Betanzos». Chamárame moito a atención descubrir que onde estaba o Parque e
o Instituto, aínda ata setembro de 1906 pasaba a vella canle da ría. E curiosamente
agora, hai pouco tempo, conseguimos unha fotografía de FJ Martínez Santiso na
que, por fin, se pode ver esta canle tal como era, co que se completa a lectura
deste vello espacio que forma parte de nós.
A medida que busco na memoria saen máis lembranzas daquel tempo de
ilusión e de esperanza, daquel tempo no que tantas cousas estaban aínda por
pasar. Pero todo cambia. Só a memoria do noso Instituto permanece, porque
dalgunha maneira estará sempre nas nosas obras e nos nosos corazóns.
Para rematar, permítaseme facerlle un modesto homenaxe a un dos meus
compañeiros e amigos, Francisco Borrazás Lorenzo, que é unha das persoas
con máis sentido do humor que coñezo. Del son as páxinas máis simpáticas de
Eclosión, e delas entresaco agora o seu «Manual de zoología descriptiva» no
que asina como «el bachiller Sansón Carrasco» e tamén algunhas viñetas.
Instituto «Francisco Aguiar» de Betanzos, 2002, 50 aniversario.

9

ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ

Instituto «Francisco Aguiar» de Betanzos, 2002, 50 aniversario.

10

DE PRESEDO A BETANZOS: VIAXE POLA MEMORIA DUN ALUMNO (1969-75)...

Instituto «Francisco Aguiar» de Betanzos, 2002, 50 aniversario.

11

ALFREDO ERIAS MARTÍNEZ

Francisco Borrazás Lorenzo.
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