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AS RAZÓNS DESTE LIBRO

No programa de celebracións do medio século do que foi a Residencia Sanitaria “Almirante Vierna” incluímos
a publicación dun libro que dedicara unha especial atención a posta en marcha do hospital, dependente, na súa orixe, do
Instituto Nacional de Previsión.
O que nos propuxemos con este traballo, xa que logo, era dar a coñecer, dun xeito fundamental, como naceu
o Hospital. Consideramos que ninguén mellor que un periodista –Armesto Faginas foi director de “Faro de Vigo”–,
para facer o relato do sucedido. Cando lle encomendamos a tarefa tivemos en conta esa e outras circunstancias profesionais da devandita persoa: a súa condición de membro fundador do Instituto de Estudios Vigueses; de biógrafo dun
dos nosos conveciños de máis sona, Álvaro Cunqueiro; e de ser autor de varios traballos sobre a nosa cidade, entre eles
“Vigo, paixón atlántica”. Non deixemos á marxe o feito de que escribir sobre o noso Hospital representaba, nunha gran
medida, escribir sobre Vigo.
Nestas páxinas o autor ofrece, moi polo miúdo, os pasos seguidos para facer posible o centro hospitalario, o
sucedido durante a construción do meirande dos nosos rañaceos, e a súa entrada en servizo. Incluso dá conta do que foi
proxecto e non chegou a realidade; por exemplo, outros espazos e outro tipo de construción, distintas, respectivamente, á de Santa Rita e á do “Pirulí”. Máis dun atopará nestas páxinas moito de sorpresa e de novidade.
Xosé Francisco Armesto Faginas pon nas nosas mans un grande número de anécdotas, froito da súa investigación en varios arquivos, madrileños e vigueses, e da conversa con moitos protagonistas. Todas elas dan amenidade o
que, falto desa vestimenta, sería un relato frío, suma de feitos e de números. Xulgamos que moitas das súas páxinas incitan o sorriso dos lectores. Hai en todo o relato un fío de humor característico deste autor en todas as súas obras.

Manuel Sánchez Delgado
Xerente do CHUVI

Limiar obrigado

O 16 de setembro de 2005, o vello Pirulí, a Residencia, o/a “Almirante Vierna”, que de todos os xeitos foi
coñecido e nomeado o Hospital Xeral dos nosos días, cumprirá medio século. E o cronista trata, nas páxinas que seguen
a este obrigado limiar, de escribir sobre o que o devandito feito representou na vida viguesa; unha sociedade de pouco
máis de cento trinta mil habitantes, na que, como alguén dixo, todo parecía novidade e primavera. Lembremos dous feitos de gran sona: a entrada en servizo de Peinador, un ano antes, e a posta en marcha da Zona Franca.
Nos días en que xorde o que na súa orixe foi a Residencia Sanitaria “Almirante Vierna”, Vigo representaba
–en palabras dun ilustre médico e escritor, Pedro Laín Entralgo– “a antítesis de Santiago: un poblado en plena elaboración, una ciudad tan creciente y vivaz como la ninfa de un insecto”. Laín remataba a súa contemplación de ambas as dúas
cidades, sinalando que “si Santiago es puro factum, Vigo es casi un puro faciendum”.
A Residencia que iniciou a súa andaina naquel outono de 1955 era resultado dunha decisión administrativa,
que non por obrigada e xusta resultou doada. Houbo que traballar moito en despachos madrileños e superar unha chea
de atrancos administrativos de toda cor e condición. Dous alcaldes, Luis Suárez-Llanos Menacho e Tomás Pérez
Lorente, e un bispo, Leopoldo Eijo Garay, foron os persoeiros que máis traballaron a prol deste centro sanitario. No
curso do relato hai a todos eles, xa que logo, abondosas e obrigadas referencias.
O autor detén os seus ollos en feitos que aos lectores poden parecerlle nun principio, cativos ou anecdóticos,
pero alberga a esperanza de que ao remate da lectura de todas as páxinas, a meirande parte deles coincidirá no seu valor,
e transcendencia.
O traballo que poñemos nas túas mans nada ten de memoria ou de ensaio. Se o obxectivo perseguido polas
persoas que lle fixeron a encomenda ao autor fose ese, a autoría debería ser outra. Coido que o labor desenvolvido no
Hospital Xeral, desde a súa posta en marcha como Residencia Sanitaria, merece, tanto no eido asistencial como no científico, máis dun traballo. Pero estas páxinas recollen a obra dun periodista que, intencionalmente, fixa a súa atención,
sobre todo, nos personaxes, ás veces máis que nos feitos, que non centra só o interese no que aconteceu nas paredes dun
edificio, senón na paisaxe que está arredor, que non é outra que o Vigo que medrou nunha sucesión de estoupidos, fillo
da improvisación en moitos casos, e non sempre polo comportamento para connosco de xente allea.

Xosé F. Armesto Faginas
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A A F I L I A C I Ó N A O S E G U R O , U N H A F E S TA

E

A prensa de toda España, xa que logo tamén a viguesa,
publicou o correspondente anuncio sobre o seguro
posto en marcha. O prazo de tempo dado foi moi curto,
de tal xeito que as oficinas do INP víronse moi visitadas
naqueles días e a censurada prensa subliñaba que aquilo
era “una fiesta”.

n decembro de 1942 nace o Seguro
Obligatorio de Enfermedad, unha das obras das que
máis presumiu o réxime de Franco. Dous anos despois,
o 2 de maio de 1944, comezou a afiliación dos traballadores ao devandito Seguro.
O titular de carteira de Trabajo, José Antonio Girón de
Velasco, falou desde Radio Nacional de España sobre o
acontecemento, e pronunciouse do xeito como case
sempre fixo este político. Cualificou o Seguro como:

A afiliación non afectaba a todos os traballadores, senón,
a aqueles que fixaba a lexislación na materia:
“Deberán ser obligatoriamente asegurados
todos los productores ecómicamente débiles
[...] Se entenderán económicamente débiles
los productores cuyas rentas de trabajo por
todos los conceptos no excedan de 9.000
pesetas anuales”.

“Una institución de la Falange, justa y
humana, [que] se ha impuesto por decisión
de Franco, en una de las etapas más difíciles
que atraviesa no sólo nuestro pueblo, sino el
mundo”.
O mundo vivía certamente un momento difícil, coa
segunda gran guerra. Pero a esperanza de Europa, coa
caída de Hitler que se consideraba cousa de pouco
tempo, estaba dabondo xustificada. O “Día D” era xornada a piques de chegar. Máis de cento cincuenta mil
soldados preparábanse para desembarcar nas praias de
Normandía, e a entrada dos aliados en París e Roma,
con nutrida representación da España republicana no
primeiro caso, era tamén cousa de días. O réxime de
Franco minoraba as súas mostras de simpatía aos nazis
polo que se temía, aínda que a prensa española, coas
bendicións do goberno de Madrid, recollía anuncios
polos que se invitaba aos españois a escoitar “La Voz de
Alemania”, que era a voz de Hitler. Os nazis mandaban
moito en calquera lugar de España no que se atoparan,
ata o punto de ir un día polas instalacións de “Faro de
Vigo”, desconectar o teletipo, e marchar co aparello que
nunca devolveron, como recordaba Saenz Uriondo, vítima do roubo porque debeu dedicar moitas horas máis
ao traballo como taquígrafo.

Días máis tarde, Luis Jordana de Pozas, comisariodirector xeral do Instituto Nacional de Previsión, definiu o seguro da seguinte maneira:
“Es un seguro social, contributivo, técnico y
obligatorio, original y español, concebido
ambiciosamente como una empresa política
revolucionaria, basada sobre la solidaridad
nacional, unitario y flexible, de insipiración
cristiana, financieramente autónomo, preparado con calma y ejecutado con prisa”.
O dereito á asistencia tiña moitas limitacións, independentemente do estado de saúde dos pacientes, polo que,
como fan ver Luis Moreno e Sebastiá Sarasa, “inducía al
enfermo a reincorporarse a su puesto de trabajo con la
mayor celeridad”:
“Recuérdese [engaden os citados investigadores] que tanto los parados ‘estructurales’ de
larga duración, como las mujeres y los jóve-
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súa totalmente distinta ás xa citadas de Girón, Jordana e
De la Fuente.

nes sin experiencia laboral, quedaban
excluidos del sistema asistencial al que únicamente pertenecían por derecho propio los
asalariados que hubieran cotizado al mismo
con carácter previo”.

“Este es el mes [diciembre de 1942] del nacimiento del Seguro Obligatorio de
Enfermedad. Jamás país alguno habrá dado
cima a un proyecto con tanta rapidez y con
tanto sentido de la irresponsabilidad. El
SOE nace apresuradamente, con leyes y
reglamentos cocidos a toda prisa en los antedespachos, con muchos más cabos por atar
que atados, o, como diría un castizo madrileño, ‘con más defectos que una pelota de
cinco’. Eso, si: al amparo del SOE van a
encontrar buenos sueldos y estupendas gratificaciones miles de excombatientes que no
saben una palabra de seguridad social, que
llegan dispuestos a arrimar el hombro lo
menos posible, pero que, en cambio, traen
consigo muchos méritos de guerra. Los méritos de guerra siguen resolviéndolo todo, y así
va todo”.

Un dos ministros de Trabajo de Franco, Licinio de la
Fuente, co que nos atoparemos de novo como protagonista no noso Hospital Xeral, escribiu sobre o significado daquel plan de construción de cidades sanitarias,
residencias e ambulatorios, do Seguro Obligatorio de
Enfermedad:

Apresuramento e moita arroutada atopámola no desenvolvemento inicial daquela obra. Pero esaxera Bravo
Morata cando escribe sobre os salarios, e é inxusto
cando xeneraliza á hora de escribir sobre ignorancias.
Ao servizo do Instituto había persoas como Sangro e
Ros de Olano, que coñecían moi ben a política a desenvolver.

Girón de Velasco, mirada de poucos amigos

“La medicina privada española no estaba
entonces en condiciones de abordar este cambio, que tampoco podía ni debía hacerse
desde la beneficiencia. Había que hacerlo
desde la Seguridad Social. Y se hizo. Es cierto que recortamos a la medicina privada y a
los médicos el ejercicio profesional libre, pero
pusimos en cambio a su disposición instituciones y servicios que mejoraron rápidamente y de forma impresionante su ejercicio profesional”.
Federico Bravo Morata, na súa análise dos anos da posguerra, sinala o que representou aquel seguro, opinión a
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O QUE CALABA GIRÓN

O

cultaba Girón, ocultaban os
demais xerarcas da ditadura franquista e unha prensa
censurada como aquela, que a creación deste seguro fora
intento, aínda que errado, de moitos anos atrás. Nun
traballo sobre a orixe e desenvolvemento do “Estado do
Benestar”, Luis Moreno e Sabastiá Sarasa recordan que

No tempo en que Sangro e Ros de Olano exerceu como
ministro no departamento de Trabajo volveron tratar
do asunto, despois do esquecemento obrigado pola presenza de Primo de Rivera no poder.
O intento de crear un seguro daquelas características foi
tarefa emprendida polo socialista Largo Caballero,
desde que asumiu a carteira de Trabajo, en 1931. E hai
constancia tamén do estudo que durante a República
fixo o INP de crear, no seo do Instituto, unha serie de
seguros, entre eles o de enfermidade. Un proxecto de Lei
estaba a piques de saír adiante en 1936, cando, como
diría o xa desaparecido avogado e parlamentario galego
Iglesias Corral,“pasou o que pasou”.

“se acometió [en 1917] el proyecto de construír un sistema de seguros obligatorios que
cubriera jubilación, enfermedad, desempleo
y maternidad. Este intento legislativo se
enfrentó a la oposición de empresarios,
terratenientes y de un amplio sector de la
Iglesia, así como de los colegios médicos y las
compañías de seguros que no aceptaban la
idea del seguro obligatorio de enfermedad”.

C O M I S I Ó N PA R A O D E S E N V O LV E M E N T O D O P L A N

O

“Boletín Oficial del Estado” do
20 de febreiro de 1947 publicou un decreto polo que se
constituía unha Comisión para desenvolver o “Plan de
Instalaciones del Seguro de Enfermedad”, porque,
segundo o texto do devandito decreto

fectas instalaciones y moderno material destinados a la hospitalización y asistencia de
especialidades a los beneficiarios del Seguro
de Enfermedad”.
O decreto sinalaba que a Comisión tería a exclusiva
dedicación ao Plan e estaría “revestida de cuantas facultades ejecutivas sean precisas para que puedan actuar con la
máxima agilidad y rapidez”.

“se hace preciso acometer con ritmo acelerado las operaciones necesarias para la realización del mismo, con objeto de que los servicios médicos del Seguro cuenten con per-
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pouse con que o ministro xa estaba ao día de canto se
falara nas reunións da Comisión. Persoa que coñeceu
como se facían as cousas naquela España de Franco
comenta ao asinante destas páxinas:

Formaban parta da Comisión o presidente do Instituto
Nacional de Previsión, tres conselleiros por parte do
INP, o director do Instituto Nacional de Medicina,
Higiene y Seguridad del Trabajo, dos conselleiros
nomeados polo ministro, o comisario-director do INP e
o director da Caja Nacional del Seguro de Enfermedad.

–Eran días nos que ninguén se fiaba de ninguén, e
menos Girón que vía masóns e propagandistas –os
membros da ACNP, seguidores de Herrera Oria– por
todas as partes.

A Comisión non tomaba ningunha decisión sen existir
unha consulta previa ao ministro. O presidente Sangro,
no momento de darlle conta do tratado a Girón, ato-

H O S P I TA I S ? N O N !

A

lembranza do ambiente “sórdido
y triste” dos hospitais da Beneficencia motivou que o
Seguro Obligatorio de Enfermedad chamara residencias aos centros hospitalarios destinados aos traballadores. Segundo o citado De la Fuente:

“No se quiso llamar hospitales por el sentido
peyorativo que esta palabra tenía entre la
población trabajadora”.

O LOBO DE KANSAS CITY POLO MEDIO

O

Tuñón nunha lembranza laudatoria do ministro falanxista di que ao longo da súa vida asinou nove mil decretos.

alcalde de Vigo, Luis SuárezLlanos, non perdeu o tempo. Viaxou a Madrid e solicitou
un encontro co ministro Girón, que segundo os historiadores José Antonio Biescas e Manuel Tuñón de Lara, foi
“destinado [por Franco] a cubrir con demagogia vocinglera el
sector laboral”. Stanley G. Payne di que Girón foi dos
ministros “que se tomó en serio su cargo”. José María G.ª de

Suárez-Llanos expuxo a importancia de Vigo e o seu
carácter de núcleo industrial, con grandes posibilidades
de crecemento neste terreo. O alcalde levaba na man
unha carpeta cun feixe de datos sobre a realidade viguesa
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e sobre a súa potencialidade económica, un adianto do
que estaba por vir, á vista dos estudos dos expertos.

nos que a nosa cidade, como alguén dixo, era “capital del
Far West”. Barrientos contoulle a Pedro Puialto:

O encontro co ministro desenvolveuse de pé. O presidente da Corporación Municipal viguesa á hora de
contarlle, mediante carta, a un amigo como foi aquela
visita explica:

“A veces le decía yo: Antonio [Lafuente
Estefanía] no mates a tanta gente, y él me
decía: “¿Se venden, no?”, y así me callaba”.
Girón non amosou curiosidade e interese ningún por
saber que tiña o alcalde entre mans. Pola outra banda,
Suárez Llanos non se atreveu a entregar aquel estudo que
lle prepararan tan polo miúdo en Vigo. Quen sabe se por
medo a que sufrisen aínda máis os resortes daquel sillón,
ou por medo a que o titular do despacho intentase emular ao lobo de Kansas City das súas lecturas viguesas. O
ministro de Trabajo limitouse a dicir ao rexedor vigués
que falase con Sangro e ademais xente do Instituto
Nacional de Previsión. O alcalde Suárez-Llanos quizais
tivese que agradecer os silencios de Girón. Home de misa
e comunión diarias, o alcalde vigués, de atopar a un Girón
moi falador, corría o risco de oír de boca do ministro
peroratas como as que adoitaba lanzar contra o bispo
Herrera Oria e o seus seguidores “a quienes amenaza con
perseguir a tiros el día en que Franco falte”, como recordou
Franco Salgado-Araujo.

“Claro que no me pudo invitar a que me sentase. Todas las piezas del tresillo estaban llenas de papeles, y sobre la mesa del Ministro
unas novelas viguesas de las que te hablé.
Perico [?], que ya sabes como es, siempre con
el “piensa mal y acertarás” en la boca, me dijo
que quizás los colocó así, para que no hubiese
lugar a la invitación. ¡Nada tan lejos de mis
sospechas como esa creencia! A un hombre
tan atosigado como éste más que pedirle la
construcción de un sanatorio para Vigo, daba
ganas de invitarle a que descansase, y lo digo
yo que sabes que llevo un tiempo que no paro.
El otro día cuando fui al río percibí que una
trucha que acababa de pescar me pedía
calma”.
As novelas serían, sen dúbida, as editadas por Eugenio
Barrientos en Vigo, dentro da colección “Rodeo”, que
tanto gustaban ao ministro de Trabajo. Eran os tempos

FA LTA D E I N T E R E S E

O

vigués foran recibidos polo ministro moito antes, aínda
que a solicitude de entrevista fora posterior. “Girón [dixo
María Mérida do personaxe] es temperalmente violento
[...] tiene una voz grave y profunda”. “Girón era tierno, pero
se manifestaba bronco y hasta maleducado”, dixo unha per-

rexedor vigués interpretou que
Girón de Velasco non estaba moi polo labor, e ata viu ao
ministro como molesto pola petición que se lle facía.
Persoa achegada ao alcalde de Vigo, puxérao en antecedentes: outros de menor entidade política que o rexedor
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alcalde de Vigo era home fino, mesmo versallesco.
Segundo González Luengo, “la cordialidad de don Luis era
proverbial”; Girón, polo contrario, era un tipo bruto no seu
léxico e nos seus ademáns. Tiña –dicíase tamén– a peor
das linguaxes cuarteleiras. Suárez-Llanos posuía un gran
sentido do humor –“pudo haber sido un gran escritor humorístico, pero la vida le cambio el rumbo”, dixo tamén
González Luengo–; Girón carecía dese sentido.

soa que colaborou co que fora ministro de Trabajo.
“Cuando hablabas con él y el asunto no le interesaba –dixeron tamén do persoeiro– miraba para otro lado y tarareaba
cualquier canción, casi siempre un cuplé, que alguna vez oí
cantar a duo con Millán Astray”.
Con ese Girón debeuse atopar, máis ou menos, o alcalde
Suárez-Llanos na súa visita ao ministerio de Trabajo. O

TRAS O PECAD O, A PE NITE NCIA : GIRÓN IN ITINERE

X

de rezadora, esas das que nos falaba Cunqueiro, ás que
lle gustaba que as misas foran “de cu e en latín” –ante
imaxe dun santo que consideran milagreiro. Coñecera
don Pedro a Girón nos días en que España era campo de
batalla daquela súa incivil guerra. Quen sabe se Ojeda de
la Riva comentou algunha vez cos seus colegas de tertulia de verán no Club de Campo –presidida por Gonzalo
Fernández de la Mora e con asistencia dun prestixioso
médico vigués– os “padecementos” do seu camarada e ex
xefe Girón, levado de planta en planta a través das escaleiras das que tanto presumía o arquitecto Marcide.

a deixara este mundo o alcalde
Suárez Llanos, cando un busto do que pasou a historia
co alcume de “León de Fuengirola”, situado en lugar destacado da Residencia Sanitaria “Almirante Vierna”
empezou a mudar de lugar, mudanza que resultou aloucada en xornadas electorais, morto xa Franco, e alporizado o ex ministro porque non fora posible o “atado y
bien atado”, que o ditador vaticinou para o seu réxime.
Coñecidas as dificultades do encontro co titular do
ministerio de Traballo algún “Sherlock Holmes” local
podía incluír a Suárez-Llanos na lista dos sospeitosos
por moi “imperecedera e inquebrantable”, que se dicía na
terminoloxía de entón, que fora a súa adhesión ao
Movimiento Nacional. Era don Luis home dotado de
bo humor, como sinalamos, pero lonxe estaba de facer
do busto do ministro obxecto de permanente brincadeira, aproveitando as horas nocturnas, por moito que fixera de seu o que di o refraneiro de que “co pecado vai a
penitencia”.

Ojeda de la Riva intentou que o Concello vigués lle concedera ao ministro Girón a Medalla da Cidade, pero
non chegou a facer oficial a petición ante o pouco entusiasmo do rexedor Pérez Lorente. O alcalde respondeu
que había que ter coidado con este tipo de concesións. A
Ojeda de la Riva sorprendéralle o que lle dixo o alcalde
como argumento para frear os desexos de medalla para
o seu xefe:
“Dicen en Madrid que a Girón no le gustan
las medallas”.

Hai quen di que o durante moitos anos administrador
da Residencia, Pedro Ojeda de la Riva, actuaba ante o
busto “in itinere” do ministro como actuaba vella e humil-

18

1 9 5 5 - 2 0 0 5 · Ho s p i t a l Xe r a l · 5 0 a n i v e r s a r i o

CUESTIÓN DE E N GRAXAME NTO

A

lguén lle dixera ao presidente da
Corporación Municipal viguesa que esquecese calquera
aspiración de que Vigo fora lugar escollido polo
Instituto Nacional de Previsión para a construción
dunha das súas instalacións sanitarias, cando menos coa
urxencia con que facía o alcalde a reclamación.
O argumento da persoa que recomendaba o esquecemento de tan xusta aspiración era que A Coruña sería o
lugar escollido dentro do territorio galego. Franco veraneaba en Meirás e esa presenza anual tiña positivas consecuencias para a devandita cidade á hora de acadar
unha serie de melloras. O ditador presidiu nada menos
que trinta e sete reunións do Consello de Ministros en
terras coruñesas.

Suárez-Llanos, rexedor municipal

“Para que hagan algo por Vigo, yo a los
ministros tengo que engrasarlos. Los alcaldes de Coruña nada tienen que hacer: los
ministros salen del Pardo, de Ayete y de
Meirás totalmente engrasados”.

A estancia na Coruña do Goberno en pleno foi aproveitada polos xerarcas coruñeses para acadar unha serie de
realizacións. Meirás, antiga residencia da Condesa de
Pardo Bazán, pasou a mans da familia Franco por agasallo dos coruñeses, mediante subscrición popular que
non sempre resultou “desprendida e voluntaria” como
dixeron. Manuel Casas, presidente da Real Academia
Gallega manifestou co gallo da apertura daquela subscrición que: “el sacrificio que el pueblo de La Coruña y su
provincia se impongan para la adquisición del pazo será con
exceso recompensado con múltiples ventajas para nuestra
región”. Esas vantaxes, de dubidosa existencia en moitos
casos –Galicia non deixou de ser a gran marxinada–,
limitáronse case sempre á Coruña como denunciou
Portanet.

O alcalde Suárez-Llanos non caeu no desacougo.
Amosouse teimoso, como xa fixera co gallo doutras xestións a prol dos intereses de Vigo nas que se atopou con
moitos atrancos. Naqueles momentos difíciles, todos os
políticos de provincias acudían a Madrid a chorar ante
este e aquel ministro, subsecretario, director xeral ou
alto funcionario, na procura de decretos, ordes ou acordos que os favoreceran.

Rafael Portanet, concelleiro da Corporación Municipal
presidida por Suárez-Llanos, nos tempos nos que asumiu a Alcaldía, dixo en Coia, diante dun director xeral
do ministerio da Vivenda e ante a sorpresa do conxunto
de xerarcas que o acompañaban:
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A P R I M E I R A R E S I D E N C I A E A “AU T É N T I C A R E V O L U C I Ó N ”

N

on só se adiantou A Coruña a Vigo
en dispor dunha Residencia Sanitaria, senón que foi a
coruñesa a primeira que puxo en marcha o Instituto
Nacional de Previsión. Franco, de veraneo no devandito
Meirás, inaugurou as instalacións e, a diferenza do sucedido en Vigo, contou coa presenza do ministro Girón,
que naquel tempo vivía os momentos máis doados do seu
mandato ministerial. A referencia periodística do acontecemento sinala entre outras cousas:

Rey [que era o director xeral da Caja del Seguro
de Enfermedad], manifestó: ‘¡Esto es magnífico!’ Constituye la auténtica revolución”.
A obra realizouse nun prazo de vintecinco meses, o que
reduciu o tempo de execución das obras previsto polos
técnicos do Instituto Nacional de Previsión. No caso da
Residencia Sanitaria viguesa, como veremos, a data de
remate demorouse tres anos.

“Antes de marchar, el Caudillo, dirigiéndose
al ministro de Trabajo y al señor Criado del

E I J O G A R AY S E M P R E P O L O M E D I O

S

en Filosofía, Teoloxía y Dereito Canónico en Roma. “Allí
[sinala tamén Espinosa] nadie ha podido emplear mejor que
él sus nueve años de permanencia en la Ciudad Eterna”. Alí
coñeceu a Paccelli, chamado máis tarde a ocupar a
Cadeira de Pedro co nome de Pío XII. Bispo de Tui en
1814, pasou en 1916 a sé de Vitoria, e despois, en 1922,
bispo de Madrid-Alcalá, co engadido, desde outubro de
1946, de Patriarca das Indias Occidentais, título honorífico e ad personam.

uárez-Llanos recorreu unha vez
máis ao bispo de Madrid, o vigués Leopoldo Eijo Garay.
Chamar ás portas do bispo madrileño de orixe vigués foi
costume que herdaron todos os alcaldes de Vigo, mesmo
nalgún período da República. E a chamada non respondía a necesidades espirituais, senón materiais.
De procedencia moi modesta, o bispo de Madrid-Alcalá
naceu no antigo barrio das monxas ou dos cataláns “y su
infancia [escribe Xosé Espinosa] transcurrió jugueteando
en el Arenal donde entonces ‘dormían las dornas’, transformado [...] en bellos jardines que llevan su nombre”· Formado
como seminarista en Sevilla, completou a súa formación

Eijo Garay cítase sempre como valedor dos intereses de
Vigo, non só durante o franquismo, senón desde os primeiros anos do reinado de Alfonso XIII. Por exemplo,
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cando se trataba de acadar o pazo de Castrelos para o
Concello vigués, cando era aínda propiedade de
Quiñones de León, aquel fachendoso e sinistro diplomático, que algúns –grave erro– sitúan como mecenas da
cidade, o alcalde Adolfo Gregorio Espino acudiu tamén a
Eijo Garay para que falara co Borbón, a quen se lle pedía,
naquel caso, unha graza real para o tal Quiñones.

“Aunque signifique indiscreción periodística,
debemos hacer constar que Vigo tiene un alto
valedor en la persona ejemplar del excelentísimo señor obispo de Madrid-Alcalá y
Patriarca de las Indias Occidentales, cuyo
amor a su ciudad natal está bien contrastado
en el apoyo entusiasta que presta siempre a
cuantos proyectos e iniciativas se ponen en
marcha para bien de este pueblo laborioso y
emprendedor”.
Por moi indiscreto que fora “Faro de Vigo” –e en máis
indiscrecións incorreu á hora de escribir sobre o bispo
Eijo– o Patriarca non se sentía incómodo, máis ben o
contrario. Algunha vez que a prensa deixou de caer neste
tipo de “indiscrecións”, sinalan que o prelado nacido no
Areal sentiuse molesto.
Co gallo doutra das xestións que o Concello encomendou a Eijo Garay, o prelado respondeu ao alcalde da nosa
cidade:
“Es natural que los problemas de Vigo los considere como propios y me afecten y haga cuanto esté en mi mano para ayudar a Vd [dirixíase ao alcalde Pérez Lorente] y a los demás dignísimos miembros de la Corporación
Municipal a resolverlos en beneficio de nuestro querido pueblo”.

O bispo Eijo Garay

O periodista Saenz Uriondo, nunha monografía sobre
homes e sucesos de Vigo, conta o que o ministro do Aire,
González Gallarza lle comentou ao alcalde Pérez Lorente
sobre as xestións de Eijo Garay a prol do aeroporto de
Peinador:
“No me deja a sol ni a sombra”.
Saenz Uriondo xulga as actuacións do devandito prelado
a prol da causa viguesa como “marcaje implacable e impecable”. Autor de celebrados panexíricos, o bispo vigués endexamais lle faltaron loanzas.
No repaso á prensa viguesa atopamos gabanzas mil ao
bispo Eijo Garay. Entre elas recollemos un comentario de
“Faro de Vigo” cando a cidade, a finais dos anos corenta,
asistía á posta en marcha de moitos e importantes proxectos que representaban, segundo o xornal dos Lema,
“una verdadera lluvia de millones sobre la ciudad”.

O alcalde Tomás Pérez Lorente
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neradora empresa a que nos hemos dado, y
por la gigantesta figura del Caudillo que la
preside”.

O prelado comunicou a Suárez-Llanos que falaría co
ministro. Descoñecemos a existencia dese encontro. Pero
coido que é moi posible, porque as relacións de Girón e o
bispo de orixe vigués eran moi boas –non así a do titular
de Traballo con outros prelados–, como boas eran as que
mantiña don Leopoldo cos responsables de todas as institucións vencelladas ao credo falanxista. Cando foi reclamado, atendeu a petición sen demora, ben para o exercicio da súa misión pastoral ou como conferenciante. Ante
instrutores do Frente de Juventudes, dicía don Leopoldo:

Había por aquí, tamén con traxe talar, quen superaba a
Eijo –e xa é dicir– nas gabanzas a Franco e á obra do réxime. O alcalde Suárez-Llanos enviou ao prelado madrileño un recorte do xornal “Faro de Vigo”, no que o P.
Máximo escribe sobre o ditador. Non houbo, que coñezamos, resposta do bispo ao presidente da Corporación
Municipal viguesa. Dicía P. Máximo:

“Hablo de Política con mayúscula; no de
minucias y cominerías que achatan las ideas
y estrechan el horizonte, al estilo de las divisiones que la España de la decadencia padecía; hablo de la Política de este Movimiento
grande, inmenso por la gravedad de los males
que lo suscitaron, que traían la muerte inminente de la Patria; por el ingente número de
nuestros Caídos; por la magnitud de la rege-

“Franco, el Caudillo de la Nueva España, el
general timonero de la Patria, el paladín de la
fe católica, el paje aguerrido de la Santa Cruz,
el escudero mayor del papado, el desquijarrador del monstruo comunista, el jubiloso heraldo de la paz, el inspirado artífice de la novísima hermandad hispanoamericana...”.

O D O U TOR MANUEL OÑ ORBE , UNHA B OA AXUDA

C

altos mandos do INP iniciábase con cara de sorpresa por
parte daqueles pola boa información da que dispoñía o
máximo representante do Concello de Vigo.

hegados a este punto non podemos
esquecer o nome do médico Manuel Oñorbe Carbayo a
quen coñecía Suárez-Llanos. Foran compañeiros de mesa
nunha voda en Madrid e posteriormente houbo máis dun
encontro entre os dous. Suárez-Llanos, sabedor da valiosa axuda de Oñorbe á causa viguesa presentoulle o médico amigo ao seu sucesor Pérez Lorente.

En carta a Pérez Lorente, Sangro comunícalle:
“Compruebo que van mejorando sus servicios
de información”.

Oñorbe proporcionou a ambos os dous alcaldes valiosa
información sobre como funcionaban as cousas no
Instituto Nacional de Previsión e sobre as teclas que era
necesario tocar para resolver a resolución dos problemas.
En varias ocasións, nos encontros de Pérez Lorente cos
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S A N GRO, E X M I N I S TRO E AC ADÉ M ICO, D E C I SI VO

T

por don Dámaso Berenguer e Fusté como ministro de
Trabajo. Amigo e colaborador de Leopoldo Palacios, formou parte con este, con Menéndez Pidal, Ortega e
Gasset e outros, da xunta de goberno da famosa
Residencia de Estudantes, e fora un dos fundadores da
“Sociedad Española para el Progreso Social”. Franco condecorouno, como fixo cos seus ministros na hora do cesamento –por algo era coñecida por “cruz de los caídos”– coa
Gran Cruz de Carlos III.

emos constancia de que o bispo de
Madrid solicitou unha entrevista co presidente do
Instituto, Pedro Sangro Ros de Olano. Entre Sangro e
Eijo existía unha estreita e vella relación de amizade.
Ambos os dous formaban parte da Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas, e era Sangro a persoa que
tiña ao día a Eijo sobre os traballos académicos. Sangro
ocupou a cadeira número 33, da que hoxe en día é titular
o galego Antonio María Rouco Varela, cardeal arcebispo
de Madrid; Eijo, o número 6, na que se sentou un
Bugallal, circunstancia esta que foi obxecto de lembranza
cando se quixo cualificar ao bispo de cacique. A esa corporación pertencía tamén o bispo López Ortiz.

Os órganos correspondentes do Instituto Nacional de
Previsión, dun xeito particular a Caja Nacional del
Seguro Obligatorio de Enfermedad, interpretaron que a
petición feita polas autoridades viguesas estaba máis que
xustificada. O crecemento da poboación era moi acusado
e as expectativas de crecemento eran asemade moitas.
O feito de que Vigo fora escollido como lugar de asentamento dunha Zona Franca era dato que exercía gran
forza á hora dun pronunciamento a prol dos intereses
vigueses. Recordouse que outros ministerios tiñan en
marcha proxectos para a nosa cidade. Resaltábase nun
dos informes a capacidade creativa do mundo empresarial vigués e a forza con que saía das crises. Se Vigo crecía,
se o seu tecido industrial aumentaba, non había dúbida
que o número de asegurados para atender ía ser cada vez
máis grande. Pero as peticións eran moitas, e á hora de
tomar decisións o subxectivo primaba en casos sobre o
obxectivo.

O presidente do INP, Sangro e Ros de Olano

En moitos dos papeis para xustificar a colocación dun
centro hospitalario a referencia non é Vigo, senón o Sur

Pedro Sangro Ros de Olano, marques de Guad-el-Jelú,
Grande de España, formou parte do Goberno presidido
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O alcalde Suárez-Llanos non perde a esperanza.
Amosouse teimoso, como xa fixera co gallo doutras xestións a prol dos intereses de Vigo nas que se atopou con
moitos atrancos.

de Galicia. Isto facía sospeitar que o enclave da
Residencia non sería exactamente o termo municipal
vigués. As posibilidades de que se pensara en Pontevedra
existían co argumento de que era a capital da provincia.
Os temores do alcalde Suárez-Llanos endexamais saíron
da súa cabeza. Só minoraba eses temores a seguridade
que tiña de que Eijo Garay se movía moi ben por Madrid,
coa imaxe do seu Areal nativo sempre presente.

SERE NO O O O O O...!

N

Hai quen di que o sereno, no intre da chamada, estaba
entretido na atención a persoas que desexaban pór remate a súa quentura de cintura para abaixo en casas, máis
dunha, que había na zona.

on foi aquela a primeira relación do
alcalde Suárez-Llanos co Instituto Nacional de Previsión.
Con anterioridade, persoal directivo do INP na provincia
solicitaron que o rexedor municipal fixera xestións en
Madrid para acadar un servizo médico nocturno, que
viñan reclamando desde había tempo.

Desde o INP chegaron denuncias ao Concello pola tardanza na resposta daquel traballador. O alcalde Pérez
Lorente tratou da posibilidade de contar cunha persoa ao
servizo tan só dos necesitados daquelas axudas médicas.

Naquela ocasión chegou cunha carta do alcalde vigués
para que Madrid resolvera unha vella aspiración. O
Instituto enviou aos medios de comunicación a seguinte
nota:
“Se pone en conocimiento de los asegurados
de Enfermedad, tanto de la Caja Nacional
como de Entidades Colaboradoras, que en su
beneficio se ha establecido un servicio médico
nocturno para casos de urgencia en la calle
García Barbón 51-3º, debiendo dar los avisos
al sereno de dicha calle o llamar al teléfono
1371”.
A reprodución da nota traslada aos lectores a un Vigo tan
distinto ao dos nosos días, con serenos nas rúas e cun
número moi limitado de teléfonos.
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E N F E R M E I R A S V I S I TA D O R A S

T

beira da cama: Xa ven vostede no papel de Xesús a dicir:
“Lázaro, levántate e anda”.

amén contaron naquel tempo os
xerarcas provinciais do Instituto Nacional de Previsión
coa intervención do alcalde para acadar da dirección
madrileña do INP a autorización para realizar unha serie
de cursos, como o que se convocaba na nota que reproducimos:

Cómpre subliñar que as baixas médicas no eido laboral
eran obxecto da meirande vixilancia por parte dos funcionarios do Instituto Nacional de Previsión. Franco comentáralles a algúns dos seus ministros e achegados –un deles
o seu curmán, Franco Salgado Araujo– que xa era hora
de que os traballadores deixaran de ter tan só beneficios
–centros sanitarios, universidades laborais, etc.– e se
dedicasen a traballar.

“Se pone en conocimiento de las señoritas
aspirantes a enfermeras visitadoras de la
Caja Nacional del Seguro de Enfermedad,
que las clases del cursillo convocado comenzarán el próximo día 1 de diciembre a las siete
de la tarde en los locales de la Sección
Femenina de F.E.T. y de las JONS, sito en la
calle del Príncipe 50, 2º”.
Unha desas enfermeiras visitadoras conta ao autor que
aqueles cursos eran dunha grande utilidade, desde o
punto de vista sanitario. Interviñan como instrutores
grandes profesionais da Medicina, todos eles vencellados ao Seguro Obligatorio de Enfermedad, entre os que
destacaba o doutor Amoedo Seoane, naqueles anos presente en calquera acontecemento relacionado co mundo
médico.
–O que lles interesaba aos médicos era a saúde dos enfermos por riba de todo. Pero á marxe deles había quen, xa
no exercicio do noso labor, pedía cousas ás que non
podiamos corresponder.
–Que tipo de cousas?
–Que lles pediramos aos enfermos que deixaran a cama e
fosen traballar. Lémbrome do que me dixo un rapaz que
deixara a carreira de crego e traballaba nunha empresa
conserveira, tan pronto como cheguei á súa habitación, á
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PEREIRÓ E SANJURJO BADÍA

P

ersoal do Instituto Nacional de
Previsión visitou Vigo en diversas ocasións. Fixéronllo
non só técnicos do organismo, senón os seus máximos
xerarcas, empezando por Sangro, o seu presidente.

Os xefes do INP pensaron tamén noutras parcelas
situadas en Sanjurjo Badía sobre as que ningunha das
persoas que interviñan neste tipo de negociacións puxo
reparos, polo que chegaron a falar cos donos das parcelas co fin de acadar o correspondente acordo.

A actual localización do Hospital non foi o único espazo pensado. Botáronlle o ollo a distintos terreos do
termo municipal. Houbo un, non lonxe do camposanto
de Pereiró, que gustou moito a un dos persoeiros do
Instituto chegados de Madrid. Ao arquitecto Marcide,
opinión que se tiña moi en conta, non lle pareceu mal.
Que se saiba, os doutores Siro Azcona e Segovia Arana,
opinión de peso na Casa, non se pronunciaron. Pero
nun dos informes, alguén moi influente na Caja
Nacional del Seguro de Enfermedad escribiu sobre a
súa “mala comunicación”, polo que se desbotou a devandita posibilidade.

“Esta gente se dispara a la hora de pedir [di
nunha nota interior un alto funcionario do
Instituto]. Cree que somos el Banco de
España. El alcalde [Suárez Llanos] nos dice
que en Vigo todo está por las nubes. No lo
dudo, pero en este caso las han rebasado”.

A FINCA “MIRAFLORES”

N

canto sabía sobre o particular, que era moito. Razóns
debería ter o rexedor para certos silencios.

os primeiros días de xaneiro de
1948, un dos concelleiros, don Indalecio Vázquez
Rodríguez, interrogou ao seu alcalde sobre outro dos
terreos polos que, como se deduce, estaba tamén interesado o Instituto Nacional de Previsión. Suárez-Llanos
respondeulle ao compañeiro de Corporación, en carta
que non é exemplo de redacción, pero nada dixo sobre

“Me preguntas mi opinión sobre la finca
denominada ‘Miraflores’, situada en el
barrio de San Roque, que según dices está el
Instituto Nacional de Previsión en estudio
para alquilar (sic) y hacer en ella un centro
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que el Ayuntamiento tendrá que completar
con los servicios de urbanización indispensables en aquella barriada, más obligada esta
urbanización si el Instituto de Previsión se
dispone a emplazar en ‘Miraflores’ un
Sanatorio”.

sanatorial. Bajo el punto de vista técnico de
los terrenos que componen esa finca, su salubridad, su orientación etc., y para el fin que
quieren que se destine nada puedo indicar,
pues no entiendo de ello”.
Non necesitaba o alcalde Suárez-Llanos que alguén lle
falase dese interese do Instituto pola finca “Miraflores”.
Pero non desexaba que o señor Vázquez Rodríguez soubera que el estaba no allo do asunto.

Don Luis, moi pragmático no seu comportamento,
remataba a comunicación ao seu compañeiro de
Corporación:

“La situación [segue Suárez-Llanos na súa resposta a don Indalecio] no es mala y la considero de porvenir. Se ha hecho públicar ya la
compra que el Ayuntamiento hizo de terrenos muy cerca de esa finca y que se ceden al
Ministerio de Justicia para hacer una nueva
Prisión. Entre este edificio público y la labor
que la Caja de Ahorros está realizando en su
propiedad también próxima a ‘Miraflores’ y
que consiste en el Colegio Hogar para 450
niños, casi terminado, 56 viviendas de clase
media a punto de terminarse y otros 80
actualmente en construcción, hacen suponer

“Como observarás sólo te hablo de realidades, pues no me gusta pronosticar y que después el tiempo malogre el pronóstico”.
No expediente para a adquisición de espazos posibles
para a Residencia Sanitaria figuraba tamén unha fotografía de terreos situados preto do actual Seminario.
Pero non hai referencia ningunha sobre contactos para a
súa adquisición, ou informe sobre as características da
zona, vantaxes e/ou inconvenientes.

MARCIDE E O CASTRO

C

ómpre sinalar tamén que un conselleiro do INP, moi influente naquela Casa e sabedor de
que Vigo figuraba como obxectivo prioritario do
Instituto, subliñou sobre o plano de Vigo o monte do
Castro como a gran alternativa.

Vigo. Desde a estación do ferrocarril trasladouse directamente ao pé do Castro. O técnico do Instituto
Nacional de Previsión recordaba a imaxe que tiña do
lugar cando de neno pasou unha temporada de verán en
Cangas do Morrazo.

Con anterioridade, sen coñecemento do alcalde e dos
representantes na provincia de Pontevedra do Instituto
Nacional de Previsión, o arquitecto Marcide viaxara a

Requirido polo arquitecto, por indicación que lle fixera
Cao Cordido en Madrid, o fotógrafo Tomás fíxolle
unha ducia de fotografías que levou á capital baixo o
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brazo. Marcide non confesou o reporteiro gráfico de
“Faro de Vigo” que o perseguía. Díxolle tan só que era
un coleccionista de paisaxes

no, que el Ejército andaba a lo suyo, sin
meterse con nadie”.

En Madrid gustou moito a localización proposta polo
arquitecto. Ao argumento estético engadíase a sospeita
dun alto cargo do Instituto Nacional de Previsión de
que o soar podía saír de balde, como cesión ou como
agasallo. Pero ese espazo tiña outras noivas. Na cabeza
da xente de Falange aniñaba a idea de facer no mesmo
lugar ao que lle botara o ollo Marcide un monumento
aos caídos. Pedro Ojeda de la Riva, o home forte do hospital que fixo Marcide en Santa Rita, será nos anos cincuenta o presidente da Comisión encargada de facer
realidade ese monumento. Tamén figuraba entre os proxectos para o Castro un parador de turismo, obxectivo
que perseguiron desde o Concello ata pouco antes de
que o ministerio de Información e Turismo decidira
facer esa construción en Baiona, no lugar que ocupou a
luxosa residencia do marqués do Pazo de la Merced,
lamentablemente derrubada, aquela que impresionou
ao rei Alfonso XII.

O monte do Castro, cando Marcide o contemplou de neno

O poder de decisión do antedito ministerio argumentado por Suárez-Llanos non era tal, xa que os terreos que
perseguían os dirixentes do INP eran de titularidade
municipal desde 1934, despois dunha serie de tensións
entre as administracións de Guerra e a Municipal.

O alcalde Suárez-Llanos sacoulle a idea da cabeza aos
dirixentes do Instituto Nacional de Previsión. E entre as
moitas argumentacións para rexeitar a proposta de
Madrid, mencionou ao ministerio do Exército como
departamento que algo tería que dicir sobre este espazo
xeográfico. O alcalde chegou máis lonxe e manifestou
que lle constaba que os militares non estarían polo
labor. Está claro que o presidente da Corporación
Municipal viguesa non quería a residencia sanitaria no
monte do Castro, e acertaba na súa oposición.

Os únicos terreos ocupados polos militares eran os castelos do cumio do monte e o de San Sebastián, situado
ao pé, aínda non en poder do Concello.

Nas fotografías que Marcide levou a Madrid había unha
serie de paus unidos por unhas cordas cheas de roupa.
O arquitecto di nunha nota interior que percibira que
aquelas prendas non eran roupas de militares.
Preguntoulles ás persoas que facían ese traballo e respondéronlle que era labor que realizaban desde había
moitos anos.
“Les pregunté [escribe Marcide] si con autorización del Ejército y me respondieron que
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S A N TA R I TA , U N I R E V I R

O

s dirixentes do Instituto tamén lle
botaran o ollo desde un principio aos terreos de Santa
Rita, limítrofes coa capela, no Couto. Atopábanse –dicíase nun informe enviado a Madrid– nun Vigo novo, con
grandes posibilidades, cun gran futuro. 1944 é ano de
bautismo para moitas prazas e rúas. Vázquez Gil escribe
sobre nomes que naquel tempo pasaban a ter varias rúas
e prazas viguesas:

O cronista Xosé Espinosa cando escribe sobre os terreos
de Santa Rita nos que se construíu a Residencia Sanitaria
recorda:
“Más atrás de esta capilla, había un desolado
campo y un bosque de castaños, en el que se
cobijaban los nómadas y cuando estos no lo
ocupaban solían jugar los niños. A este lugar
le llamaban el ‘bosque de los Capuchinos’, porque estos tienen su iglesia no muy lejos de tan
soleado sitio”.

“Praza de España, á que se está a construír
no Couto; Praza de Santa Rita, á que se proxecta construír á fronte da capela de santa
Rita; Avenida de Francisco Pizarro, ó anaco
da Travesía de Vigo comprendido entre
Choróns e Couto (Praza de españa; rúa de
Bolivia, á 5ª travesía de Gran Vía á
Avenida de Pizarro; a rúa de Nicaragua, a
6ª travesía de Gran Vía á Avenida de
Pizarro; rúa de Puerto Rico, á comprendida
entre a Praza de España e Santa Rita; rúa
do Couto, á comprendida entre a Praza de
España e o Castro...”.

Enrique Caride, persoa que coñece como poucos o
Couto, que xogou de neno pola zona, discrepa da narración. O “bosque dos Capuchinos” nada ten que ver –sinala
ao autor– co espazo no que hoxe se levanta o Hospital
Xeral. Pero si está de acordo co que conta o que foi cronista da cidade sobre a presenza de nómades. Caride
recorda o montículo no que se levantou a Residencia do
Seguro Obligatorio de Enfermedad como un terreo pelado, sen árbores, moi distinto ao devandito “bosque dos
Capuchinos”.
–Era lugar frecuentado polo xitanos, entre outra xente
nómade como di Espinosa. Pero non crea vostede que
eran xitanos co sinal da pobreza. Algúns donos dunhas
caravanas que chamaban a atención pola súa riqueza, e
máis a nós os nenos, sempre dados á imaxinación.

Parecían estar polo labor de compra, pero non se sabe que
motivos levaron aos xerarcas do Instituto Nacional de
Previsión á busca doutros. Ás veces o misterio co que se
desenvolvían os representantes do Instituto Nacional de
Previsión na procura de terreos para a Residencia, sen
intervención dos seus representantes en Vigo, chegou ao
ánimo dalgúns vigueses a sospeitar que aqueles que se
interesaban por terreos eran representantes dos americanos, dos franceses, etc. Nunha nota interior figura esta
observación sobre a forma de actuar:

Benedicto Conde fala deste espazo como algo frecuentado por todo tipo de persoas, non moi de fiar a meirande
parte delas. Había entre aquela xente, segundo o periodista, proxenetas ao por maior, controladores de mulleres
de vida non santa, que diría don Miguel de Cervantes.
Engade Benedicto Conde:

“Creo que esto no es bueno. Nos creen poseedores de muchos dólares y a la hora de pedir
pierden la vergüenza”.

“La Dehesa de San Honorato era morada de
gentes non sanctas, pincha perros y saca
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Decididos polos terreos de Santa Rita, nos que derradeiramente se levantou o hospital, o alcalde manifestou que
existía asemade outro atranco. O espazo escollido figuraba no “Plan de Alineaciones y Rasantes”, coñecido como
“Plan Cominges”, apelido do seu autor, como zona na que
se proxectaba un parque público. O Alcalde puxo aos
seus interlocutores en antecedentes de como actuaba
Madrid en casos como este de pretendidas modificacións
ao Plan, afondando sobre o estritos que eran nesta materia. Nalgún momento Suárez-Llanos cita aos comisionados como caprichosos.

untos, más hijos de la fantasía del vulgo que
de la realidad palpable, aunque no era extraño que ciertos precursores del carterismo
encontrasen en aquella fraga un lugar de protección contra los agentes de la justicia o los
estacazos del ciudadano ofendido. Por los
estrechos senderos de la Dehesa de San
Honorato no solían transitar las muchachas
jóvenes ni los niños, sino muy bien acompañados y antes de cerrarse la noche. Era el
tiempo en que los faroles de gas sólo daban
claridad discreta por el camino del Couto”.

–Busquemos outro lugar, dixo don Luis.

O “ P L A N C O M I N G E S ”, O S P L A N S D E “ B A N Q U E I R O S ”

O

so de elaboración dos devanditos plans queixáranse máis
dunha vez do comportamento municipal, no que atinxe
ao diñeiro. En carta a Suárez Llanos –e non sería a única
con contido semellante– un deles, Paz Maroto, sinala o
seguinte:

“Plan Cominges”, completado despois con outros da autoría de Paz Maroto e Pedro
Bigador, co engadido posterior das “Ordenanzas
Municipales de Edificación”, constituíron pezas clave
nunha etapa de gran desenvolvemento da cidade. A prensa viguesa, acusadamente comprometida con ese labor,
gabou sempre a súa elaboración.

“Mi querido amigo: Como hace ya muchos
días que nuestro común amigo Portanet me
escribió que había Vd dado la orden de cobro
en ese Ayuntamiento, y no hemos vuelto a
tener ninguna noticia, me permito rogarle no
lo demoren pues vamos haciendo una serie de
gastos que nos convierten hasta ahora en banqueros de esa Corporación; y como no lo
somos en realidad, ello nos perturba algo”.

Pero, a xuízo de varios analistas e historiadores estamos
ante plans que condicionaron dun xeito negativo o crecemento e desenvolvemento de Vigo. O arquitecto Xaime
Garrido escribe sobre o conxunto de Plans como “híbrido
monstruoso”. Na súa opinión:
“Nada foi tan nefasto para Vigo, nin produciu tanta riqueza especulativa-monetaria
como os citados plans de aliñamento e as posteriores ordenanzas”.

O Portanet mencionado na carta non é outro co concelleiro Rafael Jesús Portanet Suárez, primeiro delegado do
Goberno na Zona Franca viguesa, que nos anos sesenta
desempeñaría a Alcaldía de Vigo, e veríase envolto, aínda

Maroto e Bigador atoparon no Vigo daqueles anos unha
fonte importante de cartos, aínda que ao longo do proce-
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que á marxe da acción da xustiza –cousa da que non estiveron afastados membros da súa familia– nun proceso

xudicial por querer actuar de costas á lexislación en materia urbanística.

B E A M O N T E , TA M É N “ B A N Q U E I R O ”

R

amón Beamonte, o enxeñeiro de
Camiños, Canles e Portos, dono da empresa construtora da Residencia Sanitaria do Seguro Obligatorio de
Enfermedad, amosaría semellante actitude ante a falta
de resposta monetaria por parte do Concello.
Beamonte, emparentado co Cominges, autor do “Plan
de Alineaciones y Rasantes”, será un gran beneficiario á
hora de merecer o encargo de moitas das obras de apertura e urbanización de rúas, pero houbo ocasións nas
que parecía lamentar esa condición:

Instrucción Pública (sic) para que se nos abonasen las certificaciones de los grupos escolares que ya han sido reconocidos por dicho
ministerio y que ascienden a unas 500.000
pesetas, cantidad que al recibirla pondríamos
a tu disposición”.

“...No puedo seguir más tiempo en esta situación; de una parte hay una gran cantidad de
certificaciones endosadas al Banco Hispano
Americano y éste me ha dado de plazo por el
motivo anterior hasta el mes de octubre para
amortizarlas, y en segundo lugar me hace
falta como comprenderás para mi desenvolvimiento normal, el percibir todo el importe que
se me adeuda que no es una pequeñez, aparte del considerable perjuicio económico que se
me está ocasionando con los intereses de toda
esa cantidad y el restarlo de mis asuntos y
otras inversiones que podría efectuar”.

Parque de Sta. Rita no Couto, por Cominges

Beamonte era, en efecto, home de grandes influencias en
moitos despachos ministeriais e tiña contactos moi
importantes no Palacio de El Pardo. Esa influencia estendíase a outras moitas institucións, as eclesiásticas tamén
incluídas. Pero coa xente de sotana tivo asemade problemas, con cartos polo medio, a empresa de don Ramón.
Adxudicadas como lle foron nos anos sesenta as obras da

É curiosa a resposta que se lles da case sempre aos reclamantes dos cartos. No caso de Ramón Beamonte, construtor da Residencia Sanitaria viguesa, Pérez Lorente
expón:
“Sería muy interesante que nos ayudases con
tu valiosa influencia en el Ministerio de
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e moitas dúbidas por parte dos gardas de tricorne, sabedores de que fora reclamada por persoas poderosas, pero
consciente tamén de que na outra banda o poder concentrado era moito.

nova igrexa de San José Obrero, substituta da capela de
san Honorato ou Santa Rita, a falta de pago por parte do
clero obrigou á retirada de parte do material da empresa.
Esta intervención motivaría a actuación da Guardia Civil,
chamada como fora pola xerarquía eclesiástica, con medo

C A RT O S D O I N P PA R A O “ G R A N V I G O ”

M

entres se lle pedía ao Instituto
Nacional de Previsión a construción dunha Residencia
sanitaria, o alcalde tamén solicitaba da devandita institución axuda económica para solucionar os moitos problemas que tiña aquela cidade en pleno movemento –falábase de facer o “Gran Vigo”–, pero cunha Administración
falta de cartos.

tos á petición do rexedor vigués, que non tardou en recibir noticias do presidente do Instituto Nacional de
Previsión:
“Me es especialmente grato comunicarle, que
tuve el gusto de proponer a nuestra Ponencia
de Personal, Presupuesto e Inversiones la suscripción de un millón quinientas mil pesetas
del Empréstito emitido para las Obras del
Puerto de esa localidad, y que mi propuesta
quedó aprobada por total unanimidad”.

Pérez Lorente, o substituto de Suárez-Llanos na
Alcaldía, falou varias veces con Sangro e Ros de Olano da
posibilidade de que o organismo que presidía achegase
algunha cantidade, para sacar adiante obras de grande
interese. Como o diñeiro tardaba en chegar e a necesidade era maiúscula, Pérez Lorente sentíase na necesidade de
lembrar a Sangro a súa promesa:
“Le ruego no se olvide de cubrir la cantidad
que le solicité (de millón y medio a dos millones de pesetas), ya que con ella quedaría muy
reducida la parte de empréstito pendiente de
colocación y ello contribuiría a que este
Ayuntamiento pudiera acometer la realización de varias obras que actualmente se
hallan paralizadas, como ya verbalmente
tuve el honor de explicarle”.
Sangro interesouse moito por axudar a Vigo. Necesitou
falar con moita xente do Instituto para responder con car-
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P O N T E V E D R A R E C O R D A Q U E É A C A P I TA L

P

marcha da residencia viguesa podía repercutir nos intereses da capital, enviaron máis dunha mensaxe aos xerarcas
do Instituto Nacional de Previsión sobre as facilidades
que estaban dispostos a dar. O gobernador Solís Ruiz
“tocado” polas forzas vivas da cidade do Lérez, non descartaba esta posibilidade. Ao parecer, o falanxista
Antonio Puig Gaite, con moito poder na provincia e
influencia fóra dela desde os días iniciais do levantamento militar de xullo de 1936, xa empezara a falar do asunto co seu camarada, o ministro Girón de Velasco. Os caciques pontevedreses destes anos corenta expresáronse
ante os máximos xerarcas do réxime de Franco de xeito
parecido a como se expresou o notario co que se atopou,
na Pontevedra de había anos, Jorge Borrow na súa viaxe
por terras de España como vendedor de exemplares da
Biblia.

ero os xerarcas do INP, que tiñan
peticións dabondo procedentes de varias cidades españolas, con agasallo de terreos para máis, exerceron a súa presión sobre o alcalde vigués, respondéndolle que o mellor
era deixar o asunto para unha ocasión máis favorable.
–¡Endexamais!, debeu responder o rexedor, temeroso
dunha tardanza sine die.
O presidente da Corporación Municipal viguesa percibiu
axiña que aquela xente non tiña compromiso ningún a
prol dos intereses de Vigo. O sinalado por Sangro nunha
carta –“Vigo es ciudad de la que se enamora uno fácilmente”– interpretábase como mera cortesía.

O feito de ter Pontevedra a condición de capital da provincia foi un argumento que utilizou Antonio Puig Gaite.
Co temor de que temporalmente deran por pechada a
operación ou iniciaran os trámites para a instalación do
centro sanitario en Pontevedra –Puig, como xa sinalamos, xa era moito Puig–, o alcalde díxolles aos seus interlocutores, que se comprometía a acadar unha solución aos
atrancos xurdidos sen maiores problemas.
“Refiriéndome a las gratas entrevistas celebradas con Vd. y con el director de la Caja del
Seguro de Enfermedad, así como con el presidente de ese Instituto , relacionadas todas con
la adquisición de un solar donde pudiera
emplazarse un sanatorio para afiliados al
Seguro de Enfermedad, me complazco en
participarles que he hecho gestiones con los
propietarios de los solares comprendidos en
una figura de un polígono irregular imitado

O gobernador Solís Ruíz,“sorriso do Réxime”

Formaban parte do Instituto persoas con ganas de favorecer a outras poboacións ás que se sentían vencellados e
nas que as facilidades eran todas, incluído o feito de non
ter que poñer ni un pataco para os terreos. Sen ir máis
lonxe, desde Pontevedra, que temían o que a posta en
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por las calles de Vázquez Varela, Puerto
Rico, Santa Rita y Avenida de Pizarro, a fin
de estudiar su venta a este Instituto”.
Os xerarcas do INP quedaron abraiados. Non saían da
súa sorpresa cando recibiron aos poucos días unha comunicación do alcalde que lles fixo chegar a través do delegado do Instituto en Vigo.
“¿Pero éste no es el espacio que nos dijo el
alcalde que estaba afectado por no sé que Plan
cuya modificación no creía viable?”.
Era a pregunta que en nota interior facía Sangro, en resposta a outra do director da Caja Nacional del Seguro de
Enfermedad que dicía:
“Querido presidente: el alcalde de Vigo dice
disponer de los terrenos necesarios. Se trata
de los conocidos por ‘Santa Rita/Couto’ ¿Qué
le parece si nos reunimos el jueves para tratar
del asunto y viajar pronto a Vigo para cerrar
la operación y evitar que se vuelvan atrás.
Usted no ignora como se las gastan allí”.

Plano de Ramiro Pascual. No interior do círculo, terreos nos que se
atopa o Hospital Xeral

Cando aínda non se deran eses pasos, nunha carta de
Suárez Llanos a Marcide dille, o alcalde, entre outras cousas:

O alcalde informáballes aos xefes do INP sobre os cartos
que se debían pagar polas fincas, segundo a súa situación
no plano. Funcionarios municipais e asemade o mesmo
alcalde falaran cos propietarios, agás nalgún caso –o dun
señor López que se resistía–, o acordo era total, sempre e
cando o Instituto respectara todas as condicións faladas
co rexedor.

“Lo supongo a usted trabajando sin parar en
el proyecto”.
Marcide non necesitaba da petición do rexedor vigués. O
arquitecto que traballaba para o INP xa estaba dende hai
tempo coas mans na masa. O edificio, de non ser para
Vigo, tería enclave noutra poboación, con pequenos cambios, á vista do terreo, circunstancias paisaxísticas, etc.

Ante a resposta afirmativa do Instituto, o alcalde díxolles
que lle fixeran unha comunicación formal, para dar os
pasos legais obrigados que fixeran posible a construción
dunha residencia sanitaria en Vigo.
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D E C L A R A C I Ó N D E U R X E N C I A N O P L E N O M U N I C I PA L

O

delegado provincial do Instituto
Nacional de Previsión dirixiuse ao alcalde, e o rexedor
levou a petición ao Pleno da Corporación Municipal. O
asunto non figuraba na orde do día, polo que, previamente foi preciso votar a urxencia do asunto, que mereceu a
aprobación unánime dos concelleiros. O secretario xeral,
don Xosé María Blanco e Pérez del Camino, fixo constar
o seguinte:

Plano de Alineaciones y Rasantes de la ciudad por un parque público que se proyecta
construír en los mismos. Como el Instituto
estará dispuesto a adquirir dichos terrenos de
sus actuales propietarios para construír en el
centro de los mismos un sanatorio capaz para
unas trescientas camas, el que rodearía de jardines en todo el resto de la extensión de los
solares, con ello el propósito de los autores del
plano de población no se desvirtuaría, ya que
se dispondrá en dicho lugar de una zona
verde, y a mayor abundamiento, la ciudad
contaría con un centro hospitalario de gran
importancia, siendo deber del Municipio cooperar a que dicha construcción se realice”.

“Se dio lectura a un oficio del delegado provincial del Instituto Nacional de Previsión
relativo a unos terrenos situados en la calle de
Vázquez Varela, que la Comisión para la
Ejecución del Plan Nacional de Instalaciones
del Seguro de Enfermedad desea adquirir. El
señor Alcalde manifiesta que desde hace
meses está en contacto con los elementos directivos de la Caja Nacional del Seguro de
Enfermedad y del Instituto de Previsión, para
lograr que se construya en esta ciudad un
Sanatorio para trabajadores adscritos a dicho
Seguro. El delegado Nacional de dicha obra,
señor Criado del Rey, y el presidente del
Instituto Nacional de Previsión, Excmo. Sr.
D. Pedro Sangro y Ros de Olano, en unión de
los técnicos de Arquitectura han visitado Vigo
para adquirir los necesarios terrenos. De las
diversas soluciones que se les presentaron, la
que más encajaba en las condiciones que debe
reunir el solar don debe emplazarse el sanatorio, era zona en forma de polígono irregular
limitada por la Avenida de Pizarro, calle de
Vázquez Varela, calle de Puerto Rico u calle
de Santa Rita de una extensión del orden de
los 16.000 m2. Estos solares, precisamente,
están afectados en su totalidad en el vigente

Foto de parte da acta da sesión municipal
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M O DI F IC AC IÓN D O “ PL A N C OM I N GE S ”

P

propietarios, para destinarlos a construír un
sanatario para beneficiarios del Seguro de
Enfermedad, y cuyo sanatorio deberá estar
rodeado de jardines en toda la extensión restante de la zona señalada, cuyos jardines tendrán el carácter de privados, como propiedad
del referido Instituto Nacional de Previsión”.

olas anteditas razóns, o alcalde propuxo ao Pleno da Corporación Municipal a modificación
do coñecido por “Plan Cominges”, no sentido –segundo a
constancia literal do secretario xeral do Concello– de que
“en los terrenos limitados en dicho plano por
la Avenida de Pizarro, calle de Vázquez
Varela, calle de Puerto Rico y calle de Santa
Rita y que figuran destinados a Parque
Público se autorice al Instituto Nacional de
Previsión para adquirirlos de sus actuales

S U P O S T O S PA R A T E R E N C O N TA

S

efectos, para parque público, tal como se proyecta en el vigente plano de población, sin que
se pudieran destinar a ningún otro fin.

ospeitaba Suárez-Llanos que un
cambio de decisión por parte de Instituto Nacional de
Previsión puidera levar emparellado o que hoxe se coñece
por “pelotazo urbanístico”. Sospeitaba asemade que
algúns dos donos dos terreos, libres da carga que impuña
o “Plan Cominges”, construirían pola súa conta ou venderían a quen máis pagara, fora ou non o pagador o
Instituto Nacional de Previsión. Así as cousas, no acordo
plenario figuran dous puntos importantes.

Tercero.- Si alguno o algunos de los propietarios de los terrenos descritos no llegara a un
acuerdo con el Instituto Nacional de
Previsión para su venta, los terrenos de dicha
zona del propietario o propietarios aludidos
continuarán afectados para parque público”.

“Segundo.- Si el Instituto Nacional de
Previsión, una vez adquiridos estos terrenos
desistiera de construír en ellos el sanatorio,
quedarían nuevamente afectados a todos los
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O S C A RT O S Q U E D E B E U PA G A R O I N S T I T U T O

N

o acordo do meirande órgano de
goberno municipal establécense os prezos dos terreos,
para a súa aplicación á hora de abonar as propiedades aos
parcelistas do espazo onde se ía levantar o hospital. Di o
acordo plenario:

Resultado das conversas do alcalde e técnicos do
Concello cos donos das parcelas pediron a inclusión dos
seguintes puntos que don Luis Suárez Llanos contara aos
xerarcas do Instituto Nacional de Previsión e que estes
deran por bos:

“Cuarto.- El Instituto Nacional de Previsión
pagará por los solares aludidos que no estén
edificados a sus propietarios actuales los
siguientes precios:

“Estos precios se entienden con el arbitrio
sobre el incremento de valor de los terrenos a
cargo del comprador y también serán a cargo
del mismo cualquier clase de recibos de contribuciones especiales por aumento de valor o
beneficio especial de otras que el Excmo.
Ayuntamiento de esta ciudad tenga pendientes de cobro en esta fecha o pueda producir en
lo sucesivo y que graven estos solares como
consecuencia de las obras de urbanización
realizadas o que se proyecte realizar en las
calles mencionadas. También serán de cuenta
del comprador los gastos de Derechos Reales y
escrituración de esta compra venta”.

Terrenos con frente a la Avenida de Pizarro,
242 pesetas m2.
Con frente a Vázquez Varela, 215 pesetas
m2.
Con frente a la calle de Puerto Rico, 134
pesetas m2.
Con frente a la calle Santa Rita, 94 pesetas
m2.
Los restantes terrenos interiores se pagarán a
67 pesetas m2.
Existiendo en esta zona algunas construcciones los solares edificados los pagará el
Instituto de acuerdo con los precios anteriores,
y para la fijación del precio propuesto actuará
de árbitro el Sr. Alcalde, asesorado por los técnicos municipales, debiendo ambas partes
someterse a la resolución que dicte dicha autoridad”.
O acordo remataba sinalando que debía ser sometido a
exposición pública e elevado á Comisión Central de
Sanidad Local, a competente na materia, para a aprobación definitiva.
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E I J O G A R AY, D E N O V O P R E S E N T E

A

última palabra correspondíalle á
devandita Comisión. Suárez-Llanos entendía que era
necesario “tocar” aos seus compoñentes, e facelo desde as
máis altas instancias. O alcalde enviou unha carta ao
ministro da Gobernación Blas Pérez González e pediu o
gobernador civil, Solís Ruíz, que se movera nesa dirección.
Encargou tamén ao bispo de Madrid Eijo Garay, e pola súa
influencia e amor a Vigo era de quen máis esperaba, xestións “de altura, en la medida que V.E. sabe hacerlo cuando se
trata de trabajar por el gran Vigo que todos deseamos, V.E. el
primero”; dicía textualmente o rexedor vigués en carta dirixida ao Patriarca das Indias Occidentais. O alcalde finalizaba deste xeito a súa petición:

Hai anos, Suárez-Llanos quedara contrariado polo que
entendía excesiva aplicación do lapis vermello ao proxecto de Cominges que remitiran desde Vigo. Xosé Manuel
Souto González, na súa historia do Vigo urbano, cualifica de importantes as modificacións que a Comisión fixo
o Plan enviado desde o Concello. Cómpre subliñar,
cousa que fai Souto González, a eliminación dos grandes
viais, como a prolongación de Torrecedeira, Sol-Couto, e
o que afectaba a Lepanto, Gran Vía e Taboada Leal.
Souto González ve na decisión da Comisión –as devanditas eliminacións e as recomendacións que engade–
“unha relativa reprobación do Plan de Alineacións e unha
proposta de realización de planeamento municipal máis global”.

“Dénos el último empujoncito en este asunto
del Hospital. El más importante logro, hacerlo posible, ya nos lo dio usted cuando se trataba de que los dirigentes del Instituto Nacional
de Previsión supiesen dónde estaba Vigo en el
mapa y lo valorasen a la hora de programar
sus centros”.

Sinatura de Eijo Garay

A COMPRA DAS PERCEL AS CON GALO P OR MEDIO

A

Ata a dubidosa lealdade ao Réxime xurdido do levantamento militar figurou entre as argumentacións para utilizar chegado o caso, para non demorala. Aquela persoa
que se resistise a vender podía acabar sendo alguén que se

compra das parcelas foi traballo
doado, agás nun caso, o do señor López xa citado. Ante
unha posible volta atrás dos vendedores, desde o poder
utilizáronse todo tipo de presións para acelerar a compra.
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polo alcalde Pérez Lorente, que lle facía saber as denuncias sobre o comportamento do galo,

opuña ao que chamaban “la gran obra de Franco”. O gobernador Solís Ruíz, futuro ministro do xeneral ferrolán e do
rei don Xoán Carlos, aquel cordobés de Cabra coñecido
polo “sorriso do Réxime” –Ramón Tamames di que foi un
dos ministros “con una expresión más frecuente de felicidad”–, ordenoulle ao comisario-xefe de Policía que o
informara sobre os antecedentes político-sociais dos
donos dos terreos. O obxectivo que se perseguía chegado
o caso estaba ben claro.

“cuyo canto nocturno causa molestias al
vecindario, resultando de ello una infracción
del artículo 446 de las vigentes Ordenanzas
de policía”.
O escrito remataba deste xeito:
“En su virtud, he resuelto requerir a Vd., para
que en la mayor brevedad suprima las causas
que dieron origen a dicha denuncia”.
A denuncia e a resolución municipal non debeu chegar ao
coñecemento do periodista Benedicto Conde, Bene, porque de dispor de información sairía en defensa do galo e
do seu dono. E a sospeita do seu comportamento chega
un ano despois da lectura dun artigo do inesquecible colega o ano en que se colocou a primeira pedra da
Residencia. Comentaba Bene:
“Los grandes conciertos de estas madrugadas
son verdaderamente notables, y hay solistas
que bien merecerían se les perdonase la vida y
se les llevase a un Conservatorio que les conservase la existencia y su canción, porque por
molesta que esta sea, lo es mucho más la de los
ruidosos estornudos de mil y una nota, pestíferos camiones de mal aceite pesado, los coches
que ruedan y ametrallan con sus escapes la
sombra de la noche. Y no digamos nada del
infernal ruido de los travías que parece a veces
que arrastran toda la chatarra del mundo por
nuestras calles”.

Traballo do bispo Eijo con loubanza ao Réxime

Sen relación directa cunha daquelas parcelas, pero moi
vencellado a un dos propietarios, figuraba unha persoa
propietaria dun galo que mercara –segundo declarou– na
feira luguesa do san Froilán. O galo respondía ao apelido
de Aguirre, de xeito semellante a un bispo que acadara
moita sona na polis que celebra ao santo amigo do lobo.
O dono do galo endexamais explicou as razóns polas que
a ave cantadora era un Aguirre. El dicía aos curiosos que
Aguirre era en Lugo e que Aguirre tiña que seguir sendo
en Vigo. Respecto aos orixes, ¡como non! Pero outro tipo
de explicacións, e dabondo, tivo que dar, e así consta en
atestado, sobre o comportamento do galo.

O dono do galo, provedor da despensa de Donasteve, vizconde de Pegullal, visitou o aristócrata e diplomático,
para que lle botara unha man. Só o coitelo pasado polo
pescozo do galo podía acabar na meirande brevidade de
tempo, como ordenaba o alcalde, coas molestias que dicían padecer os denunciantes. O vizconde púxolle unhas
letras ao rexedor, mentres, seguro, miraba de esguello ao
galo cantarín que portaba o seu dono, pero o alcalde lembroulle a Donasteve que estaba pendente de resolución

Un mal día, un garda municipal chamou á porta da casa
do dono do animal. Era portador dun escrito asinado
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municipal unha denuncia súa polas molestias que lle causaban as pombas duns veciños da rúa Ecuador. Viva a
diplomacia!, quizais exclamou o señor vizconde.

“Por disposición del ilustrísimo señor alcalde,
ruego a Vd. se haga cargo del gallo que se
adjunta al presente”.

Non vivía daquela entre nós Álvaro Cunqueiro, un
Cunqueiro que co paso dos anos, comezo dos oitenta,
frecuentou como paciente as instalacións do Hospital
Xeral, no que pechou os ollos para sempre. Coido que
tampouco chegaron a Mondoñedo noticias sobre o caso
do galo de Santa Rita, onde hoxe se levanta o noso centro
hospitalario. Don Álvaro, de coñecer o que aquel artigo
446 era capaz de causar, non dubidaría como o seu colega e amigo Bene, en defender a permanencia do galo.
Anos máis tarde, co gallo dunha denuncia semellante
diante un xuíz de Turín, caso que ocupou moitas páxinas
na prensa italiana e mesmo na francesa –“Francois Soir”
dedicoulle un titular a toda páxina–, o autor de “Merlín e
familia” pediu a absolución para o galo, que o seu propietario trouxera dunha aldea á fermosa cidade do Piamonte
que garda a saba santa.

Sangro escribiu sobre unha relación de propietarios dos
terreos de Santa Rita:
“¿Quién de estos es el dueño del polémico
gallo?”.

Sinatura de Sangro, nunha carta. O “hasta
pronto”, resultoulle grato ao rexedor vigués

“El canto del gallo de Turín [escribiu
Cunqueiro] no era gratuita gamberrada, que
era la convinción absoluta de que él era el
hacedor del día, el reloj matinal, la clave de la
mañana en sol mayor. Venir el sol e irse las
estrellas dependía de su quiriquiquí agudo.
Una ciudad que se precie [remataba a súa
argumentación Cunqueiro] lo tendría en su
más alta torre centinela”.

Cando o presidente do INP, despois de investigacións mil
por parte do persoal ás súas ordes, soubo que o dono do
galo non tiña interese directo na operación, comentou:
“Qué cosas raras suceden en ese Vigo. ¿Lo que
necesitan es una residencia sanitaria o algo
más específico?”.

Cando o arquitecto Marcide, o doutor Siro Azcona e un
grupo de xefes do Instituto Nacional de Previsión chegados de Madrid, acompañados dalgún técnico municipal
da maior confianza do alcalde, reuníronse con algúns dos
propietarios dos terreos nos que se pretendía levantar a
Residencia Sanitaria tiveron que escoitar as queixas do
dono do galo polo trato que lle dera a Administración
Municipal, quen chegou a mercar o animal a baixo prezo,
e pasou a ocupar terreos do parque de Castrelos, segundo
consta nun oficio que se lle remitiu ao administrador do
Pazo, don Ánxel Ilarri:
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A C U R A C I Ó N P O L A PA I S A X E S E G U N D O F O L E

M

creador mindoniense. Como é sabido, entre as obras do
ourensán figura unha “Historia do diaño”. Pero o demo,
visto por Risco é cousa distinta do que merece a ollada de
Cunqueiro, aínda que esa historia risquiana, segundo
Marcos Valcárcel, “se o lemos como un texto de literatura
fantástica [...] non ten prezo: unha xoia”.

áis de un desexariamos coñecer o
camiño seguido polo galo, que o seu desconfiado e alporizado ex dono sospeitaba fora alimento do alcalde-presidente e dun grupo de concelleiros. ¡Qué fermosa estampa,
inesquecible Antonio Odriozola, a do espertar dun día co
canto daquel galo, mentres unhas camelias abrían os seus
pétalos e outras caían sobre o xardín que pisara aquela
gran dama irlandesa chamada Mariana Whait. Coido que
compre sospeitar que o galo resultou ser máis tarde un
galo Bauath, que é tanto como dicir un membro da corte
demoníaca, que o xa citado Cunqueiro incluíu anos máis
tarde naquel seu inconcluso Dicionario de Anxos.

A Ánxel Fole, non entanto, gustábanlle estes xogos literarios do seu paisano lugués. O autor de “A lus do candil”
festexaría que un galo parido no Lugo dos seus amores,
despois do trato recibido por algúns vigueses e polos
seus xefes municipais, rematara os seus días, dono de
varias falas, incluída a dos habitantes do Vicus Heleni,
orixe da nosa cidade, e mesmo esperaría atopalo cara a
cara para lle dar unha aperta luguesa, nunha daquelas
viaxes que polo miúdo lle facía o escritor a Vigo. Nunha
delas, alá a principio dos sesenta, atopouse mal e levárono á Residencia Sanitaria. Contou o doutor Amado
Súnico que, a petición de Cunqueiro, acompañou ao
escritor cando lle facían as primeiras probas para coñecer
os motivos da súa doenza, que lle dixo a un dos médicos
que o atendía:
–Lévenme a última planta, déixenme mirar a paisaxe e
quedarei novo.

A paisaxe contemplada por Fole

Todos os galos Bauath, e desta condición son, ao parecer,
un de cada sete mil setecentos setenta e sete, van, pouco
a pouco, converténdose en home, cabaleiro elegante e
políglota. A don Vicente Risco non lle facían moita graza
este tipo de divertimentos literario-periodísticos do seu
confrade don Álvaro, con demo polo medio, e publicamente chamoulle a atención, sen perder o agarimo polo
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“ T O D O S S O N I N C O N V E N I E N T E S , T O D O É P R O B L E M ÁT I C O ”

M

arcide xa coñecía a historia do galo.
O coñecemento viña dunha anterior estancia en Vigo, e
en visita que Sangro e Ros de Olano lle fixo ao alcalde. A
chegada á Casa do Concello, na Praza da Constitución,
edificio que hoxe en día ocupa a Fundación Penzol, os
ilustres viaxeiros procedentes de Madrid asistiron ao
espectáculo protagonizado por un home portador dun
galo que reclamaba falar co alcalde. Sangro e Marcide en
ningún momento sospeitaron, á vista do ton de voz e do
signo da faciana do portador do animal, que o galo era un
agasallo para o presidente da Corporación Municipal.

O garda municipal dixo que a manifestación do enxeñeiro era “cochina mentira”. O alcalde mandoulle unha nota a
Couce, o xefe da Policía Municipal, na que lle pedía:

Xa no despacho do alcalde, Pérez Lorente explicoulle ao
ex ministro e ao arquitecto que o acompañaba as dificultades que representaba o goberno dunha cidade como
Vigo. “Todo son atrancos, todo é problemático”, comentoulles o rexedor vigués.“Ata a xente máis fina, máis correcta
ten o sangue alterado”, engadiu don Tomás. E para ilustrar
a súa argumentación amosoulles a denuncia dun garda
municipal sobre o comportamento do enxeñeiro de
Camiños, Canles e Portos, don Félix Cabello Manterola.
“É un asunto que colea. Ven de atrás, do tempo do meu predecesor, Suárez-Llanos”. Segundo o garda, o citado enxeñeiro chamáralle animal ao alcalde no curso dunha liorta na Porta do Sol, que se iniciou, segundo o garda municipal denunciante, cando don Félix circulaba a gran velocidade e a piques estivo de atropelar a dúas mulleres,
feito que o enxeñeiro negaba.

As leiteiras, as máis sancionadas naqueles anos

“Querido amigo: ¿No podemos evitar este tipo
de adjetivos en los partes? La mentira, si es
mentira, mentira es. Olvidemos su cualidad
de cochina o limpia. Con el afecto de siempre.
Luis”

“El agente dijo algo incorrecto y declaró que
actuaba así porque esa era la orden del alcalde. Yo le repliqué, respondiéndole que de existir un alcalde que obrase así sería un animal,
algo que no lo era el de Vigo, persona sensata
y ponderada que gozaba de toda mi estima”

Neste período da historia viguesa abondan as sancións da
Alcaldía ou do Goberno Civil. É doado atopar nas páxinas dos xornais da cidade informacións sobre leiteiras
sancionadas por adulteración do leite ou engano na medi-
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policial, caso, por exemplo, do referido a dúas mulleres
que:

da; sanción a xente que protagonizaban liortas na rúa, ou
a peóns que a altas horas da noite discorrían cantando
polas rúas. Na relación de sancionados atopámonos cos
pintores Rafael Alonso –o noso mellor acuarelista–, que
expoñía con éxito en Vigo por aqueles días, e con Mario
Granell, recentemente saídos do Suevia, que virían de
celebrar a venda dalgunha obra de arte.

“siendo las doce horas de la noche, merodeaban por la Alameda, con los ojos exaltados”.
Necesidade e pecado que diría Bene.

Entre aquela chea de sancións atopamos algunhas que
chaman a atención sobre todo pola redacción do parte

“ SE M I DE SN U DA S Y C ON MOV I M I E N TO S C U BA N O S ”

N

aquel ir e vir de persoas á Alcaldía,
para acadar unha solución a todos os problemas que fixera posible os inicios das obras da Residencia Sanitaria,
unha chamada do delegado provincial do Instituto
Nacional de Previsión, Luis Tena Ibarra, coa petición
dunha entrevista co alcalde por asunto grave e urxente
motivou o encontro entre rexedor e representante do
INP

“Tiene este espectáculo números de verdadera
revista: rumbas de estrellas negras y alguna
blanca semidesnudas y con movimientos
‘cubanos’, etc”.
Vaia por Deus! O atormentado Tena Ibarra explicoulle
ao alcalde que si era certo que Vigo prosperaba tamén se
cadra na orde moral había sinais de preocupación. O
escrito que lle entregou ao presidente da Corporación
Municipal remataba deste xeito:

Asustado, o alcalde deixou todo o que tiña entre mans
–despachaba na Cámara de Comercio– e acudiu ao
Concello. Xa no despacho oficial, Tena Ibarra dixolle ao
rexedor que o motivo do encontro non eran asuntos vencellados á desexada construción da Residencia Sanitaria.
O señor Tena Ibarra expuxo que a súa presenza alí non
era como delegado do Instituto Nacional de Previsión,
senón que actuaba, “en nombre propio y de los hombres de
Acción Católica”.

“Como cualquier petición o sugestión de censura que se hiciera con carácter oficial o advertencia pública tendría una resonancia que
pudiera servir de propaganda, y por tanto
contraproducente, hemos creído oportuno
advertir así particularmente a las
Autoridades pues en análogo sentido me dirijo al Gobernador Civil con el ruego de que se
prohiba la entrada a los menores y que se censure o corte hasta donde se pueda lo procaz”.

A don Luis preocupáballe a anunciada presenza en Vigo
do “Cubacanam”, que segundo denunciaba nun escrito que
lle entregou ao presidente da Corporación Municipal:
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Na fotografía superior, campo de Sta. Rita, no Couto de San
Honorato, antes da construción do hospital. Na fotografía da esquerda, tomada, como a anterior, desde o mesmo punto dos depósitos de
auga do Castro, cando o centro hospitalario era xa unha realidade. O
primeiro dos testemuños gráficos gárdao co maior dos agarimos,
Xesús Cortés Soliño, sobriño dun dos primeiros traballadores da
antiga Residencia Sanitaria “Almirante Vierna”. Á súa amabilidade
debémoslle a publicación da devandita foto.

Salvar un templo, derrubar outro

N O N T O C A R A S A N H O N O R AT O

E

ijo Garay pedíralle ao alcalde Suárez
Llanos certas aclaracións sobre as alteracións do “Plan
Cominges” que se solicitaban, “antes de emplearme a
fondo”, matizaba nunha carta.

usted conoce muy bien las razones de esa
querencia”.
Comentan ao autor que Eijo Garay falou máis dunha vez
con López Ortiz, para que mantivera sempre en pé a
capela, cousa que fixo o frade agostiño mentres viviu o
bispo de Madrid.

“Espero que esos señores no toquen la capilla
de San Honorato, que siento muy mía, y

D OA ZÓN DA C APE L A E M I L AGR E S D E D ON L E O P OL D O

É

sobre don Lepoldo– foi capaz de realizar na súa vida.

obrigado lembrar que a capela
pasara a propiedade do Bispado de Tui por doazón dos
seus propietarios nos tempos nos que era titular daquela
sé o devandito bispo, aínda que a súa marcha de Tui ía
ser cousa de meses. Don Leopoldo, días antes de abandonar a diócese tudense –sería nomeado á de Vitoria–
encargoulle ao arquitecto diocesano Xosé Franco
Montes obras de mellora na capela, traballos que, segundo “Faro de Vigo”, “boletín oficial del obispado” a xuízo
dun xornal da competencia, se realizarían con cargo ao
peto particular do prelado.

Don Leopoldo mandou facer un bo chalé, no que pasar
longas vacacións no verán, obra que encomendou ao
grande arquitecto Gómez Román. García Fajardo, no
recordo á “humilde cuna” do prelado, di que desa orixe
“tan noblemente orgulloso se sentía”. Coido que semellante
orgullo sentiría da súa propiedade de veraneante e dos
seus xantares nos mellores comedores públicos e privados, con esquecemento da gula.
O bispo vigués fuxía de Madrid cando Navacerrada
daba conta da súa existencia. Máis dunha carta a
Suárez-Llanos e Pérez Lorente escribiuna desde cidades
mediterráneas. “Desde Alicante [escríbelle a don Luís],
donde he venido a pasar unos días, huyendo de los fríos
intensos de Madrid, acuso a Vd. recibo de su carta." O rexedor vigués, home de fondas crenzas, parece tirar con

Aseméllase a un milagre, denunciaba unha publicación
distante da subordinación á Xerarquía eclesiástica, o
que un home, sinalado por case todos como “ejemplo de
humildad”, “amigo de los pobres, porque pobre nació, pobre
vivió y pobre murió” –cousas todas elas que se escribiron
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bala:“Quién pudiera añadir a nuestra gratísima brisa atlántica, la calurosa mediterránea”.

taban a tras súa un sillón carmesín para o
prelado descansar nas paradas”.

Cando morreu Eijo Garay, a necrolóxica enviada polo
Bispado de Tui-Vigo aos medios de comunicación deixaba constancia dalgúns dos cargos e títulos do bispo
que perdía a Igrexa e Vigo. Estes eran:

Franco Montes proxectou, e fíxose en curto espazo de
tempo, a mellora do teito do templo e a limpeza das
paredes. Pero a capela –informaba “Faro de Vigo”– carece de altares, coro para os cantores e moitas outras cousas necesarias para o culto, polo que o párroco, don
Argimiro Martínez, pedíalle aos vigueses contribucións
económicas. As dimensións da capela tampouco permitían grandes transformacións ou dotacións.

“Patricarca de las Indias Occidentales,
Obispo de Madrid-Alcalá, Prelado asistente
al Solio Pontificio, Conde Romano, Hijo
Predilecto de Vigo y Medalla de Oro de la
Ciudad, antiguo obispo de esta diócesis,
Miembro del Consejo del Reino, Presidente
del Instituto de España, Académico de número de la Real Española de la Lengua, de
Ciencias Morales y Políticas, Presidente del
patronato ‘Raimundo Lulio’, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas,
Director del Instituto ‘Francisco Suárez’ de
Teología, Collar de la Real Orden de Isabel la
Católica, Caballero Gran Cruz de la Orden
del Cristo de Portugal, y de San Raimundo,
Alfonso X El Sabio, Orden de Cisneros,
Beneficencia y del Mérito Naval, etc., etc.”.
O recordo daquel Eijo Garay trae á memoria do autor
aquelas palabras que se dixeron dun famoso crego, adiñeirado e erudito, palabras que moitas veces oín o doutor Posada Curros:
“Si ha sido capaz de hacer esto con el voto de
pobreza, ¿qué habrá hecho con el de castidad?”.
Méndez Ferrín, cronista e historiador dun Vigo que
outros non viron, ou non quixeron ver, ao lembrar vivencias súas na cidade daqueles anos corenta, escribe:

López Ortiz, tocouna

“Nunca esquencerei, sendo eu moi neno, o
sorriso masónico do meu pai ao paso da procesión do Cristo da Victoria. [...] Era na
terraza do Derby. Eijo Garay, o presidente do
Instituto de España e bispo facturado polos
Tapias, presidía o desfile e uns mucanos por-
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“VESTIMOS EL SANTO”

S

uárez-Llanos expúxolle ao bispo
fillo de Vigo que a capela non se tocaría. Nun escrito que
lle remite, pouco despois da encomenda que lle fixo, pon
no coñecemento do prelado obras que vai a facer o concello na capela.

mamente hicimos una serie de retoques, con
afianzamiento de las tejas para evitar las
goteras, etc. Aunque administrativamente no
era posible, [engadía o alcalde na súa misiva]
con la ayuda de Torrado [que era el interventor
municipal] “vestimos el santo”, para salvar esos
escollos, y perdóneme si la expresión en este
caso no resulta la más adecuada”.

“Estoy convencido que ganará estéticamente y
le prestaremos toda la ayuda necesaria para
hacer los arreglos precisos. Lo supongo enterado por fray José [o bispo de Tui], que últi-

UN ERRO REPETITIVO

E

rroneamente faise constar nalgunha
historia de Vigo, e en máis dun traballo, que á capela de
San Honorato ou Santa Rita lle sucedeu o que temía Eijo
Garay.
“La capilla de Santa Rita [consta nun deses
traballos] es demolida para iniciar las obras de
la que iba a ser residencia de la Seguridad
Social Almirante Vierna, hoy Hospital
Xeral”.
Nada máis afastado da realidade. A capela desapareceu a
comezo dos anos sesenta para construír no seu lugar a
actual igrexa parroquial de San Xosé Obreiro, na actualidade, e por presión de moita xente, co engadido de Santa

Debuxo publicado en “Vida Gallega”
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allá. Se hubiera salvado mi ermita y de tantos
“mis” que la consideraban inexpugnable”.

Rita. Chama a atención á hora de lembrar aquel feito a
conformidade da xente coa decisión. Na prensa, tan só
Vidal de Bustamante protestou por ese feito:

Durante moitos anos, á entrada da capela de Santa Rita
figuraba unha nota na que se reproducía a disposición do
bispo Lago González pola que “concedemos por las presentes Letras [dicía] cincuenta días de indulgencia a todos los
fieles por cada vez que devotamente rezaren un
Padrenuestro, Ave María y Gloria Patri ante la imagen de
Santa Rita que se venera en la Ermita de San Honorato de
la parroquia de Santiago de Vigo”. A petición fixéronlla ao
prelado un mes antes, xusto a xornada, de 1917, na que
entrou oficialmente na cidade, nun día que os xornais
cualifican de emocionante, e que “La Ráfaga” –todo era
xa segundo a cor do cristal co que se miraba– interpretou “pobre y frío”.

“La ermita chiquita y humilde que perduraba
en la ciudad, la única en su mismo recinto,
que era encanto espiritual gozar aún de su
posesión va a caer en estas horas en que la
jungla y el ladrillo y el cemento todo lo invade, todo lo horroriza. [...] Era un goce glorioso en alguna misa tempranera, apenas las
luces del alba, asistir en la ermita al Santo
Sacrificio. [...] ¡por qué te han de llevar mi
ermita! Otro templo de traza moderna lo
necesita allí la ciudad que ha ido trepando por
la montaña, porque la población ha crecido.
Pero ¿por qué no se había de situar poco más

O I N P Q U I XO C OM P R AR A C AP E L A

S

i interesa subliñar que nalgún
momento o Instituto Nacional de Previsión pensou na
posibilidade de adquirir a capela de San Honorato.
Conversas co titular da diócese de Tui, aínda non co engadido de Vigo, non faltaron, como se desprende dalgún
documento. O arquitecto Marcide non desbotaba a idea,
que lle fora suxerida por un dos membros da Caja
Nacional del Seguro de Enfermedad de situar o cruceiro
que estaba diante da capela nos terreos de acceso á
Residencia Sanitaria.

fin no proxecto que Marcide tiña algo máis que in mente.
Como troco, ofreceríanselle ao Bispado terreos non distantes do lugar ocupado polo Hospital, para construír
un novo templo, proxecto que se desexaba desenvolver
desde a creación por López Ortiz da parroquia de San
José Obrero, que ten a súa orixe –aínda que “sólo canónicamente”, como recorda Alberto Cuevas– o 22 de outubro de 1947, xa que logo anos antes da iniciación dos traballos para facer posible a residencia sanitaria do Seguro
Obligatorio de Enfermedad.

Non son do noso coñecemento os motivos polos que
non prosperou, aínda que sospeitamos que o frade e
bispo López Ortiz á hora de pedir abriu a boca tanto ou
máis ca os donos da rúa Sanjurjo Badía. No caso de
venda ao INP eliminaríase o espazo destinado para este

Anos despois da doazón da capela ao Bispado por parte
de don Manuel Domínguez Coto e de don Baldomero
Gil, unha irmá do primeiro doou unha parcela limítrofe e
o párroco de Santiago de Vigo, don Argimiro Martínez,
de quen dependía a capela, adquiriu outra,“en previsión de
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O gran cronista de Vigo, Avelino Rodríguez Elías, contou
nun traballo periodístico aspectos da historia daquela
capela, “que casi siempre estaba cerrada [...] en los tiempos
en que nosotros la conocimos, y aún algunos después, hasta
que allí se desarrolló el culto a Santa Rita”.

que algún día los prelados tudenses [escribe Rodríguez
Elías] piensen en desmembrarlo de la parroquia de Santiago”.
Nunha certificación asinada polo cóengo lectoral da catedral tudense e secretario de Cámara e Goberno do
Bispado, con data 26 de novembro do ano 1926, consta o
seguinte:

En varios artigos que tivemos oportunidade de consultar
hai unha referencia a unha señora que un bo día levou
unha imaxe de Santa Rita á capela e a partir deste feito
comezou o culto advocación mariana. Enrique Caride,
dirixente da Adoración Nocturna, un gran coñecedor da
zona na que se levantou o Hospital Xeral, di, á hora de
falar da orixe da devoción a Santa Rita, que a imaxe da
santa de Casia foi colocada no cativo templo por un membro da familia Montes, que, á súa vez, levou para a súa
casa a de San Honorato, que máis tarde recuperou o templo. A Enrique Caride debémoslle fundamentalmente
que o bispo Diéguez resolvera engadir o nome de Santa
Rita ao de San Xosé que ten o templo.

“Que los solares contiguos a la capilla de San
Honorato, en la parroquia de Santiago el
Mayor de la ciudad de Vigo, a que se refiere la
escritura de compra-venta otorgada ante el
notario de dicha ciudad D. Manuel
Rivademar Lojo en 20 de octubre del presente año, fueron adquiridos por D. Argimiro
Martínez Vázquez, Abad Párroco de la mencionada feligresía de Santiago el Mayor con
destino a solares para la ampliación de la referida Capilla pública de San Honorato, a nombre de la Iglesia y con expresa autorización del
Rvmo. Prelado”.

Algún cronista sitúa a monseñor Rampolla, viaxeiro en
Baiona, na que estivo invitado por Elduayen, orador na
capela de San Honorato. Coa morte de León XIII o
devandito purpurado a piques estivo de ocupar a cadeira
de Pedro, porque este era o desexo da meirande parte dos
cardeais, pero atopouse co veto austro-húngaro. Hai
quen di que “San Honorato no pudo recordar en una placa
que allí había orado un futuro Papa”.

Si debemos sinalar, pero esta é outra historia, que coa pretensión do Instituto Nacional de Previsión de levantar
neses terreos un centro sanatorial privábase á cidade dun
gran parque público, co que, como subliña Xaime
Garrido, “víñase protexer a capela e o seu contorno, que xa
se fixera moi popular polas súas festas e romaxes”. Eran as
festas de Santa Rita, que nos anos trinta acadaron moita
sona. Hai testemuñas orais nas que se di que aqueles festexos chegaron a superar en esplendor ás do San Roque
próximo. Fama acadou o taberneiro Bugallo que percorría ao ripio para as súas mensaxes publicitarias: “O
Bugallo en Santa Rita/ no hay quien le compita”.
Desde había uns anos a denominación de San
Honorato, esqueceuse a prol de Santa Rita. O periodista Benedicto Conde, Bene, nun comentario no que asomaba a súa vea humorística preguntábase, co gallo deste
cambio, “¿qué le habrá hecho la santa al santo, para que se
‘apodere’ de sus cosas?”. Bene, que sabía moitas cousas de
santos, e el, en verdade, méritos fixo para estar nos altares, lembraba, nun relatorio de “agravios”, como en moitos lugares a santa de Casia quitáralle ao santo de
Amiens o padroado dos panadeiros.
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O marqués de Gual-el-Jelú respondeulle ao alcalde de
Vigo:

esde Vigo interesáronse pola denominación da futura Residencia Sanitaria, cando aínda
non remataran de facer os alicerces do centro hospitalario que o Instituto Nacional de Previsión construía na
nosa cidade. A Madrid chegaron varias propostas,
algunha delas bendicidas nada menos que polo tantas
veces citado bispo Eijo Garay. Neste caso pretendíase
que o centro hospitalario tivera o nome de “Cristo de la
Victoria”.

“Me parecen muy interesantes sus propuestas, todas ellas más que justificadas. Pero
debo poner en su conocimiento que es norma
a seguir por el Instituto que todos los centros
que construye la Caja del Seguro recuerden
a héroes de nuestra Guerra de Liberación, y
Vigo no puede ser la excepción”.

O alcalde Pérez Lorente compartía o parecer, pero o rexedor engadiu a esta proposta dúas máis. Consideraba o
presidente da Corporación Municipal viguesa que Santa
Rita, polo lugar no que se enclavaba a Residencia, sería
tamén unha boa denominación que acollerían moi ben os
vigueses e, dun xeito especial, a xente do Couto. Pero don
Tomás parecía amosar maior interese pola denominación
“Almirante don Casto Méndez Núñez”.

O presidente di que de non ter que cumprir coa norma,
gustaríalle a denominación “Santa Rita”, porque
“siempre que hablamos de la situación de esa
futura residencia [engadía] nos referimos a la
santa de Casia”.
Nunha carta de Eijo Garay a Sangro hai referencias ao
capuchino Juan de Guernica como home que exerceu o
apostolado polos barrios limítrofes de “Casablanca” e do
Couto. O devandito frade creou en Vigo a obra dos
Xoves Eucarísticos que pronto se espallou por todo o
mundo. Lembraba o prelado de Madrid a colaboración
que lle prestara a Juan de Guernica a aristócrata María
Saracho Spínola. Os vigueses recordan a esta muller
cunha rúa coa denominación do seu título: Condesa de
Casa Bárcena.

Retrato de Méndez Núñez
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G

erardo Campos falou co alcalde
sobre o bautismo da Residencia Sanitaria. Pérez Lorente
púxoo en antecedentes das propostas que fixera ao
Instituto Nacional de Previsión, que o dirixente do
viguismo considerou boas. Pero por aquilo de dar máis
nomes nos que escoller propuxo os de “Comandante
Bernardo González del Valle”. Non engadía na súa proposta dato ningún sobre a personalidade que se vai homenaxear. De Madrid reclamaron máis adiante ao Concello
datos sobre “dicho militar del que no hai constancia en este
Instituto, y del que no acertaron a aportarnos pista alguna en
los tres ministerios militares”.

alguno de sus trabajos! Qué agasajo tan hermoso el del señor de las flores! El doctor
Segovia Arana conoció en tierras palentinas
a quien daba a probar la leche de su vaquería
juntamente con unas galletas!”
O “señor de las flores” tiña que ser o francés Dariere, un
floricultor posuidor dunha casa pintada de branco, que se
distinguía dende lonxe, cando as terras preto do lugar no
que se atopa o Hospital Xeral eran pouco máis que campos deixados da man de Deus. A cor desa casa foi a que
fixo que esta zona de Vigo sexa coñecida desde hai tempo
por “Casablanca”. Don Gerardo contaba no artigo que
tanto gustou ao presidente Sangro o comportamento do
francés da casa branca:

Un feixe de papeis, con reprodución de textos periodísticos, se enviáronse a Madrid sobre o Bernardo González
da proposta. Tratábase, como o lector destas páxinas se
decataría, do popular “Cachamuíña”, o heroe da
Reconquista.

“En las inmediaciones de la casa de referencia
había unos terrenos planos, en los cuales se
estableció un inteligente floricultor francés
apellidado Dariere. Fue el primer floricultor
establecido en Vigo, y a el se debió el conocimiento y divulgación, entre nosotros, de
varias especies de jardinería. Por aquel entonces eran muchas las familias que se desplazaban allí, en bonito paseo, para visitar la instalación del señor Dariere, en la que se acostumbraba a tomar un vaso de leche riquísima, pasando unos gratos momentos en aquel
lugar”.

O presidente da Corporación Municipal de Vigo expuxo
a Gerardo Campos que “no parece serio, amigo Gerardo,
que sea yo el que bombardee a esas personas con nombres y
más nombres”. Recomendoulle que utilizase outra vía para
facer a proposta ou que escribira directamente a Madrid.
“Reune usted méritos sobrados [díxolle nunha carta] para
hacer cualquier propuesta, sin necesidad de buscar padrinos”.
Campos, a pesar de non ter boa acollida a súa petición,
chegou a coñecer a Sangro, segundo unha carta do presidente do Instituto Nacional de Previsión ao alcalde:
“Dígale al simpático amigo Gerardo Campos
que le escribo, agradeciéndole sus recortes.
Como la carta me la mandó a la Academia
[la de Jurisprudencia y Legislación] y fue allí
donde la abrí algunos compañeros de
Corporación tuvieron oportunidad de leer
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S U E V O S , M A RT Í N C O D A X E A P L U M A D E F I L G U E I R A

D

esde Pontevedra chegou ao Instituto
outra proposta a prol do falanxista de primeira hora Jesús
Suevos, conselleiro nacional do Movimiento, director de
“El Pueblo Gallego”, cando o xornal vigués de Portela
Valladares pasara, manu militari, a poder dos sublevados
en xullo de 1936. Na toma do poder do xornal polos militares, que máis tarde puxeron en mans dos falanxistas, un
oficial atravesou a mesa dun dos redactores co seu sable,
segundo versión de Gustavo Luca de Tena.

Persoa que mereceu a consideración de “simpático a los ojos
del ministro”, neste caso o ministro non era outro que José
Antonio Girón de Velasco, propuxo o nome de Martín
Codax, o gran cantor do mar de Vigo, o máis universal
dos vigueses, segundo Xosé María Álvarez Blázquez.
Todo parece indicar que o autor deste última proposta foi
Uxío Montes, vigués de berce, como ata a saciedade subliñou Manuel de la Fuente, molesto porque fixeran ourensán ao poeta e escritor.

Unha persoa, sen asinar a observación, escribiu no papel
que contiña a proposta: “¿qué méritos de guerra tiene este
camarada?”.

Entre os papeis que figuraban no expediente, en apoio da
petición a prol de Martín Codax, destacaba un texto de
dez folios no que aparecen dúas correccións a man que
corresponden á letra de Xosé Fernando Filgueira
Valverde. É posible que o catedrático e académico pontevedrés fora quen pedira a Montes que interviñese en
defensa da proposta a prol de Martín Codax, ou que fora
don Uxío o que solicitara do seu amigo un texto sobre o
home que universalizou en verso o topónimo Vigo.

A verdade é que xunto coa proposta figuraba un feixe de
recortes de prensa sobre o labor desenvolvido por Suevos,
entre eles un de “El Pueblo Gallego” vigués, que aparece
subliñado, coido que pola mesma pluma que se preguntaba sobre os méritos de guerra do falanxista ferrolán:
“Dirigió EL PUEBLO GALLEGO en los tres
años de la Cruzada, duros y a la vez hermosos para la nostalgia de los que con él compartimos la ardiente brega cotidiana de la Patria
y la victoria”.

No caso de aceptar as citadas propostas, agás a que se
inclinaba por Suevos, farían posible que o Hospital Xeral
dos nosos días tivera semellante denominación á que
mereceu nos días fundacionais.

Contan que foi o doutor Vicente Gil, o médico persoal de
Franco ata que se enfrontou co seu colega Cristóbal
Martínez Bordiu –din que a muller do ditador díxolle
“Vicente, yerno sólo hay uno, médicos muchos”– quen meteu
en danza o nome de Suevos. Non foi esta a única petición
para agasallar ao falanxista galego. Coa morte de Carrero
Blanco, Vicente Gil intentou, segundo contou outro paisano noso, Antonio Carro, que o ex-director de “El
Pueblo Gallego” fose nomeado ministro de Información e
Turismo.
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“ H E RO E S DA G UE R R A DE L I BE R AC IÓN ”

E

Caudillo, siempre con igual observación:
“déjelo para más adelante”. Pero ese “más adelante” jamás llegó”.

n Madrid tiñan moi claro o camiño
que se deberá seguir, no senso da explicación que Sangro
lle dera a Pérez Lorente. Un alto funcionario do Instituto
xa xubilado e que prefire o anonimato contou por escrito
ao autor destas páxinas:

Franco, José Antonio Primo de Rivera, general Sanjurjo,
Ruiz de Alda, García Morato, Capitán Cortés, Onésimo
Redondo, General Yagüe,... foron algúns dos nomes das
residencias do INP.

“Girón no se metía en muchas cosas, a pesar
de lo que contaban sus enemigos, que eran
muchos y poderosos. Pero en el caso de la
denominación de las residencias y de los
ambulatorios la última palabra siempre la
tenía él. Más de una vez tomaba la iniciativa. Pero nunca se adoptaba una decisión definitiva sin mediar una consulta previa del
ministro a Franco. Se decía que algunos de los
nombres propuestos fueron tachados por el

En Logroño, a residencia sanitaria dependente da Caja
Nacional del Seguro de Enfermedad recibiu o nome de
“Antonio Coello Cuadrado”, irmán de Gonzalo, o funcionario que durante moitos anos foi delegado provincial do
Instituto Nacional de Previsión e membro da
Corporación Municipal.

ALMIRANTE SEN FILME

M

adrid considerou que o Almirante
Vierna era merecedor dunha lembranza por parte do
INP O Instituto Nacional de Previsión pretendeu adiantarse no recoñecemento dos méritos do almirante, dando
o nome do mariño á Residencia Sanitaria que o devandito organismo fixo na Coruña, e que recibiu o nome do
falanxista Juan Canalejo.

mento, reclamaran este recordo. Pero o autor ten que deixar constancia da carta dun familiar dun dos case oitocentos mortos, que Girón levou aos ollos máis dunha vez.
Quizais porque resultaba de non doada resposta para o
titular do ministerio de Traballo.
O asinante da carta era un camarada e amigo de Girón,
con mostras sobradas da metralla no seu corpo. Na carta
recordaba ao ministro que o seu parente perdera a vida
por un erro grave cometido por Vierna. Parece ser que

Ao parecer, manifestacións de superviventes do cruceiro
“Baleares”, que mandaba o mariño no intre do afundi-
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reposta nun cine vigués, coincidindo coa inauguración da
Residencia Sanitaria viguesa do Instituto Nacional de
Previsión.

escrito semellante ou de parecidas características recibíronse no ministerio da Mariña e hai quen engade que no
Pardo. Pero estes últimos destinatarios non lle prestaron
atención ningunha e ata se amosaron alporizados pola
forma e fondo do escrito co que non estaban en nada de
acordo. Nesta “guerra” contra o mariño viron as mans dalgún masón. Eran anos nos que todo o malo para eles era
froito da masonería.

A película foi censurada e destruídos o orixinal e máis as
copias. A autoridade da Mariña reclamaron dos responsables de censura e da policía que se actuase nesa dirección cando a estrea da película xa estaba anunciada na
carteleira. Os verdadeiros motivos da prohibición descoñécense, pola ausencia de documentos oficiais ou oficiosos da decisión, segundo Martínez Bretón, que reproduce algunha opinión sobre o particular:
“Reconociendo su esfuerzo indagador sobre el
tema, Fernandez Cuenca [...] intenta matizar la sorprendente prohibición entre los
siguientes perfiles: desilusión en la Armada
por la baja calidad, falta de dignidad suficiente en la reproducción de los principios y hábitos de la escuadra, excesiva frivolidad de las
escenas y lo demasiado cercano de la tragedia
para transmitir la perspectiva adecuada. [...]
Más de la mitad del guión [sinalaba Fernández
Cuenca] descansaba en una “vulgar comedieta de amores y amoríos con inadecuadas
situaciones sainetescas”.

Almirante Vierna

O almirante Vierna, mando da embarcación, cometera
unha grave torpeza ao facer sinais luminosos que descubriron claramente a súa posición. Representou un dato
valiosísimo para o “Libertad” e outros buques de guerra
de lealdade á República que fixeron branco no “Baleares”.
Daquel feito histórico, daquela “epopeya” como era cualificada polo réxime franquista, fixo Enrique del Campo
unha película. O representante do produtor, como recorda José Antonio Martínez-Bretón, manifestou que o
suceso do cruceiro Baleares
“es el sublime episodio naval de la Cruzada
española, equivalente al que para el Ejército
de tierra es el Alcázar de Toledo”.
Algunhas imaxes daquela película foron rodadas en
augas de Vigo, e cabe pensar que de non atopar atrancos
no seu camiño, a historia en celuloide do “Baleares” sería

Cartel do filme sobre o Baleares
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“ MARINO DE AB OLENGO COMO A NOSOTROS CONVIENE”
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1937. Durante a súa permanencia en activo, Vierna formou parte da dotación de 12 buques de guerra, comezando pola corveta “Nautilus” ata o cruceiro "Baleares".

o expediente para a denominación
de “Almirante Vierna” á Residencia Sanitaria de Vigo figura unha biografía do mariño e referencias ao “arrojadísimo
valor y conciencia clara de su misión” de Vierna. O texto,
reducido por razóns de espazo, figurou nos folletos propagandísticos editados polo INP, para loar as excelencias do
centro sanitario inaugurado en Vigo.

O “Baleares” de Vierna, segundo o oficial de Estado
Maior da Armada asinante desta biografía, foi atacado
pola aviación republicana, pero respondeu con acerto
“defendiéndose vigorosamente con su artillería y sus acertadas
evoluciones”. No texto hai unha loanza ás dotes de Vierna
como militar e como mariño.

Cando no ministerio de Mariña tiveron noticia de que era
intención do Instituto Nacional de Previsión a publicación dun folleto propagandístico da Residencia Sanitaria
viguesa, na que figurarían datos biográficos de Vierna,
puxéronse en contacto cos responsables do Instituto para
dicir que se lle encargara a un oficial do Estado Maior a
redacción da biografía do mariño, coa intención que fora
a merecedora de figurar nesa publicación. Houbo pleno
acordo.

Desde Vigo non puxeron reparos ás intencións ministeriais nesta materia. Consideraban ao mariño merecedor
deste recordo, pero entendían que o lugar máis axeitado
para facelo era Ferrol, a terra de orixe do xefe do
“Baleares”, localidade na que o INP tiña proxectado
tamén facer un centro hospitalario.
Ninguén quixo remexer máis este asunto por medo a
molestar. Datos e indicios temos de abondo para sinalar
que no Instituto Nacional de Previsión estaban un pouco
fartos de Vigo.
“Quieren meterse en todo”.
Era a apreciación que en nota interior fixo un membro da
Caja Nacional del Seguro de Enfermedad en resposta a
papeis procedentes de Vigo, que Sangro trasladou ao funcionario do momento para o seu arquivo.

O cruceiro “Baleares”

No texto figuran os datos máis relevantes da vida de
Vierna, desde o seu nacemento en Ferrol o 4 de agosto de
1884 ata a súa morte a bordo do “Baleares”, coas datas en
que acadou os distintos empregos: ingresou na Escuela
Naval Militar en 1898, alférez de Fragata en 1903; alférez
de navío, en 1904; tenente de navío, en 1912; capitán de
corveta, en 1921; capitán de fragata, en 1930; capitán de
navío, en 1935 e contraalmirante, o 12 de setembro de

O xornal “El Pueblo Gallego” nun traballo editorial sobre
o que insistiremos máis adiante, di sobre a denominación
que deron á Residencia:
“Nombre marinero de abolengo, como a nosotros conviene”.
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A HORA D O ESQUEC E ME NTO

A

piques de cumprir os 28 anos da
entrada en servizo do centro sanitario construído polo
Instituto Nacional de Previsión, o Instituto Nacional de
la Salud, organismo de quen dependía a Residencia
Sanitaria viguesa, decidiu esquecer o nome daquel mariño. A noticia apareceu nos xornais o 7 de maio de 1983.

Xa non era o noso país unha ditadura, senón unha
monarquía parlamentaria, na que as tarefas de goberno
lle foron encomendadas electoralmente ao Partido
Socialista Obrero Español, e á fronte do ministerio atopábase un mozo catedrático, Ernest Lluc, que anos máis
tarde asasinaría ETA. Pero en contra do sucedido en
Vigo, o xefe do “Baleares” aínda ten nos días en que andamos espazos nos rueiros de varias cidades españolas.

“Por decisión del INSALUD, la hasta ahora
llamada Residencia Sanitaria Almirante
Vierna, pasará a denominarse “Hospital
Xeral de Vigo”. El director provincial del
INSALUD justifica el cambio de nombre en
base a una serie de conclusiones sobre el
hasta ahora utilizado, puesto que no se consideran oportunas las denominaciones con
nombres de héroes que pueden ser totalmente coyunturales”.

O criterio seguido polas autoridades galegas do INSALUD non foi semellante no caso da Coruña, cidade na
que se respectou o nome do falanxista Juan Canalejo. O
punto de vista defendido desde A Coruña era que, para
ben ou para mal, segundo a cor do cristal co que se analizara, o pasado tiña uns nomes, e os coruñeses tiñan dereito a coñecer a súa historia.

Referencia a Vierna na propaganda da Residencia
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Primeira pedra

O E D I F I C I O M Á I S A LT O D E E S PA Ñ A

O

de Previsión. Participaron tamén naquel acto o arquitecto Marcide, o aparellador Mestre Rossi, o enxeñeiro
Ramón Beamonte e o seu encargado de obras, señor
Torrado.

día 29 de agosto de 1949 colocouse a primeira pedra do edificio. Tres días antes, o xornal
“El Pueblo Gallego” publicou, de maneira destacada,
unha información sobre o acontecemento que estaba por
vir. Dábase conta tamén da existencia de cartos para que
o aeroporto de Peinador fora nun prazo de tempo pequeno unha realidade. O antigo xornal da “Liga de
Defensores de Vigo” e de Portela Vallarares titulaba: “En
Vigo va a ser construido el edificio más alto de España”: e
informaba das obras que se ían a pór en marcha nos
seguintes termos:
“He aquí una noticia grata para los vigueses,
en plan de superación siempre. En nuestra
ciudad, y muy próximamente, va a construirse el edificio más alto de España, ya que la
Telefónica madrileña a su lado quedará cinco
metros más baja [...] En torno a este “mastodonte” de piedra, hierro y cemento, irá una
amplia zona ajardinada. Dada la altura del
edificio, la cima de nuestro maravilloso
Castro quedará un poco achicada”.

Desde aquel 1949 o Pirulí foi símbolo de Vigo

Para os dous xornais vigueses tratouse dun acontecemento social de extraordinaria importancia “Faro de Vigo”.
publicou un editorial co título “Ayer fue un día feliz para
la ciudad”, cunha ilustración de Carpo.
O gobernador civil, Solís Ruiz, os xerarcas do Instituto
Nacional de Previsión, o alcalde de Vigo e outras autoridades en representación da cidade asinaron un pergamiño, que lle encargaron para tan sinalado acontecemento
ao ilustrador vigués Fernando Oliveira, a persoa que
durante moitos anos fixo os títulos e diplomas que se concedían en Vigo, non só polo Concello, senón por outras
institucións.

Titular de “El Pueblo Gallego” do 5 de agosto 1949

De Madrid chegaron para asistir á cerimonia o presidente Sangro e demais altos mandos do Instituto Nacional
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OS GUSTOS DA IGREXIA

O

bispo de Tui, López Ortiz, bendixo aquela primeira pedra na que había un buraco no
que se colocou unha arca metálica, na que tamén meteron
os exemplares do día dos dous xornais vigueses, e moedas
que o Banco de España tiña en circulación naquel tempo.
Para participar no oficio relixioso o Concello invitou ao
bispo de Madrid, Eijo Garay, que preferiu que fora o ordinario do lugar o que participara no acto. Hai quen di que
monseñor López Ortiz se sentiu nalgunha ocasión algo
celoso de ver o protagonismo do prelado madrileño recibido con honores de Sumo Pontífice.

humildes carentes de medios para subvenir a
las necesidades de la enfermedad”.
Desde a distancia que o separaba de Vigo nada lle gustaría ao prelado, daquela arcebispo de Grado e vicario xeral
castrense en Madrid, saber, se alguén lle puxo en antecedentes, que ese Instituto Nacional de Previsión, obxecto
do seu panexírico, pretendía botar abaixo o templo de
San José Obrero que el fixo posible con tanta teima e agarimo.
No houbo máis discursos no devandito lugar, porque a
oportunidade para outros oradores chegaría nun acto
que se celebrou seguidamente no Casino vigués, sociedade hoxe en día desaparecida que ocupaba parte das instalacións do García Barbón que, propiedade de
Caixanova na actualidade, coñecemos como Centro
Cultural da devandita entidade de aforro.

López Ortiz pronunciou palabras de gabanza ao
Instituto polo que estaba a facer en España e particularmente en Vigo. E xustificou a súa participación naquel
acto porque
“la Iglesia gusta de hallarse presente en estos
actos que redundan en beneficio de las clases

U N H A M A Q U E TA M O L E S TA

N

de curiosos foi moi grande. A certos tertulianos da tarde
no Casino molestáballes o ir e vir de tanta xente. Alguén
moi influente na cidade chegou a dicir en alto:

un dos salóns do Casino colocouse
a maqueta do centro sanitario que se ía levantar en Santa
Rita coa intención de que, rematado o acto de presentación, estivera varios días para que os vigueses puideran
contemplar a obra proxectada por Marcide e que ía sobresaír sobre todos os demais edificios da cidade. A presenza

“Xa está ben. Isto non pode seguir así. Isto é
un Casino, non unha sala de exposicións”.
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Entre os tertulianos había xente con poder dabondo para
pór remate ao xogo ilegal que se practicaba no Casino.
Pero neste caso fixeron a vista gorda, permitindo o xogo.
Por aquel local de xogo pasou xente como Ricardo
Zamora, nos seus anos de adestrador céltico, ou Manolo
Caracol ou a Lola Flores, de paso por Vigo, gastaron cantos cartos tiñan e algúns máis.
Como resultado das protestas a maqueta saíu do Casino
e expuxérona nun céntrico establecemento comercial da
cidade.

Neste edificio situaron unha maqueta “incómoda”

Maqueta da Residencia

S O L D A D O S D E E S PA Ñ A

N

mente do plan iniciado un ano antes. Criado del Rey proclamou que os dirixentes do INP eran

o acto desenvolvido nas instalacións do Casino naquela xornada do 29 de agosto de
1949, falou en primeiro lugar Sebastián Criado del Rey,
director da Caja Nacional del Seguro Obligatorio de
Enfermedad. Fixo historia do labor do organismo que
dirixía en materia de construcións sanitarias, e concreta-

“soldados de España e infatigables albaceas de
quienes dieron sus vidas en los campos de
batalla por la salvación de la Patria”.
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del Ejército y en todo el país de personaje austero y moral que rechaza toda inmoralidad
venga de donde venga. La oficialidad del
Ejército en parte se creyó esto y hubo cierta
excitación y palabras fuertes contra Girón en
algún regimiento de la guarnición de Madrid
y en la Academia de Infantería”.

Pérez Lorente, o alcalde que rematou o labor iniciado por
Suárez-Llanos para que Vigo contase cunha Residencia
Sanitaria, solicitoulles aos xefes da institución que lle
transmitisen a gratitude de Vigo ao ministro Girón, que
non so estivo ausente do acto de colocación da primeira
pedra, senón tamén no inaugural, seis anos máis tarde.

Girón, que sabía que esas denuncias contra a súa persoa
en ambientes militares viñan moi de atrás –a comezo dos
corenta, o laureado xeneral Varela denunciou ao ministro
ante Franco polo amigo que era de andar entre “fulanas de
mala nota”–, reaccionou enseguida dando instrucións de
que se colocara en diversos postos a profesionais da milicia. Concretamente en Vigo, tras o pase á reserva como
xeneral de División, Sanjuán Otero pasou a presidir o
Consejo Provincial del Instituto Nacional de Previsión.
Compre sinalar tamén que entre os conselleiros do
Instituto figuraba o galego Constantino Lobo Montero,
outro profesional das forzas armadas, que non parou de
caciquear ata o derradeiro dos seus días. Non atopamos
documento ningún no que o señor Lobo faga petición
ningunha a prol dos intereses de Vigo en materia sanitaria. Polo contrario engadiulle a súa petición a outras que
se fixeron en defensa de cidades da nosa comunidade
autónoma.

“Faro de Vigo”, o 30 de agosto de 1949

As ausencias do ministro nalgúns destes actos tiñan
moito que ver con certas críticas á súa xestión ministerial.
Denuncias no sentido de que o ministro se aproveitaba de
todas estas obras para medrar economicamente non faltaron, aínda que non tiveran eco naquela prensa tan censurada. Unha das persoas que estaba detrás de moitas das
denuncias era o xeneral Muñoz Grandes, a quen o titular
da carteira de Trabajo consideraba un traidor. Franco
Salgado Araujo escribe:

O presidente Sangro Ros fixo unha gabanza da defensa
dos intereses de Vigo que realizaran os seus rexedores,
dedicando un recordo ao ex alcalde Suárez-Llanos, que
tanto loitara por facer realidade o centro hospitalario.
Tamén houbo palabras de gratitude para o bispo Eijo
Garay –López Ortiz xa estaba acostumado, coido que
farto, a este tipo de gabanzas ao prelado de Madrid diante do seus fociños– que, como queda subliñado, moveu
todas as súas moitas influencias para facer realidade a
Residencia Sanitaria do Instituto Nacional de Previsión.

“A mi juicio Muñoz Grandes quiso aprovechar el ambiente que había contra Girón y el
Instituto Nacional de Previsión, institutos
laborales y demás instituciones suntuosas del
ministerio de Trabajo para hacer campaña
contra Girón y su gestión, con el fin de recoger
él la bandera de la austeridad y la moralidad,
creándose un pedestal y así presumir dentro
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M E D A L L A PA R A D O N A N I E V E S

A

puesto de responsabilidad que tenía señalado,
hecho este que mereció la admiración de todos
los alli presentes. El Consejo de Gobierno del
Instituto Nacional de Previsión, a propuesta
del marqués de Gual El Jelú, concedió a esta
abnegada mujer la medalla de bronce de la
Previsión”.

prensa recolleu o relato que fixo o
señor marqués como remate do seu discurso. Sangro y
Ros de Olano tiña o costume de sorprender sempre ao
seu auditorio con algo non habitual neste tipo de actos.
No caso vigués sinalaba “Faro de Vigo”:
“Terminó refiriendo la abnegación de una
mujer humilde, allí presente, llamada Nieves
Porteiro, guardabarrera del paso a nivel existente en Cesantes quien el día 11 de septiembre de 1948, poco antes de pasar por aquel
lugar el orador, acababa de sufrir la tragedia
de ver morir a su anciana madre, alcanzada
por uno de los trenes, resultando la citada
guardabarrera con heridas en un brazo. El
marqués de Gual El Jelú le ofreció su coche
para trasladarla a una clínica, negándose a
ello la celosa guardabarrera, manifestando que
nadie, en absoluto, era capaz de separarla del

Quixo Sangro y Ros de Olano, sempre tan servizal e agasallador coa xerarquía eclesiástica, que fora o bispo López
Ortiz quen condecorase a Nieves Porteiro. Contaba
Benedicto Conde que a muller non sabía que facer ante
xente de tanta sona que a felicitaba. Nalgún momento
daba a sensación que botaba a man ao moedeiro para
pago da medalla que lle deran, recordando o que se dixo
do escritor catalán Juan Pla, que despois de recibir unha
gran cruz, botou a man ao peto, sacou unhas moedas e
preguntou canto debía.

U N A PA G Ó N Q U E P O D Í A T E R H I S T O R I A

R

Sangro. Seguro que aquel viguista de primeira liña lle
explicou ao presidente do Instituto Nacional de Previsión
algúns dos seus soños arredor da cidade que tanto
amaba, entre eles a ponte de Rande, hoxe unha realidade.

ematado o acto do Casino houbo
recepción nun barco inglés e paseo noutro pola ría, no
que actuou de mestre de cerimonias o construtor Ramón
Beamonte. Entre os embarcados estaba don Gerardo
Campos, que mantivo unha longa conversa co presidente
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De padecer ese mal tan só as instalacións museísticas,
habería que pensar que aqueles apagóns era a vinganza do
demo Bauath en que se convertera o galo de Santa Rita,
aquel Aguirre de procedencia luguesa lembrado en páxinas anteriores.

No curso do xantar no pazo de Castrelos foise a luz máis
dunha vez. O problema fora xeral en Vigo aquel día. O
xornal “El Pueblo Gallego” informou ao día seguinte que
se viran obrigados a saír con menos páxinas debido a
“insuperables deficiencias en el suministro de energía eléctrica”.

O Pazo de Castrelos no tempo daquel xantar
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Unha tardanza de tres anos

O INCANSABLE MARCIDE ODRIOZOLA

M

O traballo de Marcide non remataba na redacción do
proxecto e na visita ás obras da súa autoría. Ás veces tiña
que afrontar directamente os atrancos que xurdían no
curso dunha obra, pola falta, por exemplo, do combustible necesario para os camións encargados do traslado do
material. Temos constancia de que o arquitecto tivo que
facer uso dunha serie de influencias para acadar un cupo
maior do devandito combustible.

artín José Marcide Odrizola era un
dos arquitectos ao servizo do Instituto Nacional de
Previsión, sen dúbida o máis activo de todos eles. O home
pasaba no estudio oficial moitas horas. Máis dunha vez
tomaba un bocadillo nunha cafetería preto do lugar de
traballo, e volta ao estudio.
Eran tempos nos que a institución á que servía construía
centros hospitalarios en todo o país, o de Vigo pasou a
ocupar o número 35. Autor ou non do proxecto, a palabra
de Marcide era das máis autorizadas naquela casa á hora
de opinar. Outra cousa é que, despois, os políticos do
momento tiveran en conta as recomendacións e o consello do técnico.

“En esta Casa [INP, segundo carta de Marcide
a un compañeiro] hay que hacer de todo para
que las cosas salgan adelante. Te costará creer
que algunos camiones para el traslado del
material se mueven gracias a la mendicidad
personal para llenar los depósitos”.

TOD OS SABÍAN DE ARQUITECTURA

M

Ás veces chegaron a presionar de tal xeito que acadaron o
seu obxectivo. Un xeneral que presidía o consello provincial do Instituto Nacional de Previsión en Palencia pediulle a Girón a construción dunha residencia na capital
daquela provincia, obra que se fixo nun tempo récord,
como o titular do ministerio dispuxo.

arcide e demais arquitectos ao servizo de Instituto Nacional de Previsión loitaron contra o
costume de cargos da Institución, especialmente da xente
da Caja Nacional del Seguro de Enfermedad, que querían intervir en todo, incluído o tipo de contratación, os
materiais para empregar, o seu aspecto exterior ou o
reparto de espazos. E non só os da Casa, senón xente allea
como algún que outro gobernador civil, alcalde ou militar
de alta gradación.

O centro sanitario recibiu o nome de Lorenzo Ramírez
–hoxe denomínase Río Carrión–, comandante de
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seguida, senón tamén a forma do edificio, que rematou
tendo na súa orixe a forma dun avión.

Aviación morto na Guerra Civil ás ordes de Franco, como
quería o militar de turno. E neste caso, as presións foron
moito máis lonxe. Acadaron non só a denominación per-

P R O X E C T O S PA R A V I G O F E I T O S E N M A L L O R C A E B I L B A O

M

A construción desta Residencia Sanitaria na illa, con
capacidade para trescentas camas, comezou tres anos despois da colocación da primeira pedra da “Almirante
Vierna”, e inaugurouse o mesmo ano que o centro hospitalario vigués; a de Vigo no mes de setembro de 1955, e a de
Palma de Mallorca no mes de novembro do mesmo ano.

arcide empezou a traballar no proxecto de Residencia Sanitaria para Vigo antes de que se
decidiran polos terreos de Santa Rita. Na Caja Nacional
dixéranlle que imaxinara que o lugar escollido ía ser outro,
que afastara da cabeza o monte do Castro e os do Couto,
polos problemas que o alcalde Suárez Llanos lle expuxo a
Sangro e demais persoal da institución, Marcide entre eles.

Existen datos que fan pensar que a Residencia Sanitaria
construída en Bilbao foi, nos seus planos iniciais, obra
destinada a Vigo. Hai quen atopa varias coincidencias
entre os hospitais bilbaíno e vigués.
Cómpre abondar no feito de que Marcide proxectaba edificios, un tras outro, sen coñecer o verdadeiro destino.
Unha vez in situ, coñecida a paisaxe e as condicións do
terreo Marcide facía cambios ou inclinábase por un ou
outro proxecto que xa tiña iniciados.
–“Aquilo parecía un xogo cartomántico”, fai saber ao
autor unha persoa que coñeceu moi ben como se traballaba no Instituto naqueles tempos iniciais de posta en
marcha do Plan de Instalaciones de la Caja del Seguro de
Enfermedad.

O Hospital de Bilbao, proxectado por Marcide para Vigo

O proxecto no que Marcide empezou a traballar para a
nosa cidade e o que máis tarde, con algunhas variantes,
destinou para Palma de Mallorca. Referímonos á
Residencia “Virgen del Lluc” hoxe “Hospital Universitari
Son Dureta”.
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VA N TA X E S D A C O N S T R U C I Ó N V E RT I C A L

A

gún dos seus aspectos, como o referido á construción vertical, aspecto este que foi obxecto de crítica, en conversas
co autor, por parte dalgún dos médicos que exerceron o
seu labor na antiga Residencia Sanitaria. Subliñaba
“Arquitectura”:

revista profesional dos arquitectos,
“Arquitectura”, publicou un traballo sobre o proxecto de

“Se aprecia en su uso las ventajas de esta disposición, pues la única circulación posible es la
vertical, quedando las horizontales reducidas
al mínimo, pudiendo calcularse que los desplazamientos del personal de servicio, tan
importante en un buen funcionamiento, son
menos de la mitad que el resto de los hospitales construidos”.

Marcide de neno coñeceu Vigo

Marcide para a cidade de Vigo, con inclusión dalgúns dos
planos do proxecto que, tomados da devandita publicación, recollemos nestas páxinas.
“Se trata de un edificio en desarrollo vertical,
sobre un magnífico emplazamiento, gracias a
la colaboración del Ayuntamiento, y para
acentuar la verticalidad se han colocado las
dependencias no propias del hospital superpuestas sobre ésta. En el momento de su construcción constituía una tendencia local de ciudad moderna con edificios verticales, pero
aplicada esta tendencia en este edificio fue
objeto de críticas que todavía perduran”.

Unha das plantas do hospital no proxecto de Marcide

Sobre as características dos centros sanitarios construídos polo Instituto Nacional de Previsión coñecemos
variadas opinións, a meirande parte delas discrepantes.
Sobre un dos últimos centros construídos polo devandito
Instituto en terras barcelonesas atopamos o seguinte
comentario:

A devandita revista analizaba outros aspectos da proxectada Residencia “Almirante Vierna” e facía gabanza dal-
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A devandita revista profesional centrou tamén a súa atención noutros dos aspectos da obra proxectada por
Marcide:

“La disposición vertical característica del
Hospital “Princeps d’Espanya” no es una
arquitectura exclusiva, sino que responde a
un patrón común de los edificios impulsados
por el Instituto Nacional de Previsión, como
Vall d’Hebrón de Barcelona o la Residencia
La Paz de Madrid. Un planteamiento arquitectónico que actualmente, consideradas las
necesidades sanitarias, ha sido abandonado,
ya que dificulta los desplazamientos del personal y de los usuarios y, sobre todo, los traslados de los enfermos, y se establece una excesiva dependencia de los ascensores”.

“Este tipo de Hospital, como más avanzado,
se dotó a cada habitación de su aseo correspondiente, solución que, si en su día se estimó
como excesiva y fue objeto de numerosas críticas, posteriormente fue adoptada en la mayoría de las construcciones hospitalarias y
modernas dignas de este nombre y por lo
tanto de interés”.
Á hora de escribir sobre a construción da Residencia
Sanitaria viguesa compre sinalar o que se di doutra das
obras que leva a sinatura de Marcide:

O doutor Blanco, un dos primeiros médicos residentes da
“Almirante Vierna” –estaba presente cando a inauguración–, que despois dunha etapa en Madrid retornou a
Vigo, comentou co asinante destas páxinas ese e outros
inconvenientes do centro hospitalario vigués e daqueloutros de semellante tipo construtivo.

“Comporta un cambio de planteamiento respecto a la proyectación de hospitales con el sistema pabellonario y con edificios corredor de
3 o 4 plantas, que tuvieron cierta vigencia
hasta los años 30. [...] El núcleo de escaleras
circular [...] nos evoca la arquitectura del
período heróico”.

Plantas da Residencia do xeito que figuraban no proxecto

“Todo depende de todo en exceso, e en casos
dun sinistro os problemas poden ser moitos”,
comentou o citado doutor Blanco.
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X O G A R Á A RT E D A G U E R R A

E

ntre Marcide y Pérez Lorente existiu desde o intre no que se coñeceron unha gran corrente
de simpatía. Ambos os dous tiñan un amor común por
Segovia. Segoviano era o avó de Marcide, Xoaquín
Odriozola e Grimaud, considerado como “el primer arquitecto de Segovia con una visión global del planeamiento urbano”.

“Más que tratar sobre la construcción de un
hospital parecían jugar al arte de la guerra”.
Antonio Rodríguez nada lle dixo ao autor sobre a participación de Flórez naqueles encontros, pero temos constancia da súa presenza. O feito de loitar como tenente de
Artillería coa República, de padecer meses de presidio
nun campo de concentración, obrigaría a Flórez a certos
silencios segundo a xente que había arredor.

Como o seu pai Pérez Griñó, o artilleiro don Tomás ocupara as estancias do Alcázar, e non descoñecía o alcalde
vigués que foran o avó de Marcide e o tamén arquitecto
Arteaga os autores do proxecto da súa restauración, dándolle o aspecto actual “no tan herreriano como fue, sino más
decimonónico, con un aspecto más romántico al exterior, aunque conservando en realidad su fábrica de origen”.
A aquelas conversas sobre Segovia asistiu algunha vez
Fernando Flórez Plaza colaborador de Marcide no cálculo de estruturas, aparellador primeiro e arquitecto
despois do Instituto Nacional de Previsión. Algunhas
obras iniciadas por Marcide, como o “Ramón y Cajal”
madrileño, foron continuadas máis tarde por Flórez
Plaza. Pérez Lorente coñecera o pai de Flórez Plaza na
Academia de Artillería centro de formación castrense do
que fora profesor.

Acto militar no Castro

Pérez Lorente agasallou a Marcide cun conxunto de fotografías do Vigo antigo, entre elas a que ilustra esta páxina
e que responde a un acto castrense no monte do Castro,
tan suxerente para o arquitecto segoviano.

Antonio Rodríguez, colaborador de Sangro, presente nalgunhas das conversas entre o marqués e o alcalde Pérez
Lorente, con participación entre outros de Marcide,
recorda que nunha daquelas xuntanzas, o arquitecto e o
alcalde agasallaban a orella do presidente do Instituto
Nacional de Previsión con referencia ás pezas de artillería
que na campaña de África situaran os exércitos de España
na desembocadura do Gual-el-Jelú que deu orixe ao título nobiliario de Sangro.
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FA LTA B A O X E N E R A L

C

oñecía dabondo Sangro, posiblemente mellor que calquera outro, o importante papel desempeñado polo bispo Eijo Garay para que a construción
da Residencia Sanitaria fose unha realidade. Pero en certa
ocasión comentoulle a Suárez-Llanos, xa apartado da
Alcaldía, e este transmitiulle o sinalado polo presidente
do INP ao seu sucesor Pérez Lorente.

“en los despachos, en las escaleras, en los pasillos no cesa de oír usted: a tus órdenes mi coronel, a tus órdenes, mi general. Un día en la sala
de juntas del Instituto, ante las conversaciones
que mantenían informalmente los reunidos,
mi secretario, que sabes es persona muy ocurrente, me dijo al oído: ‘esto parece un cuarto de
banderas’. Pero, eso si, se trata de personas
todas ellas muy eficaces, muy trabajadoras”.

“Tienen ustedes un gran padrino en monseñor Eijo Garay. Pero otros se valen no sólo de
un obispo, nunca tan relevante como el de
ustedes, sino también de un general”.

Polo que se ve, e ante quen puidese ler a carta, ademais do
destinatario, o “pero” parecía estar dabondo xustificado.
Non esquezamos, asemade, que Pérez Lorente era un
profesional dos exércitos, que deixara o uniforme, aproveitándose da chamada “Lei Azaña”. O alcalde vigués deixou anos máis tarde a Alcaldía para ocupar un cargo
como conselleiro de Santa Bárbara.

Sangro, moi dado a facer uso da pluma, contáballe a
Suárez Llanos que as instalacións madrileñas do
Instituto parecían ás veces unha dependencia militar:

O D O U TOR SOBRI N O EVITOU A P OSICIÓN DE FIRMES

T

O doutor Sobrino, durante noites de garda na “Almirante
Vierna”, contaba aos seus tertulianos no “Lar” da rúa
Venezuela, con aquela ironía tan súa, que el ocultaba
unha pasaxe da súa biografía en evitación de que Sanjuán
e Coello lle ordenasen a posición de firmes.

amén en Vigo, como en Madrid,
asistiron nas dependencias do Instituto Nacional de
Previsión, e en reunións celebradas na Residencia
Sanitaria, a saúdos semellantes entre o presidente, o xeneral Sanjuán, e o delegado provincial, Coello Cuadrado,
un militar en servizos civís que chegou ao emprego de
coronel.

Antes de pasar por unha facultade de Medicina, Sobrino
fora aspirante ao ingreso na Academia del Arma de
Infantería no histórico Alcázar de Toledo.

82

1 9 5 5 - 2 0 0 5 · Ho s p i t a l Xe r a l · 5 0 a n i v e r s a r i o

PA I D U N F U T U R O A R Q U I T E C T O

N

Hai moitas testemuñas orais e documentais que poñen de
manifesto a curiosidade do alcalde Pérez Lorente por
coñecer datos sobre o camiño que emprendía o seu fillo, e
numerosa resultou a relación epistolar non só con
Marcide, senón cos arquitectos Bigador e os irmáns Blein,
sobre os exercicios de ingreso naquel centro de ensino
superior. Todos eles coincidían na grandes dificultades
para acadar o título. Eran moitos, segundo Marcide, os
que quedaron no camiño, algúns xente de moita valía.
Discrepaba o autor do proxecto da Residencia “Almirante
Vierna” do método de selección. Non lle parecía o máis
aconsellable.

aqueles anos nos que se proxecta e
constrúe unha Residencia Sanitaria en Vigo, un fillo do
alcalde Pérez Lorente aspiraba a ingresar na Escola
Superior de Arquitectura de Madrid. O alcalde tiña
unha gran curiosidade cando estaba cos técnicos do
Instituto Nacional de Previsión e desexaba coñecer
algúns dos aspectos da carreira e fundamentalmente dos
estudos naquela Escola Superior. Trataba o alcalde
vigués de axudar ao seu fillo, o mozo Pérez Lorente
Quirós, na superación dalgúns dos atrancos que atopaba
na súa teimosa aspiración a acadar o título de arquitecto.

MARCIDE , UN AXENTE DE “ EL FEO”?

A

ao chegar, pero ao saír do local mantiveron unha animada charla.

finais de maio de 1949, Marcide e
outros técnicos do INP viaxaron a Vigo, xuntamente co
enxeñeiro Beamonte, para o replaneo do terreo no que se
ía construír a Residencia Sanitaria. O alcalde, co que se
entrevistaran antes, invitounos a xantar nun restaurante
vigués.

O periodista José Ramón Martínez sospeitou que
Marcide era un colaborador de “El Feo”, un axente futbolístico moi popular naquel tempo. Interrompeu a conversa entre arquitecto e adestrador, e interesouse polo que o
primeiro traía entre mans. Respondeulle que algo moi
importante, pero que o único autorizado para falar era
don Tomás. Alcalde, enxeñeiro e presidente do Celta
botáronse a rir. Recordando aquela anécdota, nunha
carta de Pérez Lorente a Marcide, cando a estrutura do

Nunha das mesas do local estaban os reitores do Real
Club Celta co adestrador Pasarín, que se ía facer cargo
do equipo, nun novo retorno á súa cidade de orixe. O
preparador dos celestes coñecera o arquitecto na casa
común duns amigos nas aforas de Madrid. Saudáronse
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edificio da Residencia Sanitaria xa se distinguía desde
distintos puntos da cidade, dicía:
“Espero que sus negocios futbolísticos, en el
papel de ‘El Feo’, no le entretengan mucho a
usted, permitiéndole acercarse con más frecuencia por Vigo, para ver su criatura [a futura Residencia] que crece cada día más”.

Marcide e a súa dona estiveron en Vigo nos anos da
construción da Residencia

XE NTE ADESTRADA

R

amón Beamonte, o construtor da
Residencia Sanitaria viguesa, amosábase fachendoso da
obra que lle fora encomendada. E aproveitaba cada oportunidade que se lle presentaba, que foron moitas, para
lembrar que el xa fixera obras de gran sona na orde arquitectónica. Esa fachenda transmitíalla a todos os que traballaban con el.

la Plaza de España de Madrid, también la
construimos nosotros”.
Na propaganda da empresa construtora figuraban testemuños gráficos de estradas e edificios, entre eles o rañaceos do INP, no Couto.

Na liña do patrón, o encargado da empresa “Ramón
Beamonte” en Vigo, señor Torrado, declaraba cando se lle
preguntaba pola dificultade que representaba facer posible unha obra como a Residencia Sanitaria viguesa:
“¡Hombre, si! Claro que ya estamos ‘entrenados’. El edificio más elevado actualmente del
país, el de la Inmobiliaria Metropolitana, en
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E D I F I C I O PA R A O S A M E R I C A N O S

A

cónsul americano era home fácil de encontrar en calquera punto da cidade. Tiña un bo coche, dos mellores que
había en Vigo por aqueles días, pero el prefería ir dun
lado a outro coas súas propias pernas.

finais de abril de 1950 eran xa 14
as plantas do edificio. Eran moitos os curiosos que día a día
se trasladaban ao Couto para seguimento do curso das
obras que realizaban os traballadores de “Ramón
Beamonte”. Na prensa viguesa algún comentarista dixo que
non se atrevía a contar as plantas porque lle daba medo.

Posiblemente a presenza naquel lugar do devandito cónsul fixo correr por Vigo o rumor de que o edificio construído para acoller unha Residencia Sanitaria do Seguro
Obligatorio de Enfermedad ía ter un cambio de destino.
Dunha das visitas do aparellador Mestre Rossi a Vigo
vimos nas páxinas de “El Pueblo Gallego” as seguintes
pregunta e resposta:

“Sentimos vértigo... desde el suelo”, contaba
José Ramón Martínez en “Faro de Vigo”.
Un dos vixiantes durante a construción do establecemento hospitalario dille ao autor:
–Algúns traballadores pediron a conta, segundo ía máis
para arriba o edificio. Un deles, ao que aínda lle duraba a
festa da noite do domingo, ao chegar á obra díxolle ao
encargado: Marcho, dígalle ao Beamonte que suba el.

“–¿Es cierto que ese edificio lo cede el INP a
los norteamericanos para sus oficinas militares de esta zona gallega?
–No hay nada de eso. Ese edificio está a punto
de terminarse para la misión con que fue concebido: Residencia Sanitaria del INP”.

Xa na recta final do réxime de Franco, xurdiron grandes
problemas cos obreiros que traballaban na construción
do hospital que leva os nomes dos príncipes de España.
Unha folga estivo a piques de demorar moito o remate
das obras. Entre a reclamación dos traballadores figuraba
un plus por traballar en altura, demanda que acadaron. A
existencia dese plus no caso vigués tería por resultado que
aquel obreiro non pedira a conta e invitara a Ramón
Beamonte a que andase entre estadas.

Hai que sinalar que desde que o goberno de Franco e o
dos Estados Unidos asinaron, en setembro de 1953, un
“Convenio a la ayuda para la mutua defensa” a rumoroloxía situaba aos norteamericanos en todas as partes.

Entre os curiosos había xente de toda condición. Moitos
días atoparon polo lugar ao cónsul dos Estados Unidos
na nosa cidade. Benedicto Conde comentaba que aquela
curiosidade tiña a súa razón de ser: “le ayuda a recordar su
país de procedencia”, subliña o periodista. O certo e que o
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A CASA DOS ENFERMOS, ENFERMA...

A

devandita rumoroloxía arredor do
centro que construía o Instituto Nacional de Previsión ía
tamén noutras direccións. Un bo día os miróns de turno,
que no caso da Residencia Sanitaria eran moitos, viron
como a case totalidade dos obreiros puñan de cor branca
a estrutura do edificio. Dicíase pola cidade que o edificio
estaba enfermo, e que lle deran un produto especial de cor
branco para a súa curación.
O anuncio na prensa dunha das moitas visitas que
Beamonte e Marcide fixeron as obras aclarou as cousas.
O encargado da empresa comentou cun periodista:
“–¿Observa usted que parece que han comenzado a recubrir la fachada principal? Es una
muestra de escayola para que sea apreciada
por dichos señores”.

Anuncio aparecido nunha revista técnica

O VIXIANTE DAS OBRAS, VIXIAD O E DETID O

N

on só había traballadores da construtora “Ramón Beamonte” que pedían a conta. A empresa encontrouse na obriga de poñer remate á relación laboral que tiña con algúns dos seus asalariados. Ese foi o caso
dun dos vixiantes nocturnos das obras da Residencia.

“El apoderado de las obras del I.N. de
Previsión denunció a los agentes de la
Brigadilla la desaparición de gasolina de los
camiones correspondientes a unas obras en
Santa Rita, resultando ser el sereno de las
mismas [...] [M.M.B], de 39 años, vecino de
San Pedro de Sárdoma, al que se le ocupó
alguna gasolina en su domicilio. Con las diligencias fue entregado a la autoridad judicial”.

A brigadiña da Guardia Civil, nunha nota enviada aos
medios de comunicación sobre servizos realizados, dá
conta, entre outros, do seguinte:
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cousa, como vimos, que chegou a facer Marcide. Se grande era o mal, imaxinen vostedes as complicacións que
xeraban accións como a do devandito M.M.B.

A falta de combustible foi un dos problemas acusados, e
que repercutiu nos prazos de remate das obras. O cupo
concedido polo ministerio non chegaba e, ás veces, había
que recorrer ás amizades para acadar algún litro máis,

F R A N C O , U N H O T E L E O S C A RT O S D E G I R Ó N

N

Cando Pérez Lorente sacou de dúbidas ao Xefe do
Estado este comentou, a modo de pregunta sen resposta:

a visita que Franco fixo a Vigo en
1952 preguntoulle ao alcalde Pérez Lorente por “ese edificio tan alto”, mirando sorprendido a construción, aínda
non rematada na súa totalidade da Residencia Sanitaria.

“¿De donde sacará el ministro Girón el dinero?”.

“¿Es un hotel, verdad?” engadiu o Xefe do
Estado.

O presidente da Corporación Municipal viguesa contou a
Marcide que o ditador sospeitaba que o destino do edificio
da súa autoría era un centro hoteleiro. Comentoulle tamén
as palabras de Franco sobre a procedencia do diñeiro para
levantar tanto centro sanitario. O arquitecto respondeulle
ao alcalde que el se facía semellantes preguntas sobre a procedencia dos cartos para facer posible tanta construción.

Franco sabía por Cesáreo González, nunha daquelas proxeccións de películas en El Pardo, que tiña en proxecto un
hotel na nosa cidade. Tratábase do “Gran Hotel”, no que
se convertía o antigo “El Moderno”, na Porta do Sol.

M A R C I D E E O “ M A N I F I E S T O D E L A A L H A M B R A”

O

entre outros, Aburto, Fernando Chueca, Prieto-Moreno,
Miguel Fisac e Secundino Zuazo.

autor do proxecto da Residencia
Sanitaria viguesa, Martín José Marcide Odriozola, foi un
dos participantes nas reunións granadinas que en 1953
remataron co “Manifiesto de la Alhambra”. Alí estaban,

A xenerosidade de Marcide converte o pai arquitectónico
da Residencia no padriño dunha serie de colegas que
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naqueles anos difíciles atoparon unha serie de atrancos no
camiño para saír adiante por un plural de problemas, derivados en máis dun caso do seu recente pasado político.

Esta foi unha das circunstancias que distinguiron a construción de “La Paz”, en Madrid, na que interveu tamén
Martín José Marcide.

Nun momento determinado da súa vida, foi Rafael
Aburto quen atopou en Madrid ese apoio de Marcide, o
seu irmán político. Aburto, segundo o doutor arquitecto
Iñaki Bergara,“tuvo un gran protagonismo en la gestación de
la arquitectura española en la segunda mitad del siglo XX,
aunque fue relegado en su reconocimiento”. Entre Aburto e
Marcide hai unha chea de coincidencias. Ambos os dous
dedicaron moito tempo á pintura e á lectura.

Máis dunha vez Marcide e Aburto tiveron que dicirlle a
quen os rodeaba, e entre os presentes estaban persoeiros
con moito poder na casa, que os arquitectos eran eles.
En conversa co asinante destas páxinas, Ángeles Marcide
Baselga, filla do arquitecto da Residencia Sanitaria de
Vigo, recorda ao seu pai sempre cun libro nas mans, libros
de arte e doutro tipo, moitos deles que non se vendían nas
librerías españolas e que el acadaba por vías moi variadas,
ás veces comprometidas.
Algúns deses libros de Marcide chegaron ás mans do
alcalde Pérez Lorente, que nunha carta ao arquitecto di:
“Según paso las páginas del libro, resultan
más apasionantes. En mi próximo viaje a
Vigo espero devolvérselo”.

Marcide explica o proxecto da cidade sanitaria “La Paz”

Como no caso de Aburto, en Marcide destacou a independencia de criterio, a pesar das moitas presións a que
foi sometido, sen deixar de ter os pes na terra e saber as
necesidades que tiña o Instituto Nacional de Previsión.
Alguén opinou que:
“Importaba más la oferta de camas [...] quedando en segundo plano la necesidad de relación espacial y funcional entre los diferentes
servicios”.
Sobre algunhas das obras realizadas polo Instituto
Nacional de Previsión dixeron que “se iniciaron incluso
antes de que los proyectos estuviesen terminados, lo cual obligaba a tener que adaptar el éstos a la obra ya construida”.
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“ C O U S A S D O D E M O ”, S E G U N D O A S E Ñ O R A C A S TA

A

Casta, a señora Casta como era
coñecida no Couto, asustáballe aquel edificio que subía e
subía. Cada vez que miraba aquela casa acostumaba a
dicir que parecía cousa do demo. E aquela ollada levaba
emparellada o sinal da cruz. O crego afastáballe da cabeza esa crenza sobre a man do demo, pero a Casta non
había quen lle quitase a sospeita.
Casta decidiuse un día a falar co aparellador Mestre Rossi
sobre o pecado que representaba construír ese edificio.
Ao técnico impresionábanlle o relato daquela muller
sobre como chegou a Vigo. Ela e máis o seu home e os
seus dous fillos viñeron a pé, desde a localidade salmantina de Villar de la Reina, a comezos do século que se foi,
vinte e catro xornadas con paradas para durmir ao descuberto ou entre pallas, nalgún cortello.

Outra imaxe da capela en día de festa. Ao fondo, o Hospital

O doutor Mosquera Blanco tamén coñecía a Casta e
esforzábase por convencela de que a Residencia Sanitaria
era algo bo para a saúde das nosas xentes. E logrou que un
día entrara no hospital. Poucos días despois, nun encontro con De la Fuente, a quen lle contou o que fixera e
comentou.
“–Pequei, mañán teño que confesar con don
José”.

Capela de San Honorato ao coidado da Señora Casta

Nunha entrevista que lle fixo Manuel de la Fuente. Casta
contaba como era a zona que hoxe en días ocupa o
Hospital Xeral e os terreos limítrofes:
“–Todo eran montes y solares”.
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C O A C A S A C I V I L P O L O M E D I O , X A N O N H A B Í A V O LTA AT R Á S

O

Beamonte e Marcide sobre o curso das obras facían obrigada esa visita.

s vigueses seguiron con grande atención a construción da Residencia Sanitaria. O número de
curiosos que acudían diariamente aos terreos de Santa
Rita foron moitos, e a prensa recollía frecuentemente
imaxes do edificio, facéndose eco da tardanza no remate.

En outubro de 1951, ao regreso dunha viaxe á cidade da
Cibeles, o alcalde informa á prensa:
“El director general de Previsión en visita que
le hice me sorprendió con la grata noticia de
hacerse adjudicado ya las obras que faltaban
para la total terminación del edificio destinado a Residencia Sanitaria”.

Cando en xuño de 1950 se colocou no cumio do edificio
un ramo de oliveira e unha bandeira de España, todos
aplaudiron o ritmo que seguiron as obras e un comentarista chegou a escribir:
“Cuando el 30 de agosto último se colocó la
primera piedra y nos hicimos eco del acontecimiento publicando la maqueta con detalles
del ‘monstruo’ de hormigón que iba a superar
al Castro no faltaron escépticos que arguyeron con sorna: ¿quién verá levantada esa
mole?”.

Coa devandita adxudicación non se remataba todo.
Quedaban aínda moitas cousas pendentes. Pérez Lorente
volveu insistir e, pasados uns anos, recorreu de novo ao
bispo Eijo Garay.
“Sólo el Señor podrá pagarle tanto favor”,
subliñaba o presidente da Corporación Municipal noutra
das cartas.

Rematada a construción da estrutura, os cálculos que se
facían por persoas autorizadas –unha delas, o encargado
da empresa construtora– fixaban a entrada de servizo
da obra en xaneiro de 1952. Viña coincidir co sinalado o
día da colocación da primeira pedra no que se dixo a
construción do hospital duraría pouco menos de tres
anos.

En xaneiro de 1955 o gobernador civil, Palau Martialay,
informou ao alcalde que Pinilla, o sucesor de Sangro na
presidencia do Instituto Nacional de Previsión, comunicoulle que no verán dese ano estaría todo rematado. Xa
tomaron contacto coa Casa Civil de Franco para a programación do acto inaugural, coincidindo coa presenza
do ditador en Meirás. Pero temores dun novo retraso volveron existir.

Pero pasaban os días e as cousas seguían igual. O alcalde
Pérez Lorente sabía por Marcide e por Beamonte que o
remate do edificio da Residencia Sanitaria estaba cada vez
máis lonxe. O construtor reducira enormemente o persoal que destinou a outras obras que realizaba na cidade.

Os problemas xurdidos non eran de continente, senón
de contido. A Residencia estaba totalmente rematada,
pero os prazos para colocación de mobiliario parecían
moi xustos. Os contactos para a programación do acto
inaugural que se mantiveran coa Casa Civil, e o feito de
que confirmara a presenza de Franco, obrigaron a facer
un esforzo.

No Instituto Nacional de Previsión decidiran darlle preferencia ás obras doutros hospitais. O alcalde vigués cada
vez que viaxaba a Madrid tiña que facer unha visita obrigada ás dependencias do INP As confidencias de
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“ ¿ U N RA S C AC I E L O S N E OYO R K I N O ? ”

N

a noite do Mércores Santo de
1955, como un adianto do sábado de gloria que se aveciñaba, segundo Benedicto Conde nun comentario retrospectivo, os vigueses viron desde distintos puntos da cidade que o edificio sanatorial de Santa Rita estaba totalmente iluminado.
Miles foron as persoas que subiron ata o lugar para a contemplación do espectáculo de luz. E entre eses curiosos
algúns persoeiros con traxe de gala e condecoracións que
acababan de participar nos actos relixiosos do día.
“Faro de Vigo” ofreceu na súa primeira páxina dúas fotos
do centro sanatorial, obra do xa citado Bene, unha delas
con este titular periodístico “¿Un rascacielos neoyorkino?”.
O pé de foto aclaraba as cousas para aqueles lectores
–fundamentalmente para os non residentes na cidade–
que non gozaran da visión na noite do Mércores Santo.
“La iluminación total, por primeira vez, del
edificio sanatorial del Instituto de Previsión,
construido en la parte más elevada del barrio
de Casablanca, ha constitutido una grata sorpresa en la noche del pasado miércoles, anticipándonos con el fulgor de sus múltiples luciérnagas, lo que va a ser la visión nocturna de
Vigo cuando esté en servicio esta importántísima edificación viguesa”.

O estoupido de luz da Residencia, visto polo “Faro”
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O edificio de Marcide, aínda sen rematar, en fotografía de Kasado

Ás voltas cos rañaceos

O “ N U E VA Y O R K G A L L E G O ”

Á

hora de historiar o desenvolvemento urbanístico de Vigo, Xaime Garrido, que considera o
edificio de Marcide como “monstruosa edificación”, sinala
que “mentres o cangro medraba”, resultado dos Plans de
Cominges, Paz Maroto, Bigador e compañía,“os medios de
difusión municipais” [o Concello editaba un Boletín] , os
periódicos e a Radio, gabábanse do “Gran Vigo”, do
“Nueva York gallego”.

te a las tentaculares, que medran en demasía,
con el tráfago alocado, sin cuidado ni grato
reposo para el espíritu”.

Non todos son xuízos a prol daquel desenrolo desenfreado de Vigo. “El Pueblo Gallego”, dirixido polo un tanto
anárquico Xosé María Castroviejo, no que podemos atopar un gran número de traballos de gabanza á construción do edificio do Hospital Xeral, acolle algúns artigos
críticos sobre o que se estaba a facer. A crítica figura incluso nun editorial do xornal:
“La arquitectura es arte y, por ello, puede recibir su inspiración de la naturaleza o de los
humanos; y en nuestra calidad de tales pedimos que los indudables aciertos habidos en
contrucciones viguesas y en numerosos chalets
y edificios se continúen dentro de la armonía
de una planificación urbana y se eviten y
corrijan ciertos errores –así llamaremos a
alguna construcción reciente en la zona del
puerto, Gran Vía y otros lugares– que constituyen una disonancia inmueble que lamentamos y una pérdida de prestigio y valor plástico de la piedra pontevedresa”.

Postal de Vigo, co rañaceos da Residencia “Almirante Vierna”

Naquel editorial do xornal da rúa dedicado ao avogado
Rodríguez Cadaval, o que algúns fan médico, existe unha
petición contraria á construción deses grandes edificios.
Certo que o pronunciamento se produciu cando no edificio do Hospital Xeral xa puxeran o ramo, aínda que faltaban anos para a súa entrada en servizo.

Castroviejo, que vive en Tirán, ao outro lado da ría, non
estaba moi de acordo co xeito en que crecían cidades
como Vigo:
“Personalmente hemos preferido siempre las
ciudades equilibradas en su crecimiento, fren-
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“ PAT R Ó N A M E R I C A N O ”, “ V I RT U D E C R E A D O R A”

J

ulio Sigüenza á hora de escribir, a
comezo dos anos cincuenta, a que el titula “Pequeña biografía de una gran ciudad”, fai unha valoración de Vigo no
eido urbanístico e arquitectónico en clave de loanza:
“Las edificiaciones que antaño fueron señoriales y de regia arquitectura, pasaron a ser,
en la ciudad novísima, ajustadas al patrón
americano, y no es difícil encontrar entre ellas
los de 14 a 19 pisos. Las modernas avenidas,
como la del Generalísimo, serían avenidas y
modernas en cualquier ciudad de las que en el
mundo son. El ritmo general de vida adquirió
una velocidad de superación constante, y ya
queda escrito que nadie es capaz de sospechar
el futuro. Vigo es la ciudad ejemplo. Es el
espejo en que han de contemplarse las ciudades que por la sola voluntad de sus hijos pasan
a ser orgullo de cuanto vale y cuanto representa la virtud creadora”.

Vigo, co seu rañaceos rei

Cando aínda contaba Vigo coa Residencia Sanitaria xa
presumía a cidade dos seus rañaceos. Amador
Montenegro, na súa “Historia íntima de Vigo”, reproduce
un poema, asinado en 1947, no que figuran estes versos:
“Ahora es grande población/ de avenidas
suntuosas,/ buena pavimentación/ con un
Castro por balcón./ Construcciones primorosas,/ cines, bares, fogones./ Jardines como
vergeles,/ elevados rascacielos/ muelles, plazas y... cuarteles”.

Desde o mar, os rañaceos de Vigo
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O PEITE VIGUÉS

A

gás traballos illados como o sinalado
anteriormente, nada máis certo que o sinalado polo arquitecto e historiador Xaime Garrido. Hai, por exemplo,
quen cita a Henry James para lembrar o que o escritor
escribira sobre Nova York e os seus rañaceos.

“Nadie se atreve a decir [apuntou Xosé
Manuel González Luengo] que éste será el
único rascacielos vigués. Quizás andando el
tiempo la zona alta de nuestra ciudad sirva
para enterrar las raíces de más rascacielos, y
entonces desde el mar la perspectiva viguesa
será también un peine al que le falten púas...”.

Para James, a cidade norteamericana era como un peite ao
que lle faltaban varias púas.

O D O U T O R D E V E S A E O S E U G Ó T I C O PA RT I C U L A R

O

doutor Devesa, xefe de clínica da
residencia sanitaria nos días iniciais, facíase unha pregunta moi particular anos antes que o hospital fora unha realidade:
“Si fuera exacta la teoría de que las cosas del
mundo no cambian, sino que vuelven como
en un ritmo circular, los rascacielos ¿no serán
una vuelta al estilo gótico? Las formas y el
perfil de ambas arquitecturas poseen una
gran semejanza y parecido. Lo que cambia
son los ideales, en un caso místico y religioso,
en el otro reales y terrenos”.
O doutor Devesa escribía sobre as afiadas agullas e frechas dos rañaceos.

O doutor Devesa traballou neste rañaceos
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“Desde la atalaya de sus torres, intenta la ciudad viguesa asomarse al confín de los mares
para vislumbrar la grandiosa Babel de los
Estados Unidos, de la que quisiera ser una
minúscula réplica para sorpresa de los grandes paquebotes que rinden su viaje en el lago
de ensueño del cristal de su ría”.

tradición de belleza y buen gusto y lanzarse
en los caminos inexplorados de un nuevo sentido de la vida. Los rascacielos son, apuntando al Cielo, otras tantas flechas disparadas en
la diana del porvenir. Es el empuje vital de
una ciudad joven que quiere conquistar un
futuro de bienestar y prosperidad ilimitada, y
en ese afán y anhelo todos los gallegos que sentimos una devoción intensa por el porvenir
vigués, hemos de acompañar y asistir a estas
ansias y desvelos con nuestra fe en su Destino
histórico”.

Quen ía ser xefe de clínica na Residencia Sanitaria desde
os días en que iniciou a súa andaina celebraba e festexaba
a aparición dos rañaceos sobre terra viguesa, xustificando
a perda de fermosura e bo gusto:
“Es el gesto más valiente de las ciudades gallegas; porque ha habido que romper con una

“ E D I F I C A R H A C I A A R R I B A”

D

on Federico Mestre Rossi, varias
veces citado, foi a persoa que seguiu máis de cerca as obras
da residencia sanitaria. Formaba parte do equipo de once
aparelladores do Instituto Nacional de Previsión.
Trasladouse a Vigo antes de dar comezo as obras para un
detido coñecemento do terreo, e desde que se deu a primeira pada antes de por os alicerces do edificio estivo
aquí, con constantes visitas a nosa cidade para seguir de
cerca a construción do edificio. Todas as certificacións da
obra levan a súa sinatura e mantiña contactos permanentes co arquitecto Marcide.

Hay que edificar hacia arriba para aprovechar
el terreno”.
Nun traballo xornalístico, Mestre Rossi sinalou que a
paisaxe de Vigo era máis fermosa co rañaceos da
Residencia.

Tamén Mestre Rossi falou sobre Vigo e o tipo de construción máis axeitada á súa orografía.
“La arquitectura aquí más dominante es la
vertical. Vigo –por si no lo saben ustedes– está
catalogado como un Nueva York en pequeño.
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V I G O N O L U S C O F U S C O E “ U N H A A S P I R A C I Ó N E S T É T I C A”

D

ous escritores galegos, Otero
Pedrayo e Méndez Ferrín, pronunciáronse sobre os rañaceos vigueses, co que acolle o Hospital Xeral á fronte. O
autor de “Voce na néboa” no diálogo que manteñen os seus
personaxes Lampetusa e Sponsor no fermoso libro “Vigo,
fronteira do alén”, escribe sobre o mellor momento para
entrar en Vigo desde o mar:
“É preféribel facelo ao luscofusco, cando se
prenden as luces pero aínda se albiscan as
moles dos edificios altos, acentuadas polas
ribeiras que caen abruptas sobre o mar, e presididas pola do Hospital Xeral, ou sexa o
Pirulí. Otero Pedrayo defende a beleza e a
razón do building, aquí en Vigo. Eu comparto a súa aceptación, maiormente cando ollamos a cidade desde o mar”.

Outra estampa do gran rañaceos vigués

“No es Vigo ciudad apresurada contra todos
los augurios que puedan autorizarse en su
rápido crecer. No se imponen, en términos
decisivos, las fuertes unidades de los rascacielos. Nos atrevemos a recordar cómo tan
manida expresión ya no dice nada.
Llamémosle torres o bloques. En Vigo proliferan con pausado ritmo. En algunos horizontes, en vistas particularmente buscadas parecen imponerse. Pero, en rigor, son factores
necesarios dada la extensión, densidad y
variaciones de la creciente unidad urbana. Y
aún nos parecen confirmar una aspiración
estética”.

A Otero Pedrayo gustábanlle os rañaceos de Vigo

En “Vigo, hoy”, traballo que o señor de Trasalba asina en
marzo de 1970, hai un desexo por parte de don Ramón
en saír ao paso de críticas que se fan a ese crecemento vertical da cidade e que ten no Hospital Xeral o seu meirande exemplo:
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BAR B O O E O S R A ÑAC E O S

S

obre rañaceos e cuestións estéticas
pronunciouse tamén un gran arquitecto, José Bar Boo,
autor do proxecto do centro hospitalario Cíes, que na
actualidade achega o seu nome ao Complexo Hospitalario
dos nosos días. Bar Boo, que xerou moita polémica pola
autoría da torre de Toralla, e por algúns dos seus pronunciamentos sobre vellos edificios –non lle daba importancia
ningunha ao edifico do cárcere e pazo de Xustiza, hoxe
sede do MARCO– comentoulle a María do Carme
Parada nas páxinas de “La Voz de Galicia”:

“En principio el tan denostado rascacielos
puede ser el más bello y fruitivo edificio, tanto
para habitar como para ver y, por supuesto,
para diseñar y construír, aunque esto sea efímero y afecte a pocas personas. Quienes han
tenido oportunidad de habitar en un rascacielos bien hecho no cesan de exaltar su intenso
disfrute.

N O VA Y O R K E O “ M A L D E A LT U R A S ”

M

alturas” vigués, e dun xeito irónico, amosaba que imos
camiño de deixar nun segundo plano a Chicago, Los
Ángeles, Shangai e mesmo Nova York.

aría Xosé Queizán escribe sobre o
dicir da xente, que Vigo, cando se entra polo mar, se parece a Nova York. A escritora discrepa daqueles que manteñen o xuízo unha vez que penetran na cidade:

Desde esoutro lado do mar do que fala Ferrín, hai quen
contempla a cidade e traslada a espazo tipográfico a súa
impresión:

“Cando desembarcamos e subimos polas
empinadas rúas da cidade todo aquilo que
parecía coincidencia desaparece. Nada ten
que ver co trazado racionalista daquela cidade de América do Norte. En Vigo non encontramos formas arquitectónicas controladas”.

“Desde lejos Vigo tiene su máxima personificación y expresa su sentido de ciudad con el
rascacielos de santa Rita, elevado entre las
colinas del Castro y de La Guía como una
antena acaparadora de miradas y de definiciones”.

A polémica sobre os rañaceos é algo que non morreu en
Vigo, e segue a haber opinións encontradas. Outro escritor, Xosé Ramón Pena, escribía hai pouco sobre o “Mal de
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O F U T U R O H O S P I TA L E N “ G R A P E S A N D G R A N I T E ”

A

escritora inglesa Nina Epton viaxou
a Galicia nos anos cincuenta, cando o Hospital aínda non
era unha realidade. A famosa viaxeira “desde que desembarcou en Vigo [...] púxose a escudriñalo todo con ollada caletrante”, segundo Fernández Del Riego, un dos guías da
nosa visitante nesta a súa primeira peregrinación polas
terras de Galicia. Ao regreso a Londres puxo en orde o
feixe de notas e gravacións que levou de Galicia, dun xeito
especial da nosa cidade, e escribiu “Grapes and granite”,
vertido ao galego trinta e seta anos máis tarde polo seu
principal guía vigués. A señora Epton chamoulle a atención a obra proxectada polo escultor Marcide:

“O único rañaceo de Vigo, aínda sen rematar
cando eu estiven alí, érguese fachendosamente sobre os seus máis baixos veciños da Gran
Vía”.
A autora de “Grapes and granite” sentiu curiosidade por
coñecer o destino daquel edificio, e preguntoulle a alguén
que pasaba pola rúa. Nunha cidade tan visitada por xente
allea, a persoa á que se dirixiu a escritora inglesa debía ser
forasteira coma ela, aínda que non de procedencia tan
afastada, xa que non dixo dun xeito concreto o destino
que ía ter.
“Pareime a preguntarlle a un transeúnte se ía
ser unha casa de apartamentos, pero o meu
informante cría, eventualmente, que estaría
destinada a hospital. Cando estabamos a
falar pasou ao trote un burriño tirando dun
feble carro cheo de sandías. O carro e o burro
estaban máis de acordo co desenvolvemento
da provincia que co estraño e misterioso rañaceo construído, sen dúbida a propósito, para
ser contemplado desde os barcos da liña que
viñan do estranxeiro”.
Outra escritora da fala de Shakespeare que visitou Vigo
nos anos cincuenta, e fixo a viaxe cando a Residencia
Sanitaria estaba a piques de entrar en servizo, quedou
impresionada ante este tipo de construción nun espazo
xeográfico que consideraba a priori alleo a elas. A irlandesa Leonor Tracy preguntoulle tamén a unha persoa
coa que se atopou na beirarrúa polo destino do edificio
que se levantaba en Santa Rita:
“un hospital para os americanos”.

A Residencia érguese fachendosamente, dixo Nina Epton
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Leonor Tracy preguntábase se eran tantos os americanos
que había por aquí, e ademais doentes. Parecía crenza
cada vez máis xeneralizada –diso xa escribimos páxinas
atrás– que os pais do Plan Marshall ían a ser os donos
daquela “casa tan alta”. A señora Tracy xulgou deste xeito
o Vigo que acababa de coñecer:

zo xeográfico no que Guevara escribiu a loanza da aldea e
a censura da corte, a señora Tracy encontrouse con barbado cronista Lence Santar e Cunqueiro contou o
seguinte:
“Que Lence Santar quiso meterle mano [a
Leonor] mientras le enseñaba sus piezas de
Sargadelos, lo creen varios mindonienses,
pero aquí callo, siguiendo la regla agustiniana
que enseña que melius est dubitare de ocultis
quam litigare de incertis”.

“Dulzura y bienestar. Calma y austeridad en
las costumbres. Respeto y felicidad”.
A señora Tracy viaxou nalgunha ocasión a Mondoñedo
co barbado cronista Lence Santar. Naquel fermoso espa-

¿Un hospital para os americanos?
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D E RU Í Z - G I M É N E Z A RU Í Z - G I M É N E Z

D

dentro de la ciudad hubiese personas dedicadas a los trabajos del campo”.

ías antes da inauguración oficial
por parte de Franco da Residencia Sanitaria “Almirante
Vierna”, visitou Vigo o ministro de Educación Nacional,
Joaquín Ruiz Giménez. Aproveitando a súa presenza na
Coruña para participar na sesión do Consejo de
Ministros en Meirás, algúns membros do Goberno recorrían as terras galegas. Na meirande parte, esas visitas respondían ás peticións que lle facían os alcaldes. O que fora
titular de Obras Públicas, Silva Muñoz, ofreceu nas súas
memorias a visión daquela estancia dos ministros na capital coruñesa co gallo das reunións do antedito Consejo:

A outras moitas persoas chamámalle a atención esa
característica de Vigo, sobre a que escribiron, entre
outros, Otero Pedrayo, Cunqueiro, Celso Emilio Ferreiro
e Méndez Ferrín.
“La Galicia rural circunda por tierra la cintura de la ciudad con su presencia genuina.
Vigo no tiene suburbios ciudadanos. De la
ciudad se pasa al campo sin transición alguna. A dos kilómetros de la Puerta del Sol se
está ya en plena aldea, en pleno escenario
campesino; los labriegos eran sus heredades
como hace mil años y platican sosegadamente
en la vieja lengua de nuestros antepasados”.

“Era curioso el espectáculo de los Consejos
veraniegos en La Coruña. Todo el Gobierno
se hallaba en dos hoteles con su cohorte de
subsecretarios y de directores generales. Nos
encontrábamos constantemente en el hall del
hotel, en el comedor o en los restaurantes de la
ciudad. Nunca se sabía quien te miraba y que
versión daría de tus actos. A la vez, pedigüeños, alcaldes, gobernadores y periodistas se
hacían visibles y te acribillaban con peticiones
y bulos”.

O texto corresponde a un artigo de Celso Emilio Ferreiro
publicado en 1953.
Camiño de San Roque, á altura do edificio de Marcide, o
rexedor informou ao ministro, sorprendido ante o que
tiña diante dos seus ollos, sobre os antedecedentes da
obra e sobre o labor para desenvolver. Canto alto cargo da
Administración Central contemplaba o edificio facía
semellante comentario. Segundo eles, os seus maiores
atrancos no ministerio tiñan moito que ver coa falta de
cartos, e quedaban abraiados do que Girón de Velasco era
capaz de facer. Neste apartado, don Joaquín non foi caso
aparte.

Pérez Lorente pediulle ao ministro de Educación
Nacional que visitara o Colegio-Hogar da entidade de aforro viguesa, da que era presidente nato. O alcalde vigués
simpatizaba moito co devandito membro do Goberno.
Nunha carta do presidente da Corporación Municipal
viguesa a Eijo Garay fai saber ao bispo de Madrid-Alcalá:
“Hablé del asunto [?] con don Joaquín.
Estuvo como siempre muy cordial y prometió
interesarse por él. Lo llevé al Colegio-Hogar y
me confesó que la visita le resultó muy grata.
Camino del Colegio, le llamó la atención que

O presidente da Corporación Municipal invitou a Ruiz
Giménez ao acto innaugural do día 16 daquel setembro
de 1955. As invitacións non eran competencia do alcalde,
pero o rexedor vigués non parou de invitar a persoeiros a
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tor, un tanto celoso polos motivos expostos, na visita a
Vigo.

aquel acto. Por ese proceder do alcalde, o día inaugural da
Residencia algún invitado quedou coas ganas de estreitar
a man de Franco, porque o servizo de seguridade do habitante do Pardo non permitiu ese achegamento. Os únicos
invitados eran os que figuraban nunha relación que enviara o ministerio de Trabajo á Casa Civil.

Sucedeu noutro verán, neste caso o de 1980. O remate
das obras das dependencias para a atención das urxencias
non chegaba, e a necesidade que tiña o centro hospitalario era moi grande. O persoal estaba farto de peticións e
denuncias ao INP.

O ministro de Educación Nacional agradeceu a invitación do alcalde, pero dixo que o protagonismo correspondíalle ao ministro Girón. Era don Joaquín moi respectuoso cos seus compañeiros de Goberno e non se metía en
casa allea, pero Nicolás Franco, irmán do ditador, cando
falaba do ministro de Educación Nacional dicía “Sor
Intréprida”. Franco Salgado-Araujo recolle no seu libro de
conversas:

Na mesma primeira páxina do xornal na que se dera
conta da presenza do ministro Ruiz Giménez en Vigo no
ano 1955, informábase dun acto inaugural sui generis no
que, en 1978, participou, de xeito moi activo o doutor de
semellante apelido:
“Aunque muy enfadados y totalmente disconformes con la burocracia, por aquello de las
muchas trabas, personal sanitario de la
Residencia [...] no pierde el buen humor. No
en vano el humor ha servido en sin número
de ocasiones, para hacer las más duras críticas. El caso es que ayer procedieron a la simbólica ceremonia de cortar la cinta de una
obra que no entra en servicio oficialmente”.

“Sigue hablándome Girón y dice que el ministro de Educación, Ruiz Giménez, es un buen
muchacho, pero que lo mangonea todo el
mundo”.
Persoa co apelido e co sangue daquel ministro, o doutor
Ruiz Giménez Aguilar foi un dos protagonistas dun acto
inaugural na mesma casa que sorprendeu ao seu proxeni-

UNHA PRENSA “IGNORANTE”

D

A pesar daquel coñecemento xeneralizado do que ía suceder, os xornais nada anunciaban sobre a visita do Xefe do
Estado. O mesmo tamén que sucedeu noutras cidades e
pobos de España cando Franco asomou a súa faciana. A
xente que desexaba a confirmación da visita e botaba
man dun xornal, nada atopaba sobre o acontecemento
que estaba por vir. Celso Cuiñas, redactor de “Faro de
Vigo” conservaba un debuxo que alguén enviou ao xornal
da rúa Colón no que aparecían unha serie de persoas con

ías antes da inauguración da
Residencia Sanitaria “Almirante Vierna”, os vigueses
sabían que o 16 de setembro daquel 1955 Franco viría a
Vigo. Xornadas antes, as rúas tiñan unha decoración
semellante á que amosaban outros lugares de España
cando o inquilino do Pardo andaba por alí. Tan semellante resultaba que era a mesma decoración que funcionarios procedentes de Madrid colocaban en rúas e prazas.
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entrada en servizo da Residencia Sanitaria “Almirante
Vierna”. Era prohibición que se repetía cantas veces saía
Franco polos camiños de España, malia que é certo que
en ocasións permitiron dar conta da chegada do xeneral
ferrolán.

orellas de burro, habitantes dunha suposta redacción,
acompañado dun breve texto:
“Son ustedes unos burros. Mañana viene
Franco a Vigo y todavía no se han enterado”.

Algún alcalde despistado –e non era o caso do de Vigo–
enviaba aos medios de comunicación un bando no que se
anunciaba, entre gabanzas mil á persoa do ditador, que
Franco chegaba a esta ou a aquela localidade. A prensa
tiña a obriga de corrixir á autoridade local de turno e no
lugar que dicía Franco, ou Caudillo, ou Xefe de Estado,
situaba a expresión “Altas Jerarquías (ou Autoridades) del
Estado”.
As razóns (?) polas que se ocultaba o nome de Franco no
anuncio da visita eran, segundo o maxín da xente con
poderes de ordeno e mando, a evitación de atentados. O
ministerio da Gobernación, o de Información e Turismo,
e con estes departamentos ministeriais o Goberno de
Franco en xeral, partía, polo que se ve, do convencemento
de que a xente era imbécil, supostos programadores de
atentados ou non.

A corporación municipal espera a Franco

Aqueles “burros” sabían da chegada de Franco moito
antes, case seguro, que o autor do anónimo que os consideraba desinformados. A falla de información respondía
a unha prohibición total de anunciar que o Xefe do
Estado visitaría Vigo para presidir, de maneira oficial, a

D ONDE DIGO PREGO, LES ORDE

O

16 de setembro de 1955 os xornais de Vigo publicaron unha nota da Delegación
Provincial de Trabajo, con total fidelidade á norma, na
que se sinalaba:

afecto a las Altas Autoridades del Estado que
visitarán esta ciudad en las primeras horas de
la tarde de hoy, ruega al comercio que cierre
sus puertas durante la misma, y a la industria
dé las máximas facilidades para el mayor
realce de los actos que con tanto fausto acontecimiento habrán de celebrarse”.

“Atendiendo a la petición de numerosos particulares y entidades, esta Delegación de
Trabajo, al objeto de que los productores que
lo deseen puedan patentizar su adhesión y
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del recorrido que dichas jerarquías realizarán
en su visita al puerto pesquero, orgullo y base
de nuestra población, donde los hombres del
mar con sus flotas de trabajo les aguardarán
jubilosos.

A Delegación Provincial de Sindicatos facía pública
tamén outra nota, con respeto á norma, para que o recibimento ao ditador fora multitudinario.
“Inmediata la llegada de Altas Jerarquías del
Estado, los productores vigueses, empresarios,
técnicos y obreros, se prestan a hacer patente
a los rectores de la patria su enfervorizada
adhesión y reconocimiento por el afecto con
que los distinguen. Por ello la Organización
Sindical convoca a todas las fuerzas productoras para que se concentre ante la maravillosa Residencia Sanitaria del Seguro de
Enfermedad que va a inaugurarse esta tarde
a primera hora, así como también a lo largo

¡Productores: Interrumpid vuestras tareas y
exteriorizad la vibración de vuestro entusiasmo!”
O prego da autoridade tiña o valor dunha orde que todos
os empresarios acataban. Xogar con estas cousas era
tanto como xogar coas cousas de comer. E con algo máis
nalgún caso.

E L I X I R E N T R E F R A N C O E M AU R E E N O ’ H A R A E C O M PA Ñ Í A

A

“El rey de la Serranía”. Quedaron coas ganas de ver ao
artista aqueles que foron ao primeiro pase, porque
Juanito, que non desexaba problemas, saíu á rúa para ver
a Franco. Ao parecer, nos arredores ou na entrada dos
espectáculos un policía controlaba ao persoal que nada lle
importaba que Franco andara por Vigo. A miña sospeita
desa vixilancia responde a algo que contara o debuxante
Xesús Conde na taberna de Eligio.

lgunhas persoas aproveitaron o
peche das súas empresas para acudir a unha das moitas
salas cinematográficas da cidade. Os admiradores de
Maureen O’Hara contaron con dúas oportunidades de
ver a tan fermosa muller. No cine “Niza”, en “Río Grande”
e no “Odeón”, en “El hombre tranquilo”. Aqueles que reclamaban fútbol a todas as horas podían ver, no “García
Barbón”, a Ladislao Kubala, en “Kubala: los ases buscan la
paz”. A carteleira daquel día ofrecía estas outras oportunidades cinematógtraficas: No “Fraga”, “Estambul”, con
Orson Welles, entre outros; no “Tamberlick”, “Relato criminal”, con Glenn Ford, como primeiro actor; e no
“Cinema Radio”, “Noche salvaje”, con Virginia Mayo,
Stephen McNalli, e Dale Robertson.

Pasados tres ou catro anos da inauguración da Residencia
Sanitaria “Almirante Vierna” por Franco, un amigo de
Xesús foi conducido á comisaría por un problema que
tivera co seu vecindario. No medio do interrogatorio preguntáronlle que facía o 16 de setembro de 1955 ás 18
horas. O home dixo que non se lembraba e o policía díxolle “pues yo si, pájaro. Entérate”. A cousa non foi a maiores,
pero ao saír da comisaría acudiu a “El Pueblo Gallego”.

Outros vigueses quizabes decidiron ir a sala de festas
“Fontoria”, na que actuaba Juanito Peña, anunciado como
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amigo de Xesús Conde: “Pois eu non o vin, ese día a a esa
hora fun ao cine”.

Contoulle a historia a un amigo que tiña naquela casa e
viron a coleción. O do xornal sinalou de xeito rotundo:
“Coño, ese día chegou Franco a Vigo!”, ao que respondeu o

H O N O R E S PA R A U N H A V I Ú VA

C

que mandaba moito. Os servizos de Seguridade da Casa
de Franco antes querían ter o control total da situación.
Coas invitacións para o acto ía a advertencia de que tiñan
que chegar con tempo.

on moita antelación á chegada de
Franco concentráronse á entrada de Residencia Sanitaria
autoridades de Galicia, da Provincia e de Vigo, ademais
dos altos cargos do Instituto Nacional de Previsión encabezados polo seu presidente Pinilla Touriño, que substituíra a Sangro y Ros de Olano á fronte do INP. O feito de
que aqueles xerarcas madrugaran moito nada tiña de
novidade neste tipo de actos. Existía o precedente de que
nalgunha poboación española non permitiron a presenza
dun xerarca provincial por non chegar a tempo, a pesar de
vir coa súa invitación e sinais externos de que era alguén

Quen se demorou máis, pero era algo previsto, foi unha
dama que cando chegou provocou todo tipo de comentarios. Viña nun automóbil do ministerio de Marina. Non
era, como sospeitaron algúns despistados, a muller de
Franco. Despois dos moitos saúdos que recibiu dos xerarcas do INP e doutras autoridades, houbo un tímido
intento de poñer nas súas mans un ramo de flores. Pero
un alto cargo do Instituto Nacional de Previsión fixo un
signo en sentido contrario.
–Iso, máis tarde.
A dama amosou certo signo de contrariedade, disimulado cun sorriso de circunstancias. Quedara sen flores
cando xa se vía con elas.
O encargado de atender aos periodistas presentes no
acto aclarou a identidade da dama. Era a viúva do marino Vierna a quen se lle dedicaba a Residencia. Puxeron
en coñecemento dos informadores que fora invitada ao
acto polo ministro Girón de Velasco. Pero hai constancia
de que a invitación partía do ministro de Marina, almirante Moreno. Posiblemente existiu duplicidade de invitacións.

Enfermeiras con ramos o día inaugural
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dicía que cando existía plural de ramos o da muller de
Franco tiña media ducia de frores máis cos outros ramos.
Era posible. Se se sabe –e quen fixo a confesión foi unha
persoa vencellada ao Pardo, non un inimigo do Réxime–
que ás veces o ramo de flores de dona Carmen tiña polo
medio, como os roscóns de Pascua, gratísima, e, neste caso,
valiosísima sorpresa: unha xoia.

Franco chegou ás cinco. Pasou revista a unha compañía
do Rexemento Murcia número 42, con bandeira e banda
de Música. Nas portas da Residencia, tanto el como a súa
dona, saudaron con especial agarimo a viúva de Vierna.
Inmediatamente a muller do ditador recibiu un ramo de
flores, e seguidamente foi destinataria de semellante, ou
parecido, agasallo dona Jacoba Vila. José Ramón Martínez

C O M PA Ñ E I R O S D E C O N S P I R A C I Ó N

F

decisivo a prol do levantamento militar, como lembraba
Fabián de Caso e Castañeda, colaborador habitual sobre
temas castrenses nos xornais vigueses. Periodistas que
seguiron o acto inaugural do centro sanatorial vigués
coinciden en sinalar que o ministro de Marina prestou
unha especial atención á viúva do compañeiro morto.

ranco chegou acompañado do almirante Salvador Moreno Fernández, ministro de Marina,
o xefe da Casa Militar, xeneral Franco Salgado-Araujo,
autor dun polémico libro, no que conta conversas co ditador e persoeiros do réxime franquista, e pon ao descuberto algunhas das miserias daquela xente. Tamén acompañaba a Franco o almirante Nieto Antúnez, futuro ministro de Marina, Medalla de Ouro da cidade e posuidor de
accións, pola vía do agasallo, nalgunha empresa viguesa.
Destes agasallos de accións participaba tamén, e moito,
Nicolás, o irmán xa citado do ditador. Entre esas accións
figuraron as de REACE, as do coñecido e dramático caso,
con media ducia de mortos polo medio.
A presenza de Moreno Fernández naquel acto estaba
dabondo xustificada, non só por exercer como ministro
de xornada, senón pola súa decisiva intervención, ao
parecer, ante o mesmo Franco, para que a Residencia
Sanitaria viguesa pasara a ter o nome do mariño que perdeu a vida no fundimento de cruceiro “Baleares” que
mandaba...
Pola cabeza do Moreno Fernández pasarían nesa data os
recordos dequel mes de xullo de 1936 no que participou
xunto a Vierna, en Ferrol, na conspiración contra a
República. O papel xogado polos dous mariños resultou

Almirante Moreno, compañeiro de Vierna
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O mariño Torres Quiroga, que confesaba unha débeda
impagable ao almirante Moreno Fernández polo que fixo
a prol da súa traxectoria castrense, escribiu, anos máis
tarde, sobre aquel feito:

formaban como soldado y como marino, nos
ponemos a sus órdenes, e invocamos su nombre para perpetuarlo en el lugar más alto. Y
junto a nosotros, siempre a sus órdenes, su
compañero de armas y amigo, nuestro laureado almirante Moreno, que tantas glorias
lograron juntos bajo la mirada sonriente y
marinera de la Estrella de los Mares”.

“Desde la mar del cielo, almirante Vierna,
habrá visto, como en el Vigo del que le oí
hablar en tono tan encendido y entusiasta,
una hermosa mañana gaditana, cuando me

“ ¿ D Ó N D E V O LV E M O S A V E R N O S ? ”

C

perseguise a obtención de datos. O arquitecto comentaba
cun compañeiro que ás veces respondeu coa expresión “lo
desconozco, excelencia”, e o alto cargo do Instituto Nacional
de Previsión dixéralle que a sinceridade nestes casos non
era aconsellable.

ando o arquitecto Marcide estreitou
a man do xeneral, Franco preguntoulle “¿dónde volvemos a
vernos?”. O Xefe do Estado coincidira xa co autor do proxecto da Residencia Sanitaria “Almirante Vierna” en máis
dunha ocasión, sempre en actos inaugurais de centros
dependentes do Instituto Nacional de Previsión. O
arquitecto non podía imaxinar naquela data que aquel
poderoso home ía a morrer nun dos centros hospitalarios
deseñados por el, concretamente en “La Paz”.
Marcide contaballe aos seus achegados que no percorrido
polos hospitais Franco facía en ocasións as preguntas
menos esperadas, que ás veces resultaban moi comprometidas ou difíciles de responder como, poñamos por
caso, o prezo do cemento, o número de traballadores da
casa fabricadora das billas, preguntas máis do coñecemento do aparellador. Noutros casos as preguntas de
Franco a Marcide deberían ter por destinatario un profesional da Medicina e non un arquitecto, ou un responsable da Caja Nacional do Seguro de Enfermedad, cando
do que se trataba era de responder a preguntas sobre asegurados e beneficiarios. A experiencia fixo que Marcide,
días antes do acto inaugural dunha instalación deste tipo
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“O C AC H ALOTE D E F R A N C O”

T

viaje corto o largo, de quedarse una hora
charlando con los ministros que acuden a
saludarle. [...] Todo lo que ha hablado con
sus ministros ha sido sobre la pesca en La
Coruña de un atún que pesó 320 kilos. El
Caudillo daba todo género de detalles de la
lucha que sostuvo con el monstruo, que por
poco le lleva la mano. Al mismo tiempo la
lancha era juguete del oleaje y se pudo estrellar contra los acantilados. Franco, que es un
tanto vanidoso, estaba eufórico con su relato.
Los ministros le animaban haciéndole preguntas que el contestaba con gran entusiasmo. [...] ¡No había otra actualidad que la del
atún de 320 kilos!”.

ras os saúdos, Franco e a súa dona,
con dona Jacoba Vila, o ministro de Marina, altos cargos
do INP, gobernador civil e alcalde, o doutor Castañer,
director da Residencia Sanitaria e o arquitecto Marcide
penetraron no centro hospitalario e subiron seguidamente á planta 16. Houbo uns minutos de contemplación da
paisaxe viguesa. Aínda que non previsto no programa,
pero a preguntas illadas do Xefe do Estado, o alcalde
Pérez Lorente explicoulle a Franco algunhas das realizacións en marcha no Vigo de 1955, que eran moitas. O
ditador permaneceu neste lugar máis tempo do previsto
inicialmente, e contou algunha anécdota mariñeira, con el
de protagonista a bordo do “Azor”. Falou de pesca, e non
faltou a referencia á captura de cachalotes.

Tamén en Vigo, naquela planta 16 da “Almirante Vierna”,
fixéronlle a Franco preguntas sobre as súas fazañas mariñeiras. Contaban que foi o xeneral Sanjuán, presidente
provincial do Consejo Provincial do INP o máis curioso.
Franco Salgado-Araujo anotou na súa libreta o que lle
contou o teniente xeneral Múñoz Grandes:
“Si no le hablamos del atún cogido nos pasa a
la B”.
Sanjuán xa non estaba na “B”, que era situación sen
mando de armas, senón na reserva, pero debeu temer que
se non lle preguntaba ao Xefe do Estado sobre aquel feito
podía mandalo á casa; xa que logo, quitarlle a presidencia
daquel Consejo Provincial.

Pérez Lorente co xeneral Franco

Nese verán, e en augas galegas, Franco capturara desde o
“Azor”, un exemplar. O seu primo Franco SalgadoAraujo, emparentado cun Vierna, escribiu na súa libreta
de notas, tres días despois da inauguración da Residencia:

Franco comentou antes de abandonar a planta 16 que
sempre lle chamou a atención o edificio da Residencia
Sanitaria, que visto desde o mar parecía aínda máis grande. Non houbo lembranza ningunha a súa sospeita

“Madrid, 19 de septiembre de 1955.- El
Generalísimo tiene la costumbre, cuando llegada a su residencia del Pardo, después de un
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–exposta ao alcalde Pérez Lorente tres anos antes, como
xa sinalamos– de que o edificio hospitalario tiña por des-

tino un hotel, aínda que cando estivo na cociña comentoulle a Marcide que aquela parecía a cociña do mellor hotel.

I NTERESAD O P OLOS EFECTOS D O VE NTO

F

Residencia Sanitaria. O certo é que na devandita xornada
acudiron ao lugar persoas vencelladas ao Instituto
Nacional de Previsión, médicos ou non, que nada tiñan
que ver cocadro de persoal do hospital e do ambulatorio
que se inauguraba oficialmente nesa xornada.

ranco amosou curiosidade polos
efectos do vento nun edificio de tanta altura. Marcide
dixo que se tivera en conta á hora de proxectar o edificio.
En resposta a un cuestionario para a dirección do INP,
cinco anos despois da inauguración da Residencia
Sanitaria, comentaron desde Vigo para Madrid:

Franco interesouse tamén polo contorno do hospital,
“Puede resaltarse únicamente las [molestias]
polos accesos ao edificio, sobre a existencia ou non de
producidas en días de
atrancos e sobre a solución destes
temporal, por ser una
no caso de existir. Ninguén achegou
zona muy batida por los
dato ningún, só loanzas de todo
vientos dominantes del
tipo sobre o particular saíron da
Norte y Sur, molestias
boca dos presentes.
que en general no afectan
Na xa citada resposta ao cuestionatanto a los enfermos
rio enviado por Madrid consta o
internados como a los
seguinte nun apartado titulado
usuarios de los Servicios
“Relaciones de vecindad”.
Comunes Mixtos de
Radiología y Análisis,
“Es de sosiego y tranquilidad en
O Caudillo percorre a Residencia
así como familiares y
cuanto concierne a las relaciones
personas que se relaciode vecinos. Por el contrario, el tránan con la Institución”.
fico de camiones por la carretera de circunvalación y calles limítrofes ocasiona frecuentes y
Franco e os seus acompañantes percorreron as plantas
sensibles molestias a los enfermos internados,
quinta, cuarta, terceira, segunda, primeira, planta baixa e
por hacerse un uso indebido de bocinas acússotos. As crónicas do acontecemento subliñan que no
ticas a pesar de los indicadores que con la
discorrer de Franco por todas as instalacións recibiu moiseñal de ‘Hospital’ ha colocado en lugares prótos aplausos de persoal sanitario e dalgúns enfermos.
ximos el Excmo. Ayuntamiento”.
Se Franco levara conta do persoal que atopou nesta visita, quedaría impresionado do número de empregados da
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“ C AU D I L L O D E M O R O S Y C R I S T I A N O S ”

A

Coido que preto do ditador e do autor daquelas palabras
estaría algún membro da garda mora da que se rodeara o
xeneral ferrolán para a súa seguridade.

lguén da comitiva do Instituto
Nacional de Previsión –Pinilla ou Criado del Rey–
comentou ante Franco que aquel moderno centro con
aqueles adiantos era canto merecía todo bo cristián.
Aseguran que Franco marcou coa mirada ao autor das
palabras, dirixíndolle estas outras:

A historiadora Mª Rosa de Madariaga, autora dun documentadísimo traballo, recorda que nun xornal de Tetuán
un articulista escribía sobre Franco como “caudillo de
moros y cristianos”.

–¿Y porqué no un buen musulmán?
O doutor Blanco, que exercía como médico residente
cando Franco estivo no centro hospitalario, lembra as
palabras do Xefe do Estado.

“ E L A P U N TA D O R E R A Y O ”

O

periodista José Ramón Martínez,
anos despois da posta en marcha da Residencia Sanitaria
“Almirante Vierna”, comentou que todos os persoeiros do
Instituto que viñeran a Vigo co gallo da colocación da primeira pedra xa non estaban o día da inauguración naquela Institución, agás o señor Fernández Badía. Contaba o
devandito periodista que nunha xuntaza mantida polos
persoeiros do Instituto cos representantes dos xornais
vigueses e madrileños el, que descoñecía a continuidade
do señor Fernández Badía, dixo que dos que vira naquela
xornada non quedaba nin o apuntador.

–Está usted equivocado, amigo mío, el apuntador era yo y sigo siéndolo”.
O da rectificación, o devandito Fernández Badía, era o
secretario xeral do Instituto Nacional de Previsión, e persoa de moita confianza de Girón. Apuntar, enténdase
anotar, apuntaba todo como secretario. Feitos e comentarios que non figuraban nas actas e en documentos ían
directamente á orella do ministro.

“Se me acercó un señor, y en tono muy cordial
me enmendó la plana:
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E S Q U E C E U A O L O B O D O B I C A R B O N AT O

E

“Almirante Vierna” todo e nada eran unha mesma cousa.
E se pouca era a credulidade que lle merecían as palabras
daquel Lobo, descendeu aínda máis cando o visitante, no
intre de partir preguntou.

squecía o recordado colega que
outra das persoas presente en ambos os dous actos foi un
Lobo, non o de Kansas City xa lembrado nestas páxinas,
senón un de orixe ferrolá que asemellaba estar en varias
partes á vez; mandando un batallón ou rexemento en
Ferrol, rexendo os destinos do Centro Gallego de
Madrid, formando parte de consellos mil, entre eles o do
Instituto Nacional de Previsión.

–Ah! E que tal andan vostedes de bicarbonato?
Viña don Constantino de xantar na casa reitoral de
Bouzas, na que o crego Fernández Parada, más coñecido
polo alcume de Padre Comesaña, agasallaba a canto persoeiro do Réxime pasaba por Vigo. Nunha daquelas reunións gastronómicas chegou a sentar á mesa a seis ministros ao mesmo día. Contan que neste tipo de xuntanzas,
nas que o señor da casa se presentaba coa Medalla Militar
Individuial ao peito, á hora do brindis, o P. Comesaña
levantaba a copa e dicía coa solemnidade e vocalización
que o metido no bandullo lle permitía: Todo por la
Patria!

Referímonos a Constantino Lobo Montero, emparentado coa familia Franco. Chegou ao Xeneralato, pero pola
súa cabeza parecían pasar miles de cousas agás as relacionadas coa vida cuarteleira. O seu aspecto físico estaba
bastante afastado do que se recomendaba a un militar
profesional. Cando ascendeu a xeneral circularon polos
medios galegos da capital unhas coplas nas que se dicían
entre outras cousas:
“Que poca cosa para ti eso de darte un fajín
cuando lo reclamado es una faja, Constantín”.
Dicen de ti, que nada sabes de un cañón
ni tampoco, aunque cobras,
del I.N. de Previsión.
Nos anos sesenta, nunha visita privada á Residencia
Sanitaria, Lobo Montero preguntoulle a Alonso
Astudillo, o director, polas necesidades que tiñan no centro. O director do centro puxo nas súas mans unha chea
de papeis, copia dun informe que lle enviaran, había
tempo xa, á dirección sobre obras e material necesarios.
-Marcho con todos estes papeis para Madrid. Nun curto
espazo de tempo terán boas novas.
Non amosou xesto de ledicia e esperanza o médico
zamorano. Daba a sensación de que para o director da
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“ E N F E R M O S ” A L L E O S A O M A N D AT O M É D I C O

C

o selo de “confidencial”, o Instituto
daba instrucións sobre o camiño para seguir nun acto
inaugural. O establecemento hospitalario tiña que estar
en funcionamento, con pacientes nas camas. Xa que logo,
a entrada en servizo tiña que ser anterior –cando menos
unha semana, dicíase– á chegada de Franco. O galego
Pablo Martín Alonso, no tempo que foi xefe da Casa
Militar de Franco escribira a Girón de Velasco que a inauguración dun hospital sen a presenza de enfermos resultaba un acto “frío”. Descoñecemos se o expresado polo
militar era sentimento persoal ou trasladaba palabras que
lle oíra ao ditador. Sinalamos páxinas atrás que Franco
manifestou, despois da visita inaugural á Residencia
Sanitaria coruñesa, que aquilo resultaba “magnífico” e
constituía unha “auténtica revolución”. Pero quizabes, xa en
Meirás, lle comentou aos membros da súa Casa que lle
faltara algo de quentura ao acto, xa que o centro hospitalario tardou uns meses en entrar en servizo.

–Non podo precisar se indixentes traídos da rúa ou dun
centro benéfico. Creo que as monxas andaron polo
medio, pero non podo precisar o dato con total exactitude. Pero que houbo enfermos de circunstancias, si.

A posibilidade da non existencia de enfermos era contemplada pola sisuda xente do Instituto Nacional de
Previsión. Nestes casos recorríase a persoas de confianza,
das clasificadas de “adhesión inquebrantable”, para que exerceran o papel de enfermos.

Ferradás conta que nunha daquelas inauguracións, un
director xeral cando pasou diante del, na comitiva iniciada por Franco, díxolle:

A Fernando Ferradás, ourensán de nacemento, unha das
persoas que veu de Madrid para os derradeiros preparativos antes da entrada en servizo da Residencia, o seu xefe,
tamén de orixe ourensá, temeroso de que non rematara os
traballos pendentes, díxolle máis dunha vez:
–Véxote na cama como en Barcelona.
Conta Ferradás que en case todas as residencias a improvisación era o normal.
–De súpeto, desde arriba viña unha orde que dicía: este
día abrimos, este outro inauguramos, sen saber como
marchaban os traballos.

–“¿Qué, animado? Le deseo una mejoría rápida”. E tan rápida, saía Franco por unha porta e eu xa puxera a miña
roupa e festexaba con champán polo ben que saíra todo.

Á vista dos documentos analizados hai que subliñar que
en Vigo non tiveron que botar man dese persoal, pero se
fora preciso, Ojeda de la Ríva cumpriría o disposto por
Madrid con camaradas da Xefatura Comarcal de FET y
de las JONS.
Un dos médicos que traballou desde os primeiros días na
Residencia manifesta ao asinante destas páxinas que,
digan o que digan os documentos, o día que Franco inaugurou o Hospital houbo xente que ocupou camas do
establecemento sen que mediase unha orde médica.

Caras femininas naqueles primeiros anos
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N A C A M A C O N M O I B O A S AÚ D E

N

outras localidades resultou obrigado cumprir co disposto no “confidencial”. O doutor
Moreno Navarro conta o sucedido co gallo da inauguración da Residencia Sanitaria “Obispo Polanco”.

andaban sobrados, coincidió que no había
enfermos hospitalizados ese día y a dos[traballadores de oficios] se les vistió con pijama de
enfermo ocupando una habitación para la
visita de las jerarquías. Su aspecto físico era
de lo más saludable”.

“Como era verano y sin la presión de desplazados y veraneantes actual, los tiempos no

OLLO CO ALCOHOL

N

outro caso as cousas non funcionaron como os mandos desexaban no seu inicial “confidencial” polo que foi obrigado engadir algunhas consideracións e advertencias:
“Se cuidará mucho que los circunstanciales
ocupantes de camas en calidad de enfermos,
no hayan ingerido alcohol, evitando así lo
sucedido en algún caso: que el mareo de aquellos enfermos era consecuencia de haber bebido más de la cuenta, pues el olor que desprendían así lo ponía de manifiesto. Dejemos la
merecida celebración para después”.
Á vista dalgunha nota que tivemos oportunidade de consultar, cómpre pensar que persoa da Casa Civil de Franco
fixo unha observación neste sentido.

Desde esta casa en Madrid daban as ordes
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E N F E R M A R P O L O B E N D A PAT R I A . . .

X

As informacións dos xornais coinciden en dar conta aos
lectores de que os reunidos consideraron a Residencia
“como la gran obra de los falangistas”. Nada novo descrubían Ojeda de la Riva e demais membros daquel consello,
porque, como reproducimos ao comezo destas páxinas,
esa era a opinión de Girón de Velasco manifestada desde
os micrófonos de Radio Nacional de España.

ornadas antes do acto inaugural,
Ojeda de la Riva, na súa condición de xefe comarcal, convocou unha reunión do Consejo de FET y de las JONS.
Segundo a referencia periodística do tratado, falaron da
inmediata apertura da Residencia Sanitaria “Almirante
Vierna”. Ignoramos se don Pedro arengou aos falanxistas
sobre a necesidade de estar dispostos a “enfermar” polo
ben da Patria, pero neste caso sen dereito á Medalla de
Sufrimentos.

DAR VIDA A UN SÍ MB OLO

U

Berlin y Alemania; en la torre de Londres,
cismática y cruelmente intransigente; la estatua de la Libertad no es Nueva York, es
Norteamerica; las pirámides son los milenios
faraónicos; Segovia, su acueducto; Santiago,
su catedral. Larga e interminable teoría de los
símbolos, que nos hablan de algo más profundo que lo que pueda dar una superficial
impresión. El símbolo entraña siempre una
grandeza y una infinita dimensión”.

n editorial de “El Pueblo Gallego”,
froito da pluma do seu subdirector, o zamorano Eugenio
Díez Seco, centrou a atención no valor do edificio deseñado por Marcide como símbolo da cidade:
“Buscamos el símbolo porque condensa rápido
y rotundo un estado espiritual, una aspiración
o logro material. El símbolo siempre triunfa.
Los países como las ciudades los persiguen con
anhelo, muchas veces a costa de generaciones
y siglos hasta que lo encuentran. ¡Tanto vale el
símbolo! La mera presencia de este nos sugiere en toda su amplitud la visión de la urbe y
su idiosincracia… En el Coliseo tenemos a
Roma, en el Duomo a Milán, en el Arco del
Triunfo, París; en la puerta de Bradenburgo,

“Ayer en Galicia, en Vigo, se ha dado vida a
uno de esos símbolos maravillosos por su
alcance, por su grandioso significado, por la
sugestión que en los espíritus habrá de tener.
[…] Nos referimos, huelga decirlo, a la inau-
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A inauguración da Residencia nas páxinas do ABC

o edificio proxectado por Marcide estaba obrigadamente
en todas as coleccións de postais. Cando se escribía sobre
Vigo, á hora de escoller as ilustracións gráficas, o edificio
da “Almirante Vierna” era recurso obrigado. Fotógrafos e
debuxantes poñían o seu ollo no edificio que asustaba á
medosa Casta.

guración de ese grandioso edificio que alberga
ya la Residencia Sanitaria ‘Almirante
Vierna’ del Seguro de Enfermedad”.
Tiña certamente a Residencia Sanitaria viguesa ese valor,
aínda que haxa moito de esaxeración no comentario editorial. Desde que o centro hospitalario entrou en servizo

O “A S T O R I A” N A I M A X I N A C I Ó N

A

O devandito Díez Seco asinou unha crónica do acontecemento que motivou non poucas bromas entre o persoal
da Residencia Sanitaria, como comentarios burlóns provocou este periodista zamorano, especialista en gañar
concursos periodísticos ao longo da súa traxectoria profesional. Entre os moitos que acadara figuraba un sobre
roupa interior de muller, que asinara con nome feminino.
O xurado madrileño do premio interpretou que detrás

prensa non tiña sentido da mesura
á hora de gabar as excelencias de toda obra do réxime.
Desde o ministerio de Información y Turismo dábanse
instrucións sobre o camiño para seguir, e sobre os puntos
a destacar nas informacións sobre aqueles actos nos que
participaba o ditador. Pero había quen ía máis lonxe nas
súas glosas ou comentarios.
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daquela sinatura estaba unha muller, posuidora dunha
gran cantidade dese tipo de prendas. A sorpresa foi
maiúscula cando aberta a plica viron que correspondía a
un home, que no resumido curriculum vitae que acompañaba suliñaba a súa condición de tenente de complemento, de ex combatente, de avogado e de periodista.
Díez Seco ofreceulle esta narración aos lectores vigueses
de “El Pueblo Gallego” ao día seguinte da inauguración
oficial da Residencia Sanitaria:
“La residencia sanitaria relucía como un
jaspe, de puro limpia. Estaba tieso como una
espada de almidón de las tocas de las monjitas, y las enfermeras guapas componían una
nota graciosa junto a las mesas de los quirófanos y los ‘pulmones de acero’. Las ordenanzas
y porteros como ‘maitres’ de gran hotel, saludaban con guante blanco y genuflexiones ‘de
alta escuela’. Los chicos de los ascensores pulsaban los timbres con la audacia de sus camaradas del ‘Waldorf Astoria’”.

Eijo Garay fala coa viúva de Vierna

“ B I E N , P E R O . . .”

N

Nunha folla de cor verde na que pegaron este traballo, hai
unha anotación a man que di: “Bien, pero”. Entende o asinante que o autor da expresión non lle pedía máis ao
comentarista, senón maior claridade. Dicía entre outras
cousas o devandito artigo de “Faro de Vigo”:

unha das moitas carpetas tituladas
“Inauguraciones.- Ecos periodísticos”, no Instituto Nacional
de Previsión, gardaban, entre un feixe de recortes correspondentes á inauguración de centros hospitalarios do
INP, un do xornal “Faro de Vigo”, que recolle un comentario sen sinatura titulado “Cosas de la ciudad.- Lo que Vigo
va logrando.- Frutos de la solidaridad social”. Sospeita o asinante destas páxinas que foi Gonzalo Rey Alar o seu
autor, xa que está na liña doutros comentarios do devandito periodista que, despois de vinte anos na redacción de
“El Pueblo Gallego”, iniciou unha colaboración no xornal
da familia Lema.

“La técnica, la ciencia, el espíritu –y no digamos el corazón–, espoleando cordialmente
una intención de altísima calidad social, han
estimulado esta muestra, ante nosotros, de la
atención del Régimen de Franco a cuanto es
voz y anhelo de la realidad, a lo que esta rea-
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que falte y, en síntesis, la puntual acción fraterna para hoy y la celosa guardia atenta ante
el mañana”.

lidad exija cada día y a las necesidades potenciales –en un sentido de futuro– que demande junto a la perfección lograda, la perfección

O B I S P O L Ó P E Z O RT I Z I N S I N Ú A O Q U E E S TÁ P O R V I R

O

día no que inauguraron o hospital
sorprendeu a moitos o encontro que a distancia do resto
das autoridades que esperaban a Franco mantiveron o
alcalde Pérez Lorente e o bispo López Ortiz. Dada a distancia, ninguén escoitou do que falaban unha persoa que
asistiu ao acto comentou co doutor Posada Curros que o
alcalde debía estar en pecado moi grave e sentir a necesidade de confesión urxente, para que no intre do saúdo a
Franco no nome da cidade estivera a ben con Deus. A
conversa entre rexedor e bispo rematou, segundo o relato
de Posada, cunha bendición do prelado seguido dun
sorriso do alcalde. Ao día seguinte, na casa do Concello, o
secretario Blanco e Pérez del Camino, que estaba informado por Posada, preguntoulle ao alcalde os motivos
daquel encontro, pero o presidente da Corporación dixo
que fora unha conversa intrascendente.

el intermedio de la Junta Diocesa de Acción
Católica, una finca situada en el barrio de la
Guia”.
O bispo pedíalle cartos ao alcalde para a compra da finca,
que non era outra que “La Ollosa”, propiedade no seu día
de Eduardo Chao, tan apasioadamente biografiado por
Curros Enriquez. Conta Gerardo González Martín que
ao feito de que o pintor Francisco Pradilla fora invitado
polo ex ministro Vigo con fermosos debuxos dalgunhas
das súas máis fermosas paisaxes. Algunhas reproducións
dos traballos de Pradilla tíñaos Castañer no seu despacho. Eran da súa propiedade e cando deixou a dirección
da Residencia marchou con elas a outro lugar.
Consideraba López Ortiz que esa achega municipal
estaba máis que xustificada e expresábase nos seguintes
termos:

Pasados uns días, Pérez del Camino e Torrado de Lima,
interventor, tiveron sobre a mesa un escrito do bispo que
Pérez Lorente encomendou que trataran con agarimo.
López Ortiz sinalaba:

“Por ello con la confianza del generoso interés
del Municipio Vigués, y pensando en el destino definitivo del inmueble, puede también
aportar colaboración a planes legítimos de
engrandecimiento de la ciudad”.

“Conozco como nadie el interés de esa dignísima Corporación por todo lo que puede afectar a las atenciones espirituales que Vigo
necesita. Fundado en esta ya larga experiencia, me permito manifestar, que con propósitos que pueden llevar si se logran la resolución
de grave problema, que ni parcialmente se ha
abordado hasta el presente, he adquirido, por

Na carta de López Ortiz figuraban as insinuacións do
que ía a suceder catro anos máis tarde: o cambio de denominación da diócese que pasaría a ser de Tui-Vigo, deixando o prelado a beira do Miño, para se establecer dun
xeito definitivo na nosa cidade.
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VA I X E L A E B A C A L L AU D A C A S A

A

Entre os invitados atopábase don Moisés Álvarez, cabeza
visible dun gran emporio industrial, hoxe en día simple e
triste pasado tamén. Máis dunha das vaixelas coas que
contaba a residencia madrileña de Franco saíran da factoría de “Álvarez”, como das instalacións de Mar saía o bacallau que tanto gustaba ao ditador.

presenza de Franco en Vigo respondeu á inauguración oficial da Residencia Sanitaria.
Pero como era frecuente neste tipo de visitas, aproveitábase para inaugurar ou visitar outras instalacións. No
caso de Vigo, naquela xornada do 16 de setembro de
1955, Franco visitou o porto pesqueiro, no que se realizaban importantes obras de mellora. O enxeñeiro do porto
explicoulle ao Xefe do Estado, cunha maqueta diante, o
futuro daquelas instalacións.

Dos testemuños gráficos da visita a “MAR”, onde serviron
unha copa como remate a visita, na que cristalería e pratos eran de “Álvarez”, hai unha na que aparecen un dos
Sensat e don Moises Álvarez, homes fortes dunha e outra
empresa, en animada charla con Fuertes de Villavicencio,
o segundo xefe da Casa Civil de Franco e Intendente da
mesma. Posiblemente a conversa tiña moito que ver co
bacallao e coas vaixelas da Casa.

Franco visitou tamén as instalacións de “MAR”, empresa
que vivía naqueles anos un gran desenvolvemento, e era
un referente salientable no sector pesqueiro. O edificio
visitado por Franco naquela xornada hai anos que está
abandonado e no seu lugar Vigo contará cun auditorio.

O F E RTA D E C A RT O S

A

percorrer a sede central da entidade de aforro, que estaba
a piques de entrar en servizo.

proveitando a súa presenza en Vigo
para participar no acto inaugural da Residencia Sanitaria
“Almirante Vierna”, o director xeral de Previsión,
Fernando Coca de la Piñera, fixo un detido percorrido
por todas as instalacións da Caja de Ahorros Municipal
de Vigo; cos engadidos correspondentes, a Caixanova dos
nosos días. A visita empezou polo Colegio-Hogar San
Roque, no que agasallaron ao visitante cunhas pezas
musicais a cargo da banda de gaitas, cornetas e tambores
do centro. Despois acudiron á rúa García Barbón para

Naquel tempo o control das caixas de aforro era competencia da dirección xeral de Previsión do ministerio de
Trabajo. Entre os ataques internos que dirixían a Girón
figuraba a gran concentración de poder que tiña, e subliñábase esa dependencia das caixas de aforro. Por outra
banda compre sinalar que a caixa viguesa tiña por presidente a Tomás Pérez Lorente, presidencia que ía empare-
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llada á súa condición de alcalde. O último rexedor que
presidiu a Caja de Ahorros Municipal de Vigo, antes de
cambio nos Estatutos, foi Xaquín García Picher. Chama
a atención nos días nos que andamos á lectura das actas
municipais nas que figuraba a aprobación definitiva de
decisións adoptadas polos órganos de goberno da entidade de aforro.

Pérez Lorente y a Martínez del Río [director
da caixa]– y tendreis cuanto sea necesario”.
Contaba tamén o periodista que Martínez del Río sacou
do bolsillo unha chave, coa sensación de que estaba disposto a abrir sen perda de tempo as caixas da entidade
que contiñan os cartos.
“Pero allí no había dinero, que éste estaba
todavía en el edificio Bárcena [hoxe segundo
gran Centro Cultural], sede central hasta
entonces de nuestra Caja”.

Contou José Ramón Martínez que na porta do novo edificio da Caixa, Coca de la Piñera comentou cos dirixentes
do Instituto Nacional de Previsión en Vigo:
“Ya sabeis: cuando os haga falta dinero, visitar a estos señores –y señaló con el dedo a

D I S TA N C I A E E S Q U E C E M E N T O

A

extraordinario correspondentes ás gardas. O feito chegou ás páxinas dos xornais. Unha nota da Redacción de
“Faro de Vigo” facía a seguinte matización:

lguén podería poñer música e letra
a esta historia. Ningunha mellor que aquela pola que
“dicen que la distancia es el olvido”. Porque cando foron
necesarios os cartos, trece anos despois daquela oferta,
non chegaron ao seu destino merecido. Hai que engadir
que os protagonistas eran outros ben distintos a Coca de
la Piñera, a Pérez Lorente e a Martínez del Río.
O poderoso INP que adiantara cartos para a realización
de obras nas instalacións portuarias e nas rúas da cidade
deixara de ter o diñeiro de tempos pasados. As súas contas bancarias, cando menos as contas da delegación provincial do devandito Instituto, tiñan números vermellos.
E as ordes que daban de pago ao seu persoal eran palabras que levaba o vento.
Un gran número de médicos da Residencia viron cando
chegaba o primeiro de mes que nas súas contas non existía ingreso ningún polo seu traballo, o ordinario e o

Franco pasa revista ás tropas
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“N de la R. En cuanto a que los únicos médicos que dejaron de percibir sus haberes del
INP son aquellos que lo vienen haciendo a
través de la Caja de Ahorros [de Vigo] cabe
matizar, a tenor de referencias recogidas por
nosotros, y en evitación de malas interpretaciones, que el moroso en este caso es el
Instituto Nacional de Previsión y no la citada entidad de ahorro. Que otras entidades
bancarias hayan abonado sus haberes interpretamos que es decisión graciable de la dirección de éstas, ya que el dinero que habría de
llegar de Madrid no ha llegado.
Nos parece bien, y hasta resulta sano y conveniente, que se trata de reorganizar al máximo las instituciones sanitarias dependientes
del INP Luz y taquígrafos hemos pedido al
respecto en más de una ocasión, pero resulta
lamentable que un profesional de la Medicina
–en alguno de estos casos al servicio exclusivo
de la Seguridad Social– se vea privado de sus
haberes. La entrega, el sacrificio y la renuncia
que deben distinguir a los profesionales de la
Medicina, virtudes aquellas que han de llevarse a las últimas consecuencias, no pueden
servir de amparo para olvidos de este tipo.
Una vez más hay que decir aquello de ‘Al
César lo que es del César...’”.

Despois da inauguración, a Residencia figurou entre as imaxes representativas de Vigo. Fotos en “Semana”
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R E C O M E N D A N A C A S TA Ñ E R Q U E P I D A V E Z A O M É D I C O

D

–É unha empresa familiar..., non me diga máis! Traballei
para unha delas e pedín a conta. Non había médico que
me curara as dores de cabeza, manifestou o viaxante.

esde as primeiras horas nas que se
creou o Seguro Obligatorio de Enfermedad, o doutor
don José Castañer Rue pasou a ser figura clave no desenvolvemento das actividades médicas dependentes daquel
na provincia de Pontevedra. Sucesor do doutor Corzo e
Sánchez de Tagle como inspector dos servizos sanitarios
do SOE, o doutor Castañer coñeceu moi polo miúdo os
pasos seguidos para que a Residencia Sanitaria fora unha
realidade. A algún persoeiro de Madrid molestáballe que
no curso das moitas reunións que tiveron, tanto nas
dependencias madrileñas como en Vigo, Marcide requirise sempre o parecer do inspector médico vigués.

–Familiar, di...? Segundo como se mire, pero dunha familia numerosa, con moita política polo medio engadiu
Castañer.
–Uff! váialle pedindo vez ao médico, amigo, aconsellou o
viaxante.
–Levo o médico dentro de min, engadiu o doutor.
–Xa ve que eu teño un bo ollo, dixo o viaxante, moi
fachendoso polo que considerou un acerto seu como
home de ollar fino.

Desde que se iniciou a construción da Residencia,
Castañer era requirido polo gobernador civil que tocaba
para falar sobre o curso das obras. Unha vez á semana,
Castañer mantiña unha conversa cos gobernadores da
provincia, Solís, primeiro, e Palao, despois.

–Está claro!, dixo como remate Castañer.
Madrid encomendou a Castañer á dirección da Residencia
Sanitaria, como xefe que era da inspección. Pero advertiulle aos seus mandos que esa non era a súa aspiración. Tiña
moito traballo e gustáballe seguir mantendo a relación cos
seus colegas médicos da provincia. Ata é posible que desexara seguir mantendo asemade relación con xente como o
viaxante.

Naquel período fixo moitas viaxes a Madrid, como moitos foron os quilómetros percorridos pola provincia de
Pontevedra. Contan que nunha ocasión un viaxante,
compañeiro de asento de Castañer nun coche de liña, no
que coincidiran máis dunha vez, entablou esta conversa
co médico:

Durante un tempo, Castañer apoiose moito nos seus
colegas os doutores Fidel Fernández Rubio e Emiliano
Alonso Astudillo, os dous inspectores tamén dos servizos
médicos do Seguro de Enfermedad. Ambos os dous
actuaron inicialmente como xefes de servizo. Pasados os
anos, Castañer cedeulle a dirección ao doutor Alonso
Astudillo.

–Moitos kilómetros temos ás costas, amigo, comentou o
viaxante.
–E os que quedan por facer, dixo dun xeito rotundo
Castañer.
–E vostede a que casa representa? Preguntou o viaxante.
–A unha moi grande pero moi complicada, tanto como a
vida mesma, dixo o médico do Seguro Obligatorio de
Enfermedad.
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PA R O D I A D E E S P R O N C E D A

N

a miña conversa con persoas que
desenvolveron o seu labor desde os primeiros días na
Residencia Sanitaria “Almirante Vierna”, persoal médico
e de servizos, hai coincidencia á hora de recordar as disertacións dos doutores Castañer e Fidel Fernández sobre as
súas fazañas médico-cirúrxicas, antes da súa incorporación ao centro hospitalario vigués.

–Hoxe diranos que arredor do barco había
tiburóns con fame...
Na Residencia non faltou quen fixera parodia dos versos
de Espronceda, como resposta ao sinalado polo director.
“Con diez cañones por banda
Viento en popa a toda vela
Opera Castañer, todo ciencia,
en un velero bergantín”.

O primeiro daba conta de operacións realizadas en plena
singradura, cando exercera como médico da Mariña. O
estado da mar era cada vez peor, segundo o número da
narración. Temeroso de que ía a oír de novo o relato,
unha das sufridoras persoas díxolles aos seus colegas:

Entrada principal da “Residencia”
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O D O U T O R F I D E L , O A L P I N I S TA

O

–A primeira vez que oín o relato chorei de emoción.
Coma cando vin por vez primeira “Sonrisas y lágrimas”,
para que vostede se faga unha idea Á segunda...? A miña
reacción á terceira e seguintes viñéronme moi ben. Foron
deses días nos que unha ten necesidade de rir, ata de xeito
escandaloso. Don Fidel, que facía daquela de director por
vacacións do doutor Castañer, a piques estivo de dar a
orde de que me fixeran a conta... Con aquel acento andaluz díxome: “Zeñorita, uzté no zabe comportarse ante el
sufrimiento ajeno”.

doutor Fidel Fernández Rubio
trasladáballe ao seu auditorio ás máis altas montañas, nas
que dicía practicar alpinismo. Nun dos puntos máis altos
atopouse na obriga, contaba, de operar a un dos seus compañeiros deportivos.
A vida daquel home empezaba a ter cor de morte cando
a man do doutor Fernández afastou dun golpe A Parca.
Os outros deportistas testigos do feito estaban dispostos
a cantar un miserere e, de súpeto, sentiron a necesidade
de entoar un aleluia!

No “Hotel Junquera”, no que residiu durante un tempo o
inspector médico, o persoal da casa falaba do seu cliente
como un heroe da montaña e o comedor do devandito
establecemento hostaleiro.

Na hora da lembranza unha persoa que traballou no centro hospitalario, e que solicitou que o seu nome quedara á
marxe, fixo o seguinte comentario:

COMO NA P ONTE DUN BARCO

D

os días vividos no medio do mar,
Castañer conservaba uns prismáticos que lle foron de
grande utilidade, segundo contan, para o labor de director do centro, tal e como el entendía a súa responsabilidade directiva.

ra de pensar, chamaba á Residencia ou acudía ao centro
hospitalario. Castañer, como Antonio Ibarra, o seu antigo
delegado provincial do Instituto Nacional de Previsión,
vía a posibilidade de pecado por todas partes.

Varias foron as xornadas nas que, créndose na ponte dun
barco, botaba unha ollada desde a súa casa. Ía dirixida,
neste caso, non ao mar, senón ao edificio proxectado por
Marcide. Se vía algo raro de conformidade coa súa manei-
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P R I M E I RO S E X E RC I C I O S E S P I R I T UA I S

E

acudiran á capela, na que don Enrique diría, un día si e
outro tamén, que máis importante que a curación do
corpo era a curación da alma. Castañer pasaba tamén
polas habitacións pedíndolle aos enfermos que se podían
levantar que perseguiran a curación da que falaba don
Enrique. Os seus esforzos neste eido mereceron unha
felicitación do bispo López Ortiz. Unha carta semellante
enviou o frade agostiño a Ojeda de la Riva, que por certo
non participou na cerimonia final, cousa que fixo no seu
lugar o administrador accidental, Jose Elisetche Lamas,
empregado administrativo da “Almirante Vierna”.

para o perdón de todos os pecados,
o doutor Castañer programou uns exercicios espirituais,
dirixidos polo capelán do centro hospitalario Enrique
Pequeño.
Eran os anos do nacional-catolicismo, nos que os devanditos exercicios tiñan lugar en case todas as partes.
Castañer non quixo que a Residencia viguesa quedara á
marxe, e ao longo de varios días a meirande parte do persoal participou en charlas que daba o capelán, con participación nunha ocasión dun orador sagrado alleo ao establecemento sanitario.

O derradeiro día, os participantes naqueles exercicios
comulgaron, e rematada a cerimonia relixiosa, houbo
chocolate con churros, pastas e pasteis para os asistentes.

Hai quen recorda a Castañer golpeando as mans por
todas as plantas, para que os empregados da Residencia

A noticia, en “Faro de Vigo”
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D O U TOR , D OU TOR , D O U TOR ,...

O

s médicos internos Antonio Sierra e
Cesáreo Hernández, internista e cirurxián respectivamente, decidiron un día saír a dar unha volta, algo que
non era posible, porque un deles sempre tiña que estar
disposto para atender aos pacientes. Só a presenza doutro
médico facilitaba esa saída. Sierra e Hernández déronlle
moitas voltas á cabeza sobre o colega a quen pedirlle que
exercesen o seu labor. E decidiron chamar á porta do despacho de Castañer.

–Doutor, doutor, doutor,...
A reclamación procedía de todas as partes. Castañer non
sabía que facer. Pasou así unha hora longa indo de arriba
para abaixo e de abaixo para arriba.
Naturalmente os enfermos non necesitaban de atención,
e se Castañer ordenaba algo as enfermeiras sabían o que
tiñan que facer: nada.
A brincadeira dos dous médicos fixo que Castañer perdera aquel día algúns quilos.

–Correspondo á súa petición, pero a ausencia non pode
superar as dúas horas.

–Vaia dúas horas!

Antes de deixar a Residencia, os médicos residentes falaron con algunhas das enfermeiras de distintas plantas
para que, unha vez que se ausentasen reclamasen a presenza do médico en distintas habitacións, de plantas asemade distintas.

Aquela noite Castañer seguro que non subiu á “ponte”
cos prismáticos que trouxera do mar.

ATA A C O C I Ñ E I R A . . .

O

O doutor Castañer falou cos seus colegas sobre persoal
para incorporar aos servizos da Residencia. Por exemplo,
un de tantos que poderiamos amosar, Elvira Saa Carrera,
Virucha, conta como se produciu a súa entrada na
Residencia Sanitaria “Almirante Vierna”.

s inicios da Residencia Sanitaria
“Almirante Vierna” foron exemplo claro de improvisación. A Castañer e aos seus colegas gustaríalles dispor de
máis tempo para programar e organizar o traballo. Pero,
como conta un dos médicos daquelas primeiras horas,
quen cortaba o bacallau eran os persoeiros de Madrid.

–Estaba en Teis e chamoume o doutor Bouzo Iglesias.
Díxome que necesitaban xente para a Residencia. “Sei

131

Pr i m e i r o s p a s o s

Ás veces era o propio doutor Castañer o que solucionaba o problema sacrificando a comodidade do seu fogar.
Así sucedeu, segundo conta Carmen Santos, á que volveremos citar, cando prescindiu da súa cociñeira para que
traballase no Hospital.

que desexas o traballo hospitalario”, díxome. E era certo
que iso era o meu e non o traballo en ambulatorio. “Pois
tes que botarnos unha man”, engadiu. E sen moito máis
que falar mandoume á Residencia para que falara co doutor Castañer. De seguido incorporeime ao servizo de esterilización.

Cando falo co doutor Fernández Cid sobre o particular
comenta:

O doutor Fernández-Cid di que ese foi o modus operandi
naquel tempo e lugar.

–Descoñecía ese dato, pero non me sorprende. E non
dubide que esa decisión, obrigada polas circunstancias,
representaría un sacrificio para Castañer, o feito de perder unha boa cociñeira.

–Só deste xeito foi posible pór en marcha aquela casa,
aparentemente tan grande e tan chea de medios, pero tan
necesitada de cousas. Todos fixemos máis, moito máis, do
establecido nos regulamentos ou nos contratos, cando
estes existían, que non sempre foi así.

M É D I C O S C O N I N S T R U M E N TA L T R A Í D O D A C A S A

O

Nacional de Previsión. Cando lle reclamaban cousas a
Ojeda de la Riva, o administrador da Residencia, sinalaba
que en Madrid decían que desde Vigo só sabían pedir,
cousa que non facían noutros lugares de España nos que
o INP tiña centro sanatorial.

doutor Fernández Cid conta que
el tiña que exercer o seu labor de anestesista levando á
Residencia o seu material.
–Os días pasaban, pasaban tamén os meses, e todo seguía
de modo semellante. Falei con Pedro Ojeda, para dicir
que era preciso remediar ese e outros males, e el sempre
dicía o mesmo: “Xa me dirás de onde saco os cartos”.
–Falaba con Ojeda de la Riva e non con Castañer.
–Castañer era en realidade un inspector posto nese lugar
para poñer en marcha aquilo, pero o que mandaba era
Pedro. ¿Para qué ir a Castañer? ¿Para que me mandase ao
administrador, que iso era o que facía sempre o home.
Non era cousa de perder o tempo.
O que lle sucedía ao doutor Fernández Cid era algo que
se repetía con outros médicos ao servizo do Instituto
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O S M A X I S T R A D O S TA M É N R E C L A M A B A N C A RT O S

C

onta un médico que exerceu as súas
funcións no Hospital no que el chama, polas carencias
que tiñan, “aqueles heroicos anos”, que Ojeda de la Riva
amosou nunha ocasión a un grupo de reclamantes as cartas que dirixíran ao alcalde, o presidente da Audiencia
Provincial e un maxistrado. Nos dous casos, os administradores de xustiza pedíanlle ao rexidor municipal que se
axilizara o aboamento dos cartos que lles correspondía
por axudas de custo.

Os maxistrados e o fiscal percibían a cantidade de 150
pesetas diarias; 100, o secretario e 50 o axente xudicial.

Aos maxistrados da Audiencia Provincial, ao fiscal, ao
secretario e ao axente xudicial que se trasladaban de
Pontevedra a Vigo para a vista oral das causas, quen lle
debía aboar as cantidades para o pagamento de hotel e
pensión alimenticia naquel entón non era o ministerio
correspondente, senón o Concello.
Cada vez que actuaban en Vigo, o Concello ofrecíalles á
totalidade dos compoñentes da Sala un xantar, polo xeral
nas instalacións de Castrelos. Nunha das liquidacións, as
súas señorías quitáranlle o importe dunha das comidas,
porque, segundo a opinión do interventor Torrado, xa
xantaran con cargo á Administración Municipal. O alcalde expúsolle ao interventor que non lle parecía, cando
menos prudente a aplicación desa doutrina contable. Un
dos maxistrados, o tamén poeta Bouza Brey, segundo lle
dicía Suárez-Llanos ao interventor, queixárase do proceder, facendo saber que el prefería xantar pola súa conta, só
ou coa compañía que quixese, e cun menú distinto, unhas
modestas pero saborosas xoubas. Ademais, segundo o
alcalde en nota a Torrado,

Os doutores Santos Pujol, González Alegre e Fernández Cid, en
traxe de faena, con enfermeiras

“Una de las últimas veces, les ofrecimos una
comida que parecía más bien rancho militar
de campaña”.
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“ M A N O L O : T O M A N O TA . . .”

T

orrado lembroulle ao alcalde o que
dixera Sangro Ros, despois dun xantar en Castrelos. O
alcalde, como xa dixemos, pedira axuda económica ao
Instituto para pór remedio ás grandes carencias de cartos
que tiña o Concello. Unha desas peticións realizouse no
curso dun xantar no Pazo de Castrelos, no que os comensais quedaron fartos da chea de mariscos, peixe e carne que
lles ofreceron. Á hora dos discursos, o presidente Sangro
díxolle ao presidente da Corporación Municipal viguesa:

Este tipo de respostas aos agasallos gastronómicos do
Concello vigués por parte dos invitados terían continuidade. Leopoldo Calvo Sotelo dixo, segundo a prensa:
“Respecto a las necesidades económicas del
Ayuntamiento vigués, dijo el ministro de
Obras Públicas que después de los suculentos
mariscos y la no menos suculenta carne
asada, todo ello regado con buenos vinos, no
podía pensar que el Ayuntamiento vigués
necesitase económicamente del Ministerio de
Obras Públicas, pobre en comparación con la
riqueza demostrada por el Consistorio en esta
ciudad. Ofreció el ministro al alcalde una próxima entrevista en Madrid con almuerzo
ofrecido por el Ministerio: huevos fritos y
hamburguesas”.

“–¿Están ustedes seguros de que sus necesidades son de dinero?”.
O titular do INP díxolle ao doutor Manuel Isa, inspector
médico de la Caja del Seguro de Enfermedad:
“–Manolo, toma nota: habrá que hablar con
Marcide para que haga en la nueva
Residencia una sala de afectados por las
comilonas municipales”.

C A M B I A R O N D E PAT R Ó N

P

para os efectos oficiais figurara que o modo de acadar
unha praza fora o do concurso.

ersoas que traballaron na construción da Residencia Sanitaria, procedentes de “Ramón
Beamonte”, ou daquelas empresas que participaron na
montaxe de maquinaria ou mobiliario e material sanitario, sumáronse ao cadro de persoal da “Almirante Vierna”.
Déronlle praza sen mediar concurso ningún, aínda que

O Instituto Nacional de Previsión publicou anuncios na
prensa ofrecendo postos de traballo na Residencia:
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"Instituto Nacional de Previsión.- Residencia
Sanitaria del Seguro de Enfermedad.- Se
necesitan oficiales electricistas, mecánicos,
calefactores, albañiles y pintores para la citada
Residencia. Todas aquellas personas a quienes pudiera interesar alguna de estas plazas,

tanto que hubiesen formulado instancia como
las que no la hubiesen hecho, se presentarán el
día 28 [de agosto], a las nueve de la mañana,
en la mencionada Residencia, para someterse
a la prueba de suficiencia correspondiente".

O S E XC E S O S D E M AD R I D

O

administrador da Residencia,
desde que comenzou a funcionar o centro hospitalario,
queixábase de que as persoas que viñeran de Madrid
meteran máis xente da debida na Residencia. A queixa
figura na resposta a algunhas das cartas de recomendación que Ojeda de la Riva recibía todos os días para que
colocara a xente. Non tiña nin tempo para responder a
tanta petición.

“He recibido a tu patrocinado, aspirante a
una plaza de celador en esta Residencia
Sanitaria [...] y lamento tener que informarte que, de momento, me encuentro en la
imposibilidad de complacerte, como sería mi
deseo, debido a que los Administradores venidos de la Central al efecto, no solo dejaron
cubierta totalmente la plantilla, sino que para
cubrir transitorias circunstancias admitieron
personal eventual que ahora ha de cesar”.

Na resposta a unha desas cartas de recomendación que lle
fixera o alcalde Pérez Lorente, di donde Pedro:

O “ P I R U L Í ”, N O N O D E “ C H I N I T O ” !

M

éndez Ferrín lembrou en “Os camiños da vida” a Chinito, do que se descoñecían os demáis
datos de identidade, pero “era certamente chinés”. Do personaxe diciase o mesmo que de Panchito, que desertara
dun barco en días en que o mundo andaba en guerra.

“Dúas ocupacións contribuían para a subsistencia do Chinito. A primeira era de mucamo
nunha casa de pensión de putas, na Ferrería
[...] Na tarde, o Chinito fabricaba pirulís na
cociña de ferro da vella casa. Pola primeira
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como os outros pirulís. Chinito dicía que se lle fora a man
e que el tiña outras cousas que facer na vida.

actividade o Chinito tiña dereito a un catre no
faiado; da segunda obtiña beneficios económicos, que ao longo da súa vida foi aforrando até
acadar, segundo din, unha cifra moi alta na
libreta da Caixa sen que se saiba –por certo–
quen se beneficou dela á súa morte”.

Desde que o edificio da Residencia empezou a sumar
pisos, sen rematar aínda as obras e, xa que logo, sen funcionar como hospital, os vigueses empezaron a chamarlle
á casa “O Pirulí”. Uns poucos sinalan que as razóns non
eran outras que as dimensións e forma do edificio. Pero
son maioría os que indican que a denominación responde
ao feito de que daquela casa chupaban moitos...

Os pirulís de Chinito eran, como recorda Méndez Ferrín,
máis grandes que os pirulís que se vendían nas tendas.
Tiñan moito que chupar, e non eran de forma cónica

O H I M N O L E X I O N A R I O , M É T O D O PA R A A C U R A C I Ó N

D

a persoa –Franco? Girón? ¿O misterioso crego?– que fixo
posible a colocación.

esde o outro lado do Atlántico recibiuse unha carta dirixida ao alcalde Pérez Lorente, coa
petición de axuda para pasar a formar parte da nova
Residencia Almirante Vierna. O home, que fai unha serie
de consideracións sobre a morriña, tiña o desexo de volver á súa terra. Informa ao presidente da Corporación
Municipal viguesa que lle escribe en termos semellantes
ao Xefe do Estado, ao ministro Girón e a un crego de
Vigo, sen decir o seu nome. Consideraba que tiña méritos
dadondo para merecer un emprego no Pirulí, porque fala
moi ben de Franco e cando neno –probe cativo, así pasa o
que pasa!– foi acunado coa interpretación do “Himno de
la Legión”. Na súa resposta, o alcalde fai saber:

O autor coñece moitas historias sobre o asinante da carta.
Pero sente a obriga de subliñar que non atopou referencia
algunha ao feito de que durante a súa permanencia no
Hospital Xeral, dedicara parte do seu tempo a cantarlle o
himno lexionario aos enfermos ou a compañeiros. Desde
a miña ignorancia médica, non me atrevo a descartar o
método para todos os pacientes despois do escrito polo
doutor Pozuelo Escudero.
O médico que atendeu ao Xefe do Estado nos derradeiros anos da súa vida propúxolle a un Franco feble facer
exercicios con música:

“Nada puedo hacer yo ante tan relevantes
personalidades a las que escribe, que no dudo
sabrán obrar en justicia como corresponde y
es manera de actuar suyo. Le deseo los mayores éxitos”.

“Inmediatamente empezaron a sonar unos
acordes; ‘Soy valiente y leal legionario...’ Aquel
hombre, lo recuerdo perfectamente, cambió.
Sus ojos se hicieron más brillantes; apretó los
labios, levantó la barbilla; estiró los hombros.
Me pareció que se ponía marcial. Su cara se
alegró. Se había producido el milagro”.

O certo é que, pasado o tempo, xa en Galicia, este home
acadou o posto desexado na Residencia, coa que, desde
hai uns anos, perdeu todo vencellamento sen que se sepa
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O “C I RU RX I Á N ” D O N P E D RO O J E DA

O

poder, e co seu poder a lenda que
se crea arredor da persoa do administrador da Residencia
Sanitaria foi tan grande, que houbo quen chegou a falar
do doutor Ojeda de la Riva. En tal medida que algunhas
persoas da Residencia Sanitaria asistiron á petición que
chegou a facer unha paciente.

–Aquí o Pedro que coñecemos é don Pedro
Ojeda de la Riva, pero certamente ese non é,
comentou un dos presentes.
–Si, si, ese mesmo. Podo falar con el?
–Falar, o que se di falar, si, pero...

–Eu quero que me opere don Pedro.

Grandes esforzos tiveron que facer para convencer a
aquela muller que don Pedro era home de números, pero
non sabedor dos segredos da medicina, e menos da cirurxía. Unha vez convencida, a muller, que amosaba cara de
non entender nada de nada, preguntou:
–E logo aquí non mandan os médicos?
En clave humorística, un dos médicos do establecemento
sanitario do que agora celebramos os seus cincuenta anos
cando coñeceu o sucedido dixo:
–Operar Pedro? Tal é o seu poder que acabará enfaenado nun quirófano. E todos nós, de
axudantes.

Habitación da Residencia, no ano inaugural

No cadro médico do hospital, no seus equipos cirúrxicos
ninguén respondía ao nome de Pedro, polo que entenderon que se trataba dun erro, ou que o médico reclamado
era alleo ao Instituto Nacional de Previsión.
–Sabe o apelido?
–Pois non recordo moi ben, pero vostedes
deberían coñecelo.
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“ E N T USI ASM O E VO C AC IÓN ”

N

unha memoria enviada a petición
do Servicio de Prestaciones Sanitarias do Seguro
Obligatorio de Enfermedad, cinco anos despois da entrada en servizo da Residencia Sanitaria “Almirante Vierna”,
o remate da achega de datos faise constar:
“En este resumen frío de números, guarismos
y características técnicas, permanece encubierto e inédito el espíritu que anima a un
grupo de médicos y enfermeras, asistidos de
un equipo de personal especial y subalterno,
entregados con entusiasmo y vocación a su
tarea, que se afanan día a día por redimir al
ser humano en el infortunio de la
Enfermedad”.
Non eran palabras ocas de contido. Tiñan a súa razón de
ser. O centro acadou pronto fama e prestixio, gracias ao
labor de toda aquela xente, que fixo máis, moito máis, do
que era a súa obriga xente, por outra banda, dunha gran
categoría profesional, formada, unha boa parte, a carón de
grandes figuras da Medicina.

Páxina dun folleto sobre a Residencia

N O 5 6 , E N T R E T R O I TA S E S A L M Ó N S

H

Carmen Santos de la Gresa, que traballou de camareira
na Residencia desde antes da súa inauguración, conta
como chegou a Vigo:

abía en Madrid unha persoa encargada dos traballos para poñer en marcha as residencias
sanitarias, que perseguía chegar a Vigo con parte dos problemas, os de persoal entre eles, totalmente resoltos.
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Dubidaron moito en Madrid sobre o feito de que o establecemento de Vigo estivese a punto para cando Franco
chegase a Galicia, como veraneante en Meirás.

–Preguntáronme se me interesaba traballar para
o Seguro Obligatorio de Enfermedad.
Advertíronme que o traballo se desenvolvería
fóra de Madrid, e que a incorporación resultaría
inmediata, sen concretar a localidade. Dixéronme
que na primeira Residencia que puxeran en marcha tería un sitio, e así foi.

No Instituto Nacional de Previsión traballaron coa idea
da inauguración da Residencia viguesa polo Xefe do
Estado, coincidindo coa visita que faría a Galicia como
pescador de troitas e salmóns nas augas do Eo, alá pola
Semana de Pasión de 1956.

Carmen Santos puido acadar o seu destino en Palma de
Mallorca que era o centro que se ía a inaugurar antes.

FA C E R A M A L E TA E V I A X A R A V I G O

A

señora Santos segue o relato da súa
chegada a Vigo e inmediata incorporación a “Almirante
Vierna”.
–De hoxe para mañán dixéronme: “Fai as maletas que
nos imos a Vigo”. Chegamos aquí meses antes de entrar en
funcionamento a Residencia. Aquilo eran un barullo: instalación de mobiliario, de máquinas, de..., de todo.
Traballábase ata a noite e dormíamos nas habitacións que
máis tarde ocuparon os enfermos ou as monxas.

Algúns traballadores descubriron, en Vigo, o mar
(Postal dos anos cincuenta)

Carmen Santos remata o seu relato:
–Eu caseime anos máis tarde e, como era habitual naquel
tempo, deixei de traballar na Residencia. O Hospital
Xeral de hoxe parécese moi pouco en tódos os aspectos a
aquel que eu coñecín.
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“COMO LAS NORMAS DEL DECORO Y LA DECENCIA IMP ONEN”

U

centro, unha vez rematada a súa xornada de traballo, obrigándolle a buscar un hotel ou pensión, xa que os traballadores recibían axudas de custo para facelo.

n funcionario do INP presenciara
nunha visita ás instalacións da Residencia Sanitaria, no
tempo en que se traballaba para a posta a punto do centro,
como un home camiñaba á ducha totalmente espido.

En conversa co autor destas páxinas, un daqueles traballadores comentou:

Alguén con mando na Casa lle chamou a atención ao
autor da “grave falta” –deste xeito cualificouse o comportamento daquel Adán– para que se manifestase “como las
normas de decencia y decoro imponen”. Hai quen lle di ao
autor que existiu unha ameaza verbal de abandono do

–Caerían nas mans dos xefes. Eu non vin unha peseta por
este concepto.

S O R R I S O PA R A A M A D O , O F I L L O D U N M I N I S T R O

O

Franco esbozou un tímido sorriso ao fillo do seu colaborador.

“Boletín Oficial del Estado” do 18
de setembro, un día despois da inauguración por Franco
da Residencia e do Ambulatorio “Almirante Vierna”,
publicou a orde de nomeamento de médicos aos que lle
correspondía exercer o labor naquelas instalacións. A disposición pola que se resolvía o concurso, tiña a data de 24
de agosto, e levaba a sinatura do director do Seguro
Obligatorio de Enfermedad, Fernando Coca de la Piñera.
Este persoeiro, cando recorría as instalacións do novo
centro fíxolle saber ao Xefe do Estado que un dos médicos presentes era Andrés Amado, fillo de Amado
Reygonbaud de Villebardet, responsabel da carteira de
Facenda na chamada Junta Técnica e no primeiro
Goberno do xeneral ferrolán. Coca de la Piñera fíxolle
unha indicación de quen era a persoa da que lle falaba, e

Os médicos que figuraban no xornal oficial eran os
seguintes: José Mosquera Blanco, Jesús Devesa Arosa,
Manuel Amoedo Seoane, Segundo Troncoso Pla, José
Troncoso Rozas, Manuel Díaz Mella, Elías Ramón Puga
Vide, Nicolás Peña Martínez, Fernando Lago Olano,
Félix Casuso Solleiro, Jaime García Gómez Lombardero,
Angel Rebordea Marín, Francisco Santos Pujol, Antonio
Cobas Núñez, José Fernández Villamarín, José Amable
Peña Eirín, Encarnación Rivera Grau, Agapito Morantes
Serna, Andrés Pérez Costas, Ildefonso Gallego Asorey,
Manuel Sas de la Encina, Andrés Amado Súnico, Tomás
Carro García, Víctor Bouzo Iglesias, José Ramón
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Manuel Touriño Cuiñas, Antonio Martín Ocaña,
Honorato Fernández Feijóo, Francisco González
Alegre, Alfonso Romeri Nieto, Antonio Pazoa Álvarez,
Juan Ignacio Fernández-Cid París, Asunción Troncoso
Rozas, Germán Vidal Antonio, Eulogio Sánchez
Fernández.

Fernandez Piña, Francisco González Garra, Rafael
Legerén Campos, Manuel Padín Botana, Pablo Padín
Botana, Benito Nogales Puertas, Luis Martínez y García
Murillo, José Ramón Martínez Díaz, Manuel Millán
Iglesias, Dario Durán Gómez, José Iglesias Lago, Pedro
López García, Cesar Abellás Justo, Ramón Fernández de
No, Gonzalo García Casas, Alfonso Villar Martínez,
Carlos Cristos de la Fuente, José Antonio Adrio Mateo,
Gregoria Martín Arribas, Rafael Marcuñana Fernández,
José de Angulo Fernández Calleja, Fernando Gómez
Utrera, Guillermo Santero Rogers, José Pereira Porta y
Germán Vidal Antonio.

Fixeron tamén posible a posta en marcha da Residencia e
do Ambulatorio “Almirante Vierna” naqueles primeiros
anos de funcionamento outras moitas persoas, desde as
enfermeiras ao persoal de servizos. Estas son, segundo
datos que figuran nunha memoria do devandito establecemento, e co risco de esquecemento dalgunha desas persoas, por non figurar nos papeis que puxeron a nosa disposición: Carmen Puente Castromil, Carmen Rodríguez
Pedrosa, Mercedes Docampo Sánchez, Marta Pascual
Hevia, Berta Pascual Hevia, Carmen Portela Martínez,
Concepción Estévez Pérez, Rosa Montero Costales,
Manuel Budiño Blanco, Concepción Candeira Blanco,
Áurea Cousillas Ferreiro, Josefa Giraldez González,
Carmen Docet Rios, Gloria Oliveira Avendaño, Ángeles
Astray Areán, Adelaida González Suárez, Castora
Sánchez Velasco, Guillermina Abalo Carrero, Ángeles
Fontau de la Vega, Áurea Dominguez Villar, Isolina
Cardama Ruiz, Ángeles Díaz Estens, Luz Álvarez
Rodríguez, Emilia Rodríguez Cantero, Carmen
Gutierrez Campos, Manuel Cruz Álvarez, Manuel
Blanco Veiga, Francisco Gallego Martínez, Concepción
Mondina Docet, José Corpas de la Fuente, Jesus Gallego

O doutor Santos Pujol con enfermeiras

Nestos anos iniciais de funcionamento da Residencia e
do Ambulatorio figuran, ademais dos médicos xa citados,
os seguintes:
José González Portela, Donato González, Pablo Carreró
Cuesta, Ramón López Ríos, Eduardo Ferrero, Alfonso
Villar, Félix Lobo de la Rúa, Olimpia Valencia López, Juan
Romaní Mariño, Eusebio Rodríguez, Antonio Grobas
Lago, Emilio Soneira Maside, Jaime Cid Palacios, Alfonso
González Garra Domingo Villarino, Manuel Bellido
García, Luis Salgueiro Rodríguez, Francisco González
Garra, Antonio Concheiro, Enrique Coca Rodeira, Telmo
Pérez Pérez, Ricardo Sanmartín Alonso, Ramón
González Sierra, Manuel Salgado Urtiaga, Nicolás Peña
Martínez, Ernesto Toscano Sánchez, Manuel Cobas
González, Fernando Mosquera, Humberto Eiriz Pazó,

Médicos nos días iniciais, na terraza da Residencia
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Lima, Amelia Lago, María Bugarín Franco, Palmira
Rodríguez Sotelo, Esther Rey Carlín, Dorotea
Rodríguez Abalde, Carmen Pais Duarte.

Martínez, Deolinda Fernández Salgueiro, Victoria
Fernández Martínez, Purificación Fernández Giraldez,
Victoria Reinaldo Vázquez, Elvira Sacarrera Gestal, Pilar
Turco Cabaleiro, María Toquero Pintos, Carmen
Fernández Lugrís, José Elissechet Lama, José Cibeira
Lorenzo, Manuel Angulo Fernández, José Bermejo
González, Antonio González Rodríguez, José Barca
Lois, Carmen de Castro Muñoz, Concepción Pontanilla,
Jesús fernández Gestoso, Pilar Rivera Monreal, Joaquina
Peldorado, Manuel García Fernández, Alejandro Rouco
Castro, Evaristo Piñeiro Figueroa, Manuel Lago Álvarez,
Fermín Fernández García, Ventura Pérez Murás, Álvaro
Rial Cea, José Agromayor Balbuena, Arsenio Amoedo
Lago, Ángel Vázquez García, Marcelino Brieva Ruiz,
Felipe Bahamonde Vicente, Julián Lago Álvarez,
Gregorio Díaz Abril, Manuel Iglesias Sánchez, Arsenio
Rodríguez Villar, Juan Martín García, Adolfo Pintos
Pérez, Francisca Lorenzo Armas, Carmen Fernández
Trapote, María Sagrario Blanco Álvarez, María Bermejo
González, Jaime Rodríguez Sánchez, Manuel Iglesias
Álvarez, Cándido Santoro Lorenzo, Saturnino
Rodríguez Pereiro, Marín Sendín Pérez, Milagros
Fernández Fernández, María Rodríguez Abalde, Lucita
Freitas Gómez, Ángela Cancelo Barja, Teresa Incio
Rodríguez, Elvira Montes Salinas, María José Oliveira

Anuncio na prensa, co gallo do acto inaugural

U N H A M O RT E Q U E I M P R E S I O N O U A T O D O S

D

Cando o doutor Fernández Piña saía do seu domicilio,
sucedeu o que os xornais informaron ao día seguinte:

as persoas que figuran na relación
que apareceu no “Boletín Oficial do Estado”, os doutores
Adrio Mateo e Fernández Piña, quedaran a tarde do 10
de marzo de 1956 en manter unha conversa o día seguinte no Ambulatorio por asunto do que tiñan que falar máis
tarde con Ojeda de la Riva.

“En la mañana de ayer ha dejado de existir
en esta ciudad, víctima de rapidísima dolencia, nuestro querido amigo y distinguido convecino, el prestigioso doctor en Medicina y
Cirugía, don José Ramón Fernández Piña.
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fatídica xornada do 11 de marzo e nos días que lle seguiron, non só nos medios médicos porque o doutor
Fernández Piña, como suliñaba “Faro de Vigo”,

La muerte le sorprendió traidoramente cuando el señor Fernández Piña se disponía a
sacar del garaje el coche de su propiedad, para
realizar las acostumbradas visitas a los enfermos. Apenas puesto el motor en marcha le
acometió un fuerte ataque que se cree producido por una embolia y el infortunado doctor
cayó fulminado sobre el volante”.

“era unanimemente querido y considerado, ya
que a su gran competencia profesional, concurrían en él relevantes dotes de simpatía y bondad que le habían granjeado multitud de afectos y amistades”.

Tiña o devandito médico tan só trinta e cinco anos. Foi un
golpe moi duro do que se falou moito en Vigo naquela

6 4 E N F E R M O S E N C AT R O P L A N TA S

U

López (1) Díaz Bedia (2), Villamarín (1), Cunqueiro (1),
Santos Pujol (4), Arribas (1), Herrero (1), Cobián (2),
Garra (6), Devesa (9),Vila (1), Díaz Mella (2), Cobas (1),
Blanco (2), Andrade (1), Amoedo (4), Nogales Puertas
(2), Carreró (1), García Sánchez (1), Lombardero (1),
Valencia (1) Cotón (1), Álvarez (2), Ferrán (1), Sío (1),
Fernández Casal (1) e García López (1).

n total de 64 eran os pacientes que
ocupaban unha cama na Residencia Sanitaria o día no
que Franco inaugurou oficialmente o centro hospitalario
vigués do Instituto Nacional de Previsión.
A maioría das persoas ingresadas eran mulleres, e figuraban na relación de hospitalizados once nenos de 2 a 14
anos.
Os pacientes estaban distribuídos tan só en catro plantas,
da primeira á cuarta. A primera e terceira reservouse para
as mulleres, e a segunda e a cuarta para os homes. Tan só
tres mulleres ocuparon praza na cuarta e seis homes na
segunda.
Das 64 persoas hospitalizadas o día e hora da inauguración oficial 13 causaron alta ao día seguinte.
As ordes de ingreso dos anteditos enfermos tiñan a sinatura, ademais da do doutor Reboreda (que ordenou o
ingreso de dous pacientes máis), a dos doutores Sas (1),
Mosquera (5), Cendón (1), González Graña (2), Emilio

Doutores González Garra, Santos Pujol e Cobas, con persoal da
Residencia

143

Pr i m e i r o s p a s o s

O C A P I TÁ N D A O R D E D E C U R A C I Ó N

D

Hospital Municipal, o “Nicolás Peña” incorporado máis
tarde ao complexo Xeral-Cíes.

os médicos citados, Amoedo perdeu pronto o vencellamento ao Seguro de Enfermedad,
xa que logo a “Almirante Vierna”, ao cumprir setenta anos
en 1956. A súa última orde de ingreso dun enfermo
corresponde ao día 8 de xuño. Desde a apertura da
Residencia, o doutor Amoedo dera 179 ordes de ingreso.

Nunha ocasión, ao remate da visita na Residencia a un
dos seus pacientes, este dixolle ao médico:
–Manda algunha cousa máis, meu capitán.

Copropietario do sanatorio “Santa Rita”, Amoedo exerceu o seu labor nos tres centros hospitalarios da
Administración cos que contou Vigo. Ademais do correspondente ao Seguro de Enfermedad, formou parte do
cadro médico do Hospital Militar, hoxe desaparecido e
convertido en Comisaría de Policía, e foi director do

Amoedo non tardou na resposta:
–Deixémonos de caralladas e cúrese. Esa é a orde.
Amoedo exercera tamén como médico militar e no
momento do retiro ascendeu a comandante honorífico.

P R I M E I R A I N T E RV E N C I Ó N C I R Ú R X I C A

O

doutor don Ánxel Reboreda
Marín foi o primeiro en realizar unha operación cirúrxica na Residencia. Era don Ánxel xefe de clínica, compoñente do denominado equipo número 2 do Servizo de
Xinecoloxía do centro hospitalario e era o doutor don
Xosé Álvarez Rodríguez o seu axudante. O equipo de
Anestesia e Reanimación formábano os doutores Pazo
Álvarez e Fernández-Cid París. O primeiro dos anestesistas acadara a praza para a Residencia “Almirante
Vierna”, pero a demora na posta en marcha do centro
hospitalario obrigouno a pedir praza noutro centro
dependente do Instituto Nacional de Previsión.

Os doutores Franco Grande e Fdez. Cid
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O doutor Reboreda Marín é cualificado por aqueles días
nos medios de comunicación como “culto y laborioso
ginecólogo”. Unha comunicación súa co título de
“Embarazo ectópico con rotura tubárica” presentada nunha
sesión da Academia Médico-cirúrxica de Vigo, presidida
por outro dos xefes de clínica da Residencia, o doutor
García Lombardero, merecera o interese de colegas seus
doutras cidades de España e do norte de Portugal, como
temos constatado.
Na referencia da conferencia do primeiro cirurxián que
operou na Residencia Sanitaria viguesa figuran os seguintes datos:
“Explica con detalle las causas de aparición
de metrorragias en mujeres ectográvidas y se
extiende en consideraciones sobre las enormes
dificultades diagnósticas que a cada paso ofrece el embarazo extrauterino y menciona especialmente un caso quirúrgico de su historial
clínico operado por él en colaboración con el
doctor Segundo Troncoso. [...] Llega a sentar
la conclusión de que en el embarazo ectópico
puede no presentarse la primera amenorrea y
aparecer en su lugar una metrorragia, lo que
evidentemente enmascara el síntoma fundamental de la gravidez”.

A nova Residencia foi para Vigo como un agasallo de Reis

Os doutores Pazo Álvarez e Fernández-Cid figuran citados polo doutor Avelino Franco Grande no seu estudo
sobre as orígenes da moderna Anestesia en España, como
“auténticos pioneros”.
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PERSOAS

QUE

PERSOAS

ABAND ONARON

QUE

A

RESIDENCIA ANTES

INGRESAN POUCO DESPOIS

DO

DA

I NAU G U R AC I Ó N

A C T O I N AU G U R A L

CONDINES NON VIU A FRANCO

F

–Recollíamos landras para os porcos. De súpeto rompeu
unha póla e fun ao chán. Non recordo máis ata que despertei na Residencia.

ernando Condines Villar foi un dos
primeiros en ocupar unha das camas na Residencia
Sanitaria. Tiña oito anos de idade e no luscofusco do 9
de setembro, xunto cun irmán atopábase na póla dun
castaño.

É certo o que declara afirmando que foi na Residencia o
lugar no que despertou. Pero inicialmente fora atendido
na Casa de Sorro, máis tarde no sanatorio do doutor
Troncoso e, derradeiramente, no novo centro hospitalario
do Seguro Obligatorio de Enfermedad.

–Un castaño grande, fermosísimo, di aquel neno de 1955.
Fernando Condines fala con certa devoción das árbores.
O noso personaxe é todo un gran artista na talla da
madeira.

A referencia xornalística di que o entretenemento de
Fernando era a colleita de froitas en Penís, Cabral. Iso das
landras para os cochos non lle debeu gustar moito ao
colega que redactou a información.

O ocupante da cama 407 da Residencia, do día 9 ao día
23 de setembro de 1955, recorda para o autor o sucedido,
e di, para empezar, que temeron pola súa vida.
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estaba hospitalizado na xornada inaugural. Recorda non
moi polo miudo o sucedido naquel día.

Foi o doutor Cobián quen ordenou o ingreso daquel
neno, a quen lle conto, á vista da documentación consultada –porque, como di, estes detalles non están nas súas
lebranzas do tempo en que era cativo– que ocupou a
cama número 407, na cuarta planta.

–Si, algo de barullo si que recordo que había.
–E en medio dese barullo lembra a figura de Franco de
visita na súa habitación?
–Non, non. Franco non apareceu por alí. Iso, seguro. Pero
si visitou a habitación a súa muller ou a súa filla, non lle
podo concretar.- Viña acompañada de máis dunha señora.
Non incorre en erros Fernando Condines á hora da lembranza. O xusto do programa da visita de Franco a Vigo
obrigou a non demorar moito a presenza no centro hospitalario. Pero non era cousa de deixar a ninguén sen visitar. Así as cousas, a muller do ditador visitaba unhas
zonas e o seu home, outras.
Unha desas señoras que están na memoria de Condines
era a viúva de Vierna, a quen agasallaron cun ramo de flores, semellante ao da esposa do xeneral do Ferrol,“do Ferrol
de su Excelencia”, como contan que respondeu Urbano
Lugrís cando o Xefe do Estado se interesou polo lugar de
nacemento do pintor que decoraba o “Azor”.

Quirófano da Residencia nos seus inicios

Fernando Condines permaneceu na Residencia Sanitaria
desde o 9 ata o 23 de setembro de 1955. Xa que logo,

METÉRONME O MED O NO CORP O

P

–Habería moito movemento?

ersoa que estaba no hospital acompañando a un dos pacientes recorda máis polo miúdo o
sucedido ese día. Resistíase a falar, por considerar que non
ten importancia o seu testemuño. Ante a nosa insistencia
falou, pero pediu permanecer no anonimato:

–Moitísimo, a min preguntáronme máis de vinte veces
quen era, como me chamaba, quen era o meu home, a que
nos dedicabamos. Metéronme o medo no corpo. Temín
pola vida da persoa enferma a quen acompañaba. Tiña o
convencemento de que na orella de alguén de nós, informarían de algo malo. O doutor Reboreda, coñecido da

–Recorda aquela data?
–Aquela e as outras que lle precederon.
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–Non, a véspera da visita dixéronme: “Mañán non podrá
vir”. Pero fun. Naturalmente, quedei fóra. Eu sei doutra
acompañante a quen deixaro permanecer na Residencia.
Puxéronlle unha bata, como se fora unha sanitaria. A boa
da muller, que xa non está neste mundo, moito presumiu
ao longo da súa vida daquela vestimenta, naquel día e
lugar.

Casa, estivo presente nalgún daqueles interrogatorios, e
cando non había ninguén diante pregunteille: Doutor,
qué pasa? “Mellor será que me preguntes que vai pasar”,
dixo, e ante a miña cara de desacougo engadiu: “Vai vir
Franco por aquí”.
–E viu ao xeneral no interior da antiga Residencia?

2 . 7 3 2 PA C I E N T E S N O S D O C E P R I M E I R O S M E S E S

N

os doce primeiros meses de funcionamento da Residencia Sanitaria “Almirante Vierna”, no
período que vai do 6 de setembro de 1955 a semellante
data de 1956, 2.732 foron as persoas que ocuparon unha
cama no centro hospitalario.
O número de mulleres asistidas superou ao de homes:
1716, por unha banda, e 1016 por outra.
Dos pacientes da Residencia no devandito período só 22
persoas tiñan ou superaban os 65 anos, e entre elas tan só
as dúas mulleres acadaron máis de oitenta anos:
Prudencia González Fernández, de 88, e Petronila Rocha
García, de 85. No que atinxe a este apartado dos máis de
65 anos o reparto por sexos era case semellante: 17 mulleres e 15 homes.
Na relación dos máis novos que ingresaron na “Almirante
Vierna” figuran Manuel Portas Torres, de 1 día, que
morreu aos tres de ingresar na Residencia, María Teresa
Fernández Fernández e Francisco Guerreiro Comesaña,
de 2, e Guillermo Acosta Portela, de 3. María Teresa
Fernández Fernández pasou a ser o ingreso número 1000
do centro sanitario dependente do Instituto Nacional de
Previsión.

Contraportada do folleto da Residencia
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AQ UE L A M E S A D E O PE R AC IÓN S , AQ UE L P UL M ÓN

A

Residencia dispuxo desde un principio dunha das mesas de operacións máis modernas.
Segundo as necesidades cirúrxicas podía ter diversas
posicións. Pero ninguén lle explicou aos profesionais do
centro hospitalario o funcionamento, de tal xeito que
durante moito tempo foi, para todo os efectos, semellante
a unha mesa fixa.

A propaganda oficial subliñaba a existencia na nova
Residencia Sanitaria dun pulmón de aceiro. Pero, como
no caso da mesa de operacións, ninguén se preocupara
por coñecer o seu funcionamento. O doutor Sierra Calvo
coméntalle ao asinante destas páxinas:
“–Ao doutor Cesáreo Hernández máis eu chamounos a atención cando chegamos o aspecto
de máquina abandonada que tiña aquel pulmón. Preguntamos polo seu funcionamento e
non acadamos resposta. Preguntamos tamén
polo manual de instruccións e dixéronnos que
non tiñan papeis”.
Foron os doutores Sierra Calvo e Cesáreo Hernández os
que fixeron experimentos para dar co segredo do pulmón.
Nada mellor que a práctica.
–Unhas veces fixen eu de paciente e outras Cesáreo.
Ramatamos sabendo como funcionaba.
Os doutores Sierra e Hernández, destinados como médicos residentes a partir do 1 de xaneiro de 1956 recibiron
a orde de incorporación, despois das doce badaladas.
–Castañer dixo: “Aquí di que vostedes se incorporan o
día 1 de xaneiro de 1956. Non necesito dicir cando comeza o o día 1”.
–E chegaron xusto o comezo do día 1?
–Si, si, chegamos coas uvas na man coma quen di.

Portada dun folleto sobre a Residencia “Almirante Vierna”
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O R H , C O U S A S D A X E N T E N O VA

S

Levamos mentres tanto a muller ao quirófano.
Hernández xa estaba alí cando chegamos. Puxo os cen
ollos e todo o seu saber, que era moito, a prol da muller e
do neno. Todo saíu moi ben. Foi unha madrugada de gran
ledicia. Son cousas que non se esquecen endexamais.

ierra, a quen o Concello de Vigo
nomeu “Vigués distinguido”, ao remate da súa vida profesional, fala con moito agarimo e emoción do tempo vivido na “Almirante Vierna”, na súa condición de médico
residente. Pregúntolle por momentos especiais para a
lembranza, e di que son moitos. Fala con emoción do
sucedido nunha madrugada:

Antes de falar co doutor Sierra diréxonme que lle preguntase polo RH e a resposta que lle deron cando se interesou polas probas que era conveniente realizarlles a
todas as embarazadas.

–Estaba de garda e unha enfermeira chamoume para dicir
que había unha paciente que daba grandes berros e non
había quen a calmase. Fun alí. A situación era dabondo
grave e había que intervir sen máis, porque corría risco de
morrer o neno e máis a nai. Despertamos a Hernández,
que era xa un extraordinario cirurxián, porque asistira a
moitas operacións en Salmanca sendo estudante.

–Falei do asunto con Castañer. Case non me deixou falar.
Atallou a miña exposición para dicir: “¡Pero que cousas
teñen vostedes, a xente nova, como se os cartos caeran do
ceo!”

O TRASLADO DOS ENFERMOS

N

a sección de “Carta de cerca”, o xornal “Faro de Vigo” publicou un texto asinado por Pedro
Fernández Barro, que resulta obrigado incluír na súa integridade neste traballo:

no haber sido arbitrada una fórmula simultánea para el transporte de los enfermos [...] los
beneficiaros son, en general gentes con recursos limitados que no pueden recurrir a un
taxi para llegar al estupendo centro sanitario,
cuyos fines no pueden merecer más que elogios. Quisiéramos [...] se hiciera eco de las
penosas circunstancia en que son llevados los
enfermos y que producen una lógica depre-

“Está siendo comentado el espectáculo, poco
grato para la sensibilidad de los vecinos, que
se registra en los accesos que llevan a Santa
Rita desde la prestación de los servicios del
ambulatorio del Seguro de Enfermedad por
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de conducción que podría consistir en un servicio especial de ambulancias que simplificaría el acceso a la altitud de Santa Rita con los
cuidados de rigor”.

sión en el público. Sería magnífico que los
generosos sentimientos que han promovido
tan hermosa obra, completasen sin pérdida de
tiempo su tarea: arbitrar un sistema discreto

TURISMO? NON!

D

Ambulatorio, etc., y expresando efusivos elogios no sólo por el magnífico edificio y lo confortable de sus dependencias, sino también
por la modernidad de los servicios con arreglo a los últimos adelantos de la técnica en
materia de hospitales”.

esde a entrada en servizo da
Residencia Sanitaria, a “Almirante Vierna” converteuse
nun lugar obrigado de cita para moitos visitantes da cidade. A planta 16 foi o mellor mirador de Vigo. Un informe da dirección madrileña do Instituto Nacional de
Previsión desaconsellou este tipo de visitas. A presenza
en Vigo dun inspector da central da Caja del Seguro de
Enfermedad coincidira coa visita dos nenos dun colexio
santiagués, e de volta á capital o inspector falara cos xerarcas do espectáculo que vira en Vigo, e mesmo informara
por escrito a petición dos seus superiores:
“Que la Residencia se haya convertido en
punto de atracción turística no debe congratularnos como escuché en Vigo, sino preocuparnos”.
A primeira visita colectiva ás instalación do centro hospitalario correspondeu a estudantes universitarios da
América de fala hispana e de Filipinas, visita da que informaron os xornais vigueses:
“Los distinguidos viajeros se trasladaron a la
Residencia Sanitaria del Seguro de
Enfermedad ‘Almirante Vierna’ donde fueron recibidos por el alto personal de dirección, administración y técnico, que les acompañó en su detenido recorrido por las diversas dependencias y salas, de rayos X,
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NA PRO CURA DE DIÑEIRO

C

oa sinatura do administrador,
Ojeda, e o visto e prace do director, Castañer, a Residencia
Sanitaria fixo públicas, a finais de 1955, as bases dun consurso –primeiro que se facía– que chamou a atención das
persoas que tiveron coñecemento do seu contido. Do que
se trataba era de baleirar espacios e de acadar unhas pesetas para tapar máis dun oco.
O texto do anuncio de convocatoria do devandito concurso tiña o seguinte inicial contido:
“Autorizado por la Junta Económica
Provincial de Instituticiones Sanitarias del
Seguro Obligatorio de Enfermedad, se saca a
concurso la venta de desperdicios y sobrantes
de comida de la Residencia Sanitaria
‘Almirante Vierna’, así como el de otros residuos que a continuación se relacionan:

Ojeda de la Riva (dereita) en aperta co gobernador Fdez. Martínez

Envases y cajas de cartón.
Botellas y frascos de cristal.
Cajas y botes de hojalata.
Papeles y trapos.
Escorias de carbón”.
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S A LVA D O R Á LVA R E Z G Á N D A R A

A

Sanitaria “Almirante Vierna” abriu as portas por vez primeira, o xove Darío recibiu a Medalla de Salvamento de
Náufragos, no curso dun acto que se desenvolveu na
Comandancia Militar de Marina de Vigo. Naquela gran
obra de salvamento na praia de Samil participaron tamén
Isidro Lago Martínez e o poeta Celso Emilio Ferreiro que
recibiron semellante condecoración.

irlandesa Nina Epton, xa citada
nestas páxinas, coñeceu en Coruxo a un grupo de rapaces,
fillos dos galeguistas aos que recordou sempre con moito
agarimo. Entre eles atopábase Darío Álvarez Gándara,
fillo do doutor Álvarez Blázquez.
Houbo quen lle chamou Salvador ao xove Darío, por protagonista que foi do salvamento dun grupo de nenos que,
en Samil, a piques estiveron de morrer afogados nas nosas
atlánticas augas, cousa que lle sucedeu a unha cativa do
grupo, neta de Isaac Fraga. O ano no que a Residencia

Anos despois o xove Darío ou Salvador pasou a formar
parte da familia médica da Residencia “Almirante Vierna”
como cardiólogo.

M E N O S T R A B A L L O PA R A O S E R E N O D E G A R C Í A B A R B Ó N

P

áxinas atrás fixemos referencia á
creación dun servizo para atención das urxencias no
local do INP na rúa García Barbón. Aquelas persoas
necesitadas da atención médica tiñan que chamar ao
teléfono 1371, ou reclamar a presenza do sereno da rúa.
Pois ben, as cousas tamén cambiaron coa entrada en servizo da Residencia “Almirante Vierna”.

darán a las nuevas dependencias de la
Residencia ‘Almirante Vierna’ con entrada
por la calle Vázquez Varela, número 62, sin
que sufra alteración el número de teléfono
7021 que tenía en el antiguo local”.
O cambio no teléfono, como se pode comprobar, realizouse con anterioridade, xa que do 1371 inicial pasara ao
7021.

Os xornais vigueses informaron a finais de maio daquel
1955 do traslado do devandito servizo de urxencia á nova
instalación do INP en Vigo.
“A partir del día primero de junio, los servicios de urgencia del Seguro de Enfermedad,
sitos en la calle García Barbón 49 se trasla-
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U N F L A N ( ? ) PA R A U N A R Q U I T E C T O ( ? ) C O A V I S TA N O 2 0 0 0

A

Labadíe non quixo sacar a aquel home do seu erro:

os dous anos da inauguración, visitou as instalacións da Residencia Sanitaria o presidente
do Instituto Nacional de Previsión, Francisco Labadíe.
Substituíra no cargo a Pinilla Touriño e a súa presenza en
Vigo respondía ao feito de intervir como conferenciante
no XV Curso Universitario de Verán. O tema da súa
disertación foi a Seguridade Social, tema que xa expuxera
anos antes Jordana de Pozas, outro alto cargo do Instituto.

–Si, si, agora son eu o encargado.
No percorrido pola Residencia atopou moitos espazos
baleiros, polo que fixo este comentario:
–Temos cubertas as necesidades ata o ano 2000.
Ninguén amosou discrepancias ou dúbidas aos cálculos
que fixera o máximo xefe do INP. O que un presidente
dicía naquel entón atopaba conformidade, sen máis.
Contan que só Castañer dixo con voz non moi firme:

Aproveitando a súa estancia entre nós, Labadíe quixo
coñecer a Residencia “Almirante Vierna”, e moi madrugador acudiu ao centro, no que o esperaban o presidente
provincial Sanjuán, o director Castañer e o administrador
Ojeda. Este reclamou a grandes voces un plano do centro,
pero alguén entendeu un flan.

–Cun pouco de sorte,...

–E onde atopo eu un flan a estas horas. Que xente máis
rara e viciosa!
Non tardaron en aclarar que se trataba dun plano do centro, non dun flan, plano que resultou demasiado grande e
incómodo para o manexo. Contan que o xeneral Sanjuán
era quen mellor se entendía con aqueles papeis. É posible
que lembrara os seus anos castrenses e se sentía no campo
de manobras. Para que despois dixeran que que facía un
militar no Instituto Nacional de Previsión!:
–Xeneral, non se moleste, dixo Labadíe, seguindo a visita
sen planos e sen nada.
No percorrido pola Residencia, cando aínda non deixaran á marxe os planos, un empregado non sanitario do
centro correspondeu ao saúdo do presidente do INP
dicindo:

A visita de Labadíe en “El Pueblo Gallego”

–Saúde ao seu compañeiro Marcide no noso nome. Polo
que vexo é agora vostede o que se encarga destas cousas.
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L O N X E D E N Ó S M O R R Í A M A O T S E -T U N G

O

xoves 9 de setembro de 1976 foi un
día triste, moi triste, na historia do Hospital. Posiblemente
o día más difícil vivido desde aquel mes, tamén de setembro, de 1955, no que iniciara a súa andaina.
Naquela mesma xornada deixaba de vivir Mao Tse-Tung
e o mundo enteiro miraba a Pekín con ollos de preocupación. Pero a nosa prensa sentíase na triste obriga de destacar outro feito: un accidente ferroviario en Rande, co
saldo de 15 mortos e máis de cincoenta feridos.

Páxina interior do diario
decano

Tardaron os traballadores da Residencia “Almirante
Vierna”, en esquecer os momentos vividos co gallo daquel
suceso, xa que o centro hospitalario foi o lugar no que se
estableceu a capela ardente e, xa que logo, no que se concentraron as familias e amigos das persoas que perderan a
vida.

Primeira páxina de “Faro de Vigo” do 10 de setembro de 1976
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U N M O RT O Q U E G O Z A B A D E S AÚ D E

X

osé Hervada Fernández-España foi
un dos feridos naquela tráxica tarde. Estudoso das lenguas clásicas, especialista en Filosofía Escolástica, alumno destacado das Universidades de Comillas e da
Gregoriana de Roma –na primeira delas acadou o cargo
de Prefecto Xeral de filósofos, teólogos e canonistas–,
Hervada exerceu a docencia como profesor de
Literatura, e xunto con Seixas, Villamil, Lamas e Brasa
foi animador dun gran número de actividades “desde la
predicación hasta el cine-forum y desde la acción social pública y comprometida hasta el trato y la amistad personal con
toda clase de gente”, segundo figura na contraportada dun
dos seus libros. Hervada posúe o título de Vigués
Distinguido, aos que sería necesario engadir moitos
máis, aínda que o máis sobresaínte en el é esa condición
de gran persoa.

–Viña dunha viaxe aos Alpes que fixen cuns compañeiros xesuítas. Era o único procedente de Vigo.
Acompañáronme desde Santiago en coche, pero ao chegar a Redondela dixen que deran a volta que eu collía o
tren. E ese foi o tren que se veu abaixo polo fallo do gardaagullas.

Gran conversador, lembra para o autor aquel suceso.

–Despois do sucedido, foron trasladando a centros sanitarios de Vigo, dun xeito especial a daquela Residencia
“Almirante Vierna”, a todos os feridos. Alí ían quedando
os que xa eran cadáveres, eu un deles. Máis adiante, atendidos todos aqueles feridos, foron trasladando a un espazo especial da Residencia aos cadáveres, e, por suposto,
entre eles estaba eu. Xa na Residencia alguén se decata
que hai un home que, segundo a súa apreciación, aínda
ten un fío de vida. Chamado urxentemente un médico,
este ordena o traslado do considerado cadáver no lugar
dos feitos, á dependencia hospitalaria correspondente.

Pregunteille a Hervada se lembraba o momento exacto
do accidente, e como percibiu a gravidade do sucedido:
–Sentín un golpe forte e pensei que chegara a hora derradeira. Non volvín recuperar o coñecemento ata un ou dos
días despois, xa na unidade de coidados intensivos.
O do señor Hervada foi un caso especial dentro daquel
suceso tan grave. O relato que nos fai resulta sobrecolledor.

Xosé Hervada Fernández-España
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O LUGAR NO QUE DESEXABA SER E NTERRAD O

H

–Eu creo que si, que foi verdadeiramente milagroso. Pero
endexamais esquecerei a sabedoría científica e o agarimo,
moito agarimo, co que fun tratado no Hospital Xeral.

ervada, sometido a mil e unha operacións cirúrxicas, recibe ao pouco de recuperar o coñecemento a algún membro da familia, a quen os médicos
informaran da súa extrema gravidade. Cun corpo totalmente desfeito, a crenza xeralizada é que tiña as horas ou
os días contados.

Hervada recorda que o día do accidente foi o mesmo no
que morreu Mao Tse-Tung. Pero recorda outras moitas
cousas sucedidas naquel día. Co gran sentido do humor
que o caracteriza remata o relato co seguinte comentario;

–Un dos familiares preguntoume no lugar no que desexaba ser enterrado. Pero xa ves, aquí sigo dando guerra, con
achaques, si, pero con vida.

–Hai que lembralo. Foi o día do meu segundo nacemento.

–Aquilo, querido Hervada, foi un milagre.

A HISTORIA COMEZOU E N OURE NSE

A

A acción terrorista, endexamáis totalmente esclarecida,
sobre a que existe, aínda hoxe, máis tebra que luz, chegou
ao seu remate, porque o devandito Franqueira fixo fronte
aos secuestradores, entre os que figuraba –dixeron–, ademais de “Zapatones” e outros, un mozo dirixente veciñal
vigués que co paso do tempo chegaría a rexentar nada
menos que o Medtec. Esta participación, dazasete anos
despois, motivou unha dura polémica periodística entre
“La Voz de Galicia” e “Faro de Vigo” os dous grandes xornais de Galicia.

nos máis tarde, a Residencia viviu
momentos difíciles e tensos. Sucedeu no mes de xuño de
1980. E a historia ten a súa orixe en terras de Ourense.
A denominada rama político-militar de ETA, en colaboración con xente galega, intentou o secuestro do industrial
e político, deputado de Unión de Centro Democrático,
Euloxio Gómez Franqueira. Á fronte do comando figuraba José Antonio Alcocer Gabaldón, que respondía ao
alcume de “Zapatones”, sobre o que pesaban varias ordes
xudiciais por roubo, atracos, secuestros e posesión ilícita
de armas.
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O E TA R R A J U A N P É R E Z , A L C O C E R , “ Z A PAT O N E S ”

F

tamente desde o 27 de novembro de 1979, ante os problemas para atopar un substituto do dimitido doutor
Sastre, e a súa permanencia á fronte do centro hospitalario considerábase moi pasaxeira. Losada Martínez desexaba o relevo dun cargo cheo de problemas. Dende había
tempo a Residencia vivía entón momentos de gran conflictividade, de toda orde.

ranqueira coa súa escopeta feriu a
“Zapatones”, e os seus compañeiros, na fuxida, trouxéronno a Vigo. A chamada dunha persoa que non se identificou reclamou a presenza dunha ambulancia. Ao ferido
leváronno á Residencia. Cando lle preguntaron o seu
nome dixo que era Juan Pérez.
A Residencia foi tomada pola Policía. Houbo momentos
de tensión. As conversas foron intensas e non sempre
doadas. O director da Residencia, o doutor Losada
Martínez, exercía o cargo desde había uns meses, concre-

Á Policía preocupaba dun xeito particular a seguridade
do etarra e á dirección e aos médicos do centro hospitalario a saúde do paciente.

D A “A L M I R A N T E V I E R N A” A O “ P I R A M I D Ó N ”

A

noticia do ingreso na Residencia
Sanitaria de José Antonio Alcocer ocupou un lugar destacado nos xornais. O día 11 daquel mes de xuño lemos o
seguinte:

inmediato en cuantas dependencias de la
Residencia ocuparía y ocupa el individuo que
se dijo en un principio respondía al nombre
de Juan Pérez.

“Pasadas las seis de la mañana de ayer llegó
en una ambulancia a la Residencia Sanitaria
‘Almirante Vierna’ un individuo con el rostro
totalmente ensangrentado y que procedía de
una vivienda sita en el comienzo de la
Avenida de Samil.

Los facultativos de guardia lo atendieron de
inmediato y hemos podido saber que presentaba orificio de bala, que partía del cuello y
tenía salida en el maxilar derecho. Su estado
ha sido calificado de estacionario, dentro de la
gravedad y en medios bien informados hemos
podido saber que sufre, entre otras cosas, fractura de mandíbula, herida en el suelo de la
boca y diversos hematomas.

La ambulancia llegó rodeada de un fuerte
dispositivo de seguridad, que se establecería de
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El ‘Juan Pérez’ en cuestión –que resultaría
ser José Antonio Alcocer– pasó a ocupar la
habitación 131, situada en la primera planta,
dedicada a Cirugía General. Se encuentra
solo, aunque la habitación cuenta con dos
camas. A la puerta ha sido colocado un letrero que dice ‘Por favor, llame a la puerta antes
de entrar’. En el interior y exterior de la estancia hay fuerzas de la Policía Nacional, que
permanecen allí en función de que, independientemente de su condición de paciente, José
Antonio Alcocer está detenido, habiéndosele
aplicado de inmediato, según hemos podido
saber, las disposiciones en materia antiterrorista”.

A presencia de “Zapatones” na Residencia, co alias de Juan Pérez,
nas páxinas de “Faro de Vigo”

O director e demais persoal da Residencia recobraron a
tranquilidade cando “Zapatones” deixou Vigo, camiño de
Madrid, para ocupar cama no “Ramón y Cajal”, o popular “Piramidón”.
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C UR AC IÓN D O C O R P O E DA AL M A

D

esde a súa chegada á diócese de Tui,
a López Ortiz metéuselle na cabeza construir en Vigo un
gran templo. Sen dúbida porque desde un primeiro
momento tamén pensou en Vigo como cidade para compartir con Tui a capitalidade da diócese. Na cabeza de
Palacios figurou tamén un proxecto de basílica para Vigo,
segundo lle comentou ao autor Xosé Ramón Iglesias
Veiga, gran estudoso da obra do arquitecto porriñés.
Quizabes respondía a unha petición de López Ortiz que
anos máis tarde lle dixo a outro arquitecto, Fernando
Araujo Fernández, segundo das palabras que recollemos
dun interesante traballo xa citado de Alberto Cuevas:

pedra, á cidade o mosteiro ourensán de Montederramo,
pretensión a súa provocadora de reaccións moi distintas.

“Vaya usted preparando el proyecto de catedral”.

“Dos pretuberancias [dixo Baliño Ledo naquel
entón] se alzan en el Vigo de hoy: el castillo
que corona el monte del Castro y el edificio del
Instituto Nacional de Previsión. Permítanme
que les diga, y creo que mis palabras encierran
algo más que una simple metáfora, que resultaría pecaminoso, un pecado colectivo de todo
un pueblo, que no contásemos con una cruz
que superase a las dos. Bien está que nos
defendamos y que nos curemos, pero la defensa que más nos interesa es la de la fe y la curación que más debe importarnos es la del
alma”.

Dous avogados, Juan Baliño Ledo e Elías Barros
Martínez, pronunciáronse ao comezo dos anos cincuenta a prol dunha gran basílica para Vigo e dun xeito particular do proxecto de Manuel Gómez Román. Fixéronno
no curso dun ciclo de conferencias dentro da “Campaña
pro templo Basilical”, promovida polo devandito bispo.
Os dous coincidiron no feito de que a basílica tiña que
ser o edificio máis alto da cidade. Ningún outro podía ser
maior.

Baliño, non dado ao esquecemento

Nesa teima do frade agostiño por facer en Vigo un gran
templo convén subliñar o seu proxecto de traer, pedra a
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“ B A L I Ñ O N O O LV I D A ”

D

ous días máis tarde, Baliño recibiu
unha carta do bispo López Ortiz na que lle agradecía a
defensa que o avogado fixo da gran basílica. Na súa resposta, o conferenciante di que algunhas das súas palabras
alporizaron a un alto cargo do Instituto Nacional de
Previsión, que lle dixo:

Colegio Notarial, el Colegio de Abogados, el
Círculo Mercantil, el Centro de Hijos de
Vigo, los ex alcaldes de los últimos veinticinco
años que todavía viven y otras varias personas”.
Aínda que non figura citado, existe no expediente unha
carta do bispo de Madrid-Alcalá que, polo seu contido,
debería motivar a apertura dun proceso para levar aos
altares ao avogado vigués.

“Sobró, creo yo, la mención al hospital del
INP”.
O avogado sinala no escrito dirixido ao obispo que o
exposto na súa conferencia respondeu “a creencias y convinciones muy profundas”. E engade:

Na solicitude de anulación do proceso de separación,
Baliño sinalaba a unha serie de persoas, defensoras tamén
do Estatuto “que continúan desempeñando los mismos
cargos oficiales que antes tenían [dicía] u otros de superior categoría”. E entre os mencionados figuraban
Sánchez Cantón, Puente Castro, Luis Iglesias Iglesias,
Charro Arias e Cruz Gallastegui Unamuno. Algún deles
sentiuse ofendido pola mención.

“Por ser obra de VIR, y como muestra de gratitud por lo que su ilustrísima revendísima y
yo sabemos. Baliño no olvida”.
López Ortiz e Eijo Garay, entre outras persoas, amosaron
moito interese na solución do recurso de Baliño Ledo
contra as decisións de cesamento como secretario xeral
do Concello de Vigo e de impedimento para exercer cargo
público en Galicia polo apoio que prestara ao Estatuto de
Galicia. Nun dos resultandos do fallo a prol de Baliño
figura esta afirmación:
“Si bien quedaba subsistente el hecho de haber
defendido el Estatuto Gallego, se le consideraba persona de derechas y de buena conducta y
antecedentes, sin haber tenido intervención
política. [...] Han evacuado informaciones a
cerca de la conducta político social del Sr.
Baliño, la Cámara Oficial de Comercio, la
Cámara Oficial de la Propiedad, la Junta de
Obras y Servicios del Puerto, el Excelentísimo
y Revendísimo Obispo de la Diócesis [o subliñado é noso], el presidente de la Audiencia, el
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AS CASAS DE DEUS P OR RIBA DAS OU TRAS

B

arros Martínez, toda unha autoridade en España en materia de lexislación sobre
Administración Local, axudara aos alcaldes Suárez
Llanos e Pérez Lorente na solución dalgúns dos problemas que xurdiran no camiño para que Vigo contase
cunha Residencia Sanitaria. Pero unha vez que puxeron o
ramo no cumio do edificio proxectado por Marcide interpretou que aquel non podía representar a maior altitude
sobre a terra viguesa.

vados sobresalgan de las cúpulas de nuestros
templos, al estilo de cómo ha ocurrido en Vigo
donde desde hace pocos años han aparecido
unos edificios monstruosos que pretenden
avasallar a las demás edificaciones, incluso a
las de la Iglesia; esos rascacielos que quieren
imponerse en el espacio no es permisible que
sobrepasen en altura de los templos que para
todo hombre cristiano son las casas de Dios, y
Dios tiene que estar por encima de todo”.

“Realmente [...] no puede consentir la actual
generación que otros edificios públicos o pri-

O C O N F I T E O R D E I D E C A S TA Ñ E R

D

dependencias do bispo para pedir perdón porque o edificio do Seguro de Enfermedad era, de ser certas as palabras de Barros Martínez, dos “monstruosos que pretenden avasallar”. Imaxinaban ao médico de xeonllos diante
do frade López Ortiz rezando o “confiteor Dei onipotente,...”, e imaxinaban ao crego Enrique Pequeno e a
Castañer axudando aos obreiros da constructora
Beamonte no labor de quitarlle algún piso ao edificio de
Marcide, por aquilo de que o recoñecemento do pecado
tiña que ir emparellado co propósito de enmenda e co
reparo do mal.

ías despois do ciclo de conferencias
Castañer viaxou a Tui. Ao parecer a súa presenza na capital do vello Reino estaba vencellada á condición de inspector dos servizos do Seguro de Enfermedad que tiña o
devandito médico. Como sinalamos páxinas atrás,
Castañer viaxaba moito por toda a provincia para manter encontros con médicos ao servizo do Seguro. Pero
existiu constancia de que mantivo un encontro co bispo
López Ortiz.
Colegas de Castañer dicían, metade en broma, metade en
serio, que o inspector médico, presente en todas as conferencias da “Campaña pro templo basilical”, acudira ás
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E S E N O N “ D Á D E B E B E R A Q U E N PA S A” ?

O

médicas. A Deputación Provincial, dona do Hospital,
temía tamén que os concertos que mantiña coa Caja del
Seguro de Enfermedad quedaran en nada.

presidente do Consello Provincial
do INP, o director provicial do Instituto e o director da
Residencia Sanitaria viaxaron máis dunha vez a
Pontevedra para manter encontros coas autoridades da
capital e cos dirixentes do Hospital Provincial. Os tres
tiñan medo de que nas súas viaxes a cidade do Lérez non
fose realidade iso que di o vello cantar de que “Pontevedra
é boa vila, da de beber a quen pasa...”.

Os viaxeiros vigueses dixeron que o mal non tiña a
dimensión que lle daban eles, e amosaron datos dun estudo que fixeran na central do Seguro en Madrid para tranquilidade dos xerarcas pontevedreses. Pola cabeza do
xeneral Sanjuán, presidente provincial do INP, un militar
que xa non estaba para moitas guerras, e Castañer debeu
pasar aquel Teucro valente do que presumen os pontevedreses de ter por fundador, disposto a loitar contra o
xigante vigués.

O concello pontevedrés amosou a súa preocupación polo
feito de que coa entrada en servizo da “Almirante Vierna”
os asegurados pontevedreses tiveran que viaxar a Vigo
para as intervencións cirúrxicas e para certas consultas

“ C A M PA Ñ A D E R E P U L S A”

A

s preocupacións das autoridades
pontevedresas, expostas aos representantes do Instituto
Nacional de Previsión, ocuparon espazo nos medios de
comunicación, aínda que fose coa mesura que a censura
de prensa permitía.

enfermos quirúrgicos, del Seguro Obligatorio
de Enfermedad, tenían que desplazarse para
ser allí intervenidos. Esto desencadenó una
fuerte campaña de repulsa en los medios de
información”.

Pasados os anos, nun artigo sobre o labor desenvolvido
polo médico Bernardo Salom de la Hoz, o doutor
Antonio Días Lema lembra os efectos da apertura do
“Pirulí”:

O doctor Días Lema expón o posicionamento de Salom
de la Hoz, que exercía como director do Hospital
Provincial pontevedrés, naquela campaña contraria ao
desplazamento dos asegurados a Vigo:

“Con motivo de la puesta en marcha de la
Residencia Almirante Vierna en Vigo, los

“El Dr. Salom opinaba que si se concentraran
estos servicios con el Hospital Provincial, el
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productor podría operarse en Pontevedra.
Este desplazamiento de los enfermos a Vigo,
hacía que, como ya ocurriera en otros tiempos, que el número de ingresos de
Beneficencia aumentase en el Hospital con
expedientes falsos”.

Un rincón da praza do Teucro, en Pontevedra

ENFERMOS QUE NON VIAXABAN A VIGO

A

los naturales de una enfermedad. Pero es el
caso que los viene originando y serios, con claro
quebranto en muchos casos para la economía y
la tranquilidad de muchas familias. Tenemos
noticias de que estas perturbaciones sobrepasan
en bastantes casos lo razonable cuando un
pariente nos enferma o cuando la esposa, en
estado de buena esperanza, está a punto del
alumbramiento”.

s reclamacións de Pontevedra tiveron continuidade. Resulta doado atopar nos xornais traballos sobre o que na capital consideraron sempre unha
grave inxustiza. Dez anos depois da entrada en servizo da
Residencia viguesa, un traballo sen sinatura nas páxinas
dedicadas á información de Pontevedra do xornal “Faro
de Vigo” denunciaba o mal que dicían padecer os pontevedreses:
“Pontevedra necesita una Residencia Sanitaria
del Seguro Obligatorio de Enfermedad. [...] El
SOE es un avance que cada día beneficia a
mayor número de españoles, y en ninguna circunstancia debe ocasionar otros trastornos que

O xornal vigués sinalaba o proceder de daqueles enfermos e das súas familias cando era necesaria a asistencia
cirúrxica:
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que bastantes clínicas y sanatorios privados de
la provincia vienen asistiendo a enfermos cuya
hospitalización en Vigo rehuyen sus familias,
prefiriendo el más elevado gasto que ello les
supone, a la necesidad de desplazarse a Vigo. Y
esto, por el deseo de seguir de cerca la evolución
del enfermo y consolarle con su presencia".

“Es la de Vigo la única Residencia Sanitaria de
la provincia, y si bien es cierto que su capacidad
es hoy por hoy suficiente –nunca se ha visto colmada; siempre ha dispuesto de camas bastantes para cualquier grave contingencia–, se nos
ocurre pensar si no resultará un tanto aventurada tal afirmación cuando no desconocemos

O CAN DA MI NGUILLÓN

C

Un seguro médico privado e cantidades para gastos de farmacia daba a Asociación da Prensa aos seus compoñentes.
Un colega, Francisco Leal, que argumentaba boa saúde, xa
que logo causante de pouco gasto sanitario-farmacéutico
para o seu corpo, empregou os cartos na curación do seu
can. A muller do periodista era a gran pintora Xulia
Minguillón e nalgún cadro saído das súas mans quedou
inmortalizado o animal, para os efectos asistenciais membro de número da Asociación da Prensa de Vigo. Leal
sempre tiña o argumento de dicir, ante acusacións á súa
persoa, que Calígula fixera cousas moito peores que esa.

o gallo da inauguración da
Residencia Sanitaria “Almirante Vierna” nun comentario
aparecido nun xornal vigués había unha referencia ao
feito de que os periodistas vigueses non podían utilizar as
dependencias do “Pirulí”.
Os profesionais do Periodismo non eran xente farta de
cartos, pero os seus ingresos superaban a cantidade para
ter dereito ao Seguro Obligatorio de Enfermedad. Por
ese afastamento, os periodistas vigueses, segundo a exposición do autor do comentario, tiñan que acadar cartos
coa edición da súa folla oficial dos luns e con festivais
como o que cada ano facían no parque de “Las Cabañas”.
Vigo tiña naqueles días moitos lugares para bailar. Se un
leva aos ollos a propaganda das salas de festa existentes na
nosa cidade comprobará que non é de todo certo a caricatura que se fai de varias poboacións galegas nun dito moi
popular. Mentres noutras cidades rezaban, durmían, ou
estaban de festa, segundo cada caso, “Vigo traballaba”.
Oportunidades de bailar tiña dabondo o vigués, naquel
ano 1955, en “La Cruz Blanca”, no xa citado parque de
“Las Cabañas”, no “Jardín Park”, en “La Palmera”,
“Bellamar”, “Parque San Roque”, “Parque Azul” “Venecia”,
“Florida”,“Salón Corujo”,“Sanatorio de Pepiño”,“Rosalía”,...

O periodista Francisco Leal
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E o temor sería maior se fose do coñecemento de
Castañer aquilo que escribiu Cunqueiro sobre o can de
Leal: “No puede ocultar su origen vivariense, particularmente en sus enfados, cuando ronca como el viento cantábrico, en
días casi apocalípticos”.

Era o doutor Castañer amigo do periodista e da pintora e
sabía da existencia dese can. Co gallo dunha mostra da
pintora o primeiro director do centro hospitalario confesou publicamente:
“Asistí al alumbramiento de más de un cuadro y la artista me permitirá manifestar lo
que pueda parecer una indiscreción: fui testigo también de la muerte de algún otro que su
genio creador no creía materia hermosa.
Con Julia, Paco Leal y algún otro amigo celebramos la culminación de más de una obra,
añadiéndose a la celebración el perro de la
Casa, que con una serie de movimientos y un
amical ladrido parecía compartir nuestra
celebración”.
Descoñezo a información que tiña o doutor Castañer
sobre o proceder dos donos do can en materia de asistencia médico-farmacéutica. De saber como actuaban don
Francisco e dona Xulia, é posible que o director da
Residencia tivese medo a que os periodistas formaran
parte da familia do Seguro, e que calquera día aparecese a
parella amiga co can polo centro construído por Marcide
dispostos a que o animal recibira asistencia, e o medo
engadido de que o comportamento do can fora totalmente distinto ao coñecido polo médico no estudo da artista.

Obra de Xulia Minguillón, en Castrelos
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D E R RU B A R A IG R E X A D E S A N J O S É O B R E RO

S

De chegar a un acordo, posiblemente a fachada principal
do centro sanitario mantivera a imaxe inicial, como deseñou o arquitecto Marcide. A primeira parte arrimada
ao edificio, no espazo cualificado fachendosamente de
xardín cando se redactou o proxecto, ocuparía o lugar no
que se levanta o templo construído por Araujo.

e erro é, como sinalamos anteriormente, afirmar, como se ten feito, de que a capela de San
Honorato se derrubou para levantar a Residencia
Sanitaria do Seguro Obligatorio de Enfermedad, compre
lembrar que o templo do arquitecto Araujo que substituíu a capela a comezos dos anos sesenta, a piques estivo de
desaparecer, porque o Instituto Nacional de Previsión
pretendeu, no ano 1971, a ampliación do actual Hospital.

FERNAND O CONDE PONSE MANS Á OBRA

O

presidente do Consello Provincial
do Instituto, Fernando Conde, e o director provincial do
organismo, Coello Cuadrado, visitaron ao bispo e ecónomo da parroquia para lle expor as necesidades que ten a
Residencia Sanitaria de ampliación das súas instalacións.
O doutor Alonso Astudillo levaba tempo falando con
xerarcas provinciais do INP da necesidade de ampliar as
existentes. Era asunto que lle plantexaban de cotío a
maior parte do persoal do centro hospitalario. Non chegaba coas obras que se estaban a facer e que inaugurou en
1971 o ministro de Traballo Licinio de la Fuente.
Fernando Conde díxolle ao bispo que o INP estaba disposto á compra dos terreos que rodeaban a Residencia e
que nesa operación a parte máis importante correspondíalle ao lugar no que estaba o templo parroquial.

Fernando Conde de Ponte, condecorado
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T E R R E O S PA R A O N O V O T E M P L O

C

o visto e prace do prelado, o ecónomo púxose mans á obra na procura de terreos para a
parroquia. Pronto atopou uns non moi lonxe, e para saber
as posibilidades existentes de construír nese espazo dirixiuse ao Concello, que non tardou en satisfacer a curiosidade do crego.

plantas de viviendas.- Oficinas profesionales
anejas a viviendas que no produzcan molestias.- Usos de servicio público social en el
emplazamiento señalado en el Plan Parcial.Hoteles o pensiones. USOS TOLERADOS: Salas de reunión o espectáculos que no
produzcan congestión o molestia.- Pequeña
industria no incómoda, a servicio de viviendas.- Centros culturales, religiosos o instituciones en emplazamientos previstos en el
Plan Parcial”.
O ecónomo dirixiu un escrito ao Concello para interesar novos e máis datos sobre o espazo no que pretendían levantar unha nova igrexa. Ademais da solicitude
formal, vía Rexistro Xeral, houbo unha chamada telefónica ao alcalde interesándose polo asunto.
Cando se recibiu nas dependencias parroquiais un oficio do secretario xeral do Concello, houbo certo desacougo. O escrito sinalaba que
“El Iltmo. Sr. Alcalde-Presidente de este
Excmo. Ayuntamiento EN PROVIDENCIA DEL 10 DEL ACTUAL, RESOLVIÓ
INFORMAR A Vd. que los terrenos que se
señalan en el croquis adjunto a su instancia de
16 de enero último, situados entre la Avda. de
Madrid y c/ de Puerto Rico, figuran en el
Plan General de Ordenación Urbana, en
zona nº 2-A y no están dotados de los servicios
urbanísticos a que se refiere el artículo 63-3 de
la Ley del Suelo y Ordenación Urbana. El
ancho de la calle a que dan frente es de treinta
y un metros”.

A capela de San Honorato, días antes de ser derrubada

Nos terreos obxecto de curiosidade, situados entre a
Avenida de Madrid e a rúa Porto Rico, era posible a construción dun novo templo, unha vez salvados algúns
pequenos problemas. O dono do terreo achegoulle ao
ecónomo de San José Obrero datos sobre o espazo,
segundo constaba no Concello.
“USOS PREVISTOS: Viviendas.- Garajesaparcamientos.- Comercio hasta el 10% de la
total superficie de plantas de viviendas.Oficinas hasta el 10% de la total superficie de
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dantes de la Residencia Sanitaria de la
Seguridad Social ‘Almirante Vierna’ son
interesantes a los efectos de su posible expansión y ampliación de dependencias e instalaciones complementarias, lo son en sumo
grado los ocupados actualmente por la Iglesia
Parroquial de su digna rectoría. Considera
por tanto dicho órgano corporativo que resulta fundamental es impresdincible su adquisición para la asimismo necesaria amplitud de
los servicios asistenciales de la Seguridad
Social y por tanto se pronuncia firme y unánimamente por su compra a reserva de concretar de mutuo acuerdo y lo más brevemente posible por los Servicios competentes del
Instituto Nacional de Previsión, los diversos
aspectos, incluido precio como el más relevante, que de dicha transmisión pudieran
derivarse”.

A resposta municipal preocupou ao ecónomo, que non
estaba ao día en materia de política urbanística, e desexaba que lle traduciran ao román paladino o que quería
dicir aquel papel.

A capela de San Honorato, camiño de quedar en nada

Nunha xestión persoal no Concello déronlle todo tipo de
explicacións e prometéronlle solucionar os problemas
existentes nun breve prazo de tempo. O dono do soar
falou co ecónomo e comunicoulle que necesitaba unha
rápida resposta, pois, o de sempre, “ha surgido un nuevo
pretendiente para dicho solar”. Así as cousas, o ecónomo de
San José Obrero enviou un escrito o INP, que remataba
deste xeito:
“Suplica: Se digne acelerar lo más posible el
expediente de adquisición de la Iglesia parroquial para saber yo a que atenerme y poder
dar una respuesta a dicho propietario”

Capela de San Honorato, na súa derradeira hora...

O 26 de marzo de 1971 o director provincial do
Instituto, Coello Cuadrado, asinaba un escrito, que lle foi
remitido ao ecónomo da parroquia de San José Obrero co
seguinte contido:
“En contestación a su atento escrito fecha 23
de los cttes., debo comunicarle que puesto el
contenido del mismo en conocimiento del
Consejo Provincial del Instituto Nacional de
Previsión, manifiesta, ratificándose en anterior opinión, que si todos los terrenos cincun-
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“RES EXTRA C OMERC IUM”

N

Hai quen considera que detrás da fallida operación estaban as oracións do frade López Ortiz, daquel entón arcebispo vicario xeral castrense. O que fora prelado de Vigo
contaba como feitos máis relevantes do seu exercicio pastoral en Tui-Vigo o cambio de denominación da diocese,
a construción do Seminario na Avenida de Madrid e a
nova distribución parroquial en Vigo, con especial agarimo á creación da de San José Obrero, proceso de construción do templo, obra do arquitecto Araujo, que seguiu
moi de cerca.

o camiño apareceron moitos atrancos, algúns deles de carácter legal. E a desconfianza entre
as partes foi in crescendo. Resultou obrigado o pronunciamento dos servizos xurídicos do Instituto Nacional de
Previsión. As presas do crego polas necesidades, segundo
dicía, de pechada operación co dono dos novos terreos
nos que facer o novo templo, non se corresponderon coa
lentitude administrativa. No mes de outubro, enviáronlle
á Dirección Provincial do INP un escrito, nos termos que
se reproducen:

Posada Curros, sempre tan ocorrente, comentaba:

“Naturalmente que las iglesias y templos no
son cosas que estén en el comercio jurídico;
son ‘res extra comercium’. No obstante, pueden entrar en él, previo el expediente que el
Código de Derecho Canónico prevee de desafección de su destino. En definitiva es cuestión previa que incumbe a los vendedores,
Cualquier compromiso que pueda sustraerse
sobre la adquisición de estos terrenos debe
quedar subordinado a la previa inscripción de
los bienes en el Registro de la Propiedad, desafectados de su actual destino, y sin hacer
entrega alguna de cantidad en el entretanto”.

E se non chegaba coas oracións, sería doado para quen
tiña honores militares, arma sobre o lombo, mandar unha
brigada aerotransportable, que situada diante do templo
acabaría con calquera intención de derrubalo.

As conversas continuaron durante longo tempo, e houbo
varias xuntanzas, a meirande parte delas nas dependencias da Residencia Sanitaria.
Antonio, “O zapateiro”, o home que seguiu día a día a
construción da Residencia Sanitaria, entende que o
párroco don José abriu moito a boca. Considera que se a
súa actuación fora outra a ampliación do hospital sería
unha realidade. Antonio lembra a capela de Santa Rita e
sente, aínda hoxe, certa dor porque fora derrubada.

Escrito do INP ao crego de San José Obrero
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N O V O S P R O TA G O N I S TA S , N O V O S S E RV I Z O S

E

Consello Provincial do Instituto Nacional de Previsión
de que comezara a organización dos anteditos servizos
xerarquizados. Nunha nota enviada á prensa, o Consello
sinalaba que coa posta en marcha destes servizos:

n setembro de 1972, a Comisión
Permanmente do Instituto Nacional de Previsión solicitaba da Dirección Central do INP a xerarquización dos servizos. Na Residencia viguesa, acordo que días máis tarde
apoiaba por unanimidade o plenario do Consello.
Asistiron a aquel pleno histórico, ademais do presidente
Fernando Conde de Ponte, os/as señores/as que se sinalan: García Rodríguez, Piñeiro Ares, Mosquera González,
Davila Rey, De la Fuente Álvarez, Mestres Escudé,
Martínez Noya, Vigo Díaz, Fernández Gestoso, Loureiro
Benavides, Fontano Collado, Fernández Avenza, Iglesias
Otero, Oubiña Barros, Alberte Fraiz, Lamazares Pardo,
Amado Súnico, Sánchez Martín, Rodríguez Dornelas,
Díez Rodríguez, Blanco Sacramento, Lombera Pando e
Recondo Estévez.

“se logrará una mayor eficacia en la asistencia
hospitalaria”.
A xerarquización dos servizos, que se levou adiante con
moita lentitude, representou a perda de protagonismo
nas instalacións hospitalarias de moitos profesionais da
Medicina que ata aquel entón traballaban no hospital. A
devandita xerarquización representou non só a aparición
de caras novas, senón a adquisición de mobles e instrumentais médicos.

Ano e medio despois, nos primeiros días de febreiro de
1974 o director da Residencia Sanitaria daba conta ao

D OAD ORES DE SANGUE

N

irmandade era unha das moitas existentes en España vencelladas aos centros hospitalarios do Instituto Nacional
de Previsión. Co gallo da súa posta en marcha visitou
Vigo o delegado xeral do ministerio de Trabajo para estas
irmandades, José María García de Viedma Alonso.

o mes de xullo de 1972 xurde na
Residencia a “Hermandad de Donantes de Sangre”, encomendándoselle a presidencia ao capitán de fragata
Ricardo Torres Quiroga que coñecera ao almirante
Vierna en Cádiz e a quen dedicou unha lembranza, da
que deixamos constancia nestas páxinas. A devandita
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O primeiro donante foi o tantas veces citado Pedro Ojeda
de la Riva, e xunto a el figuran na historia desta benemérita irmandade como primeiros doadores as seguintes
persoas: José Elissetche Lama, Jaime Rodríguez Sánchez,
Alberto Alonso Gasalla, Jesús José Rodríguez Figueroa,
María Jesús Sanjurjo Aránaz, Manuel Sío Vila, María
José Abeijón Arufe e Manuel Acuña Alvitos.
Aos tres anos da posta en marcha da “Hermandad de
Donantes de Sangre”, a prensa viguesa recollía os seguintes
datos:
“Por curiosidad, por estímulo y por estadística
interesa decir que la Hermandad ya aportó más
de una tonelada de sangre a la Residencia
‘Almirante Vierna’ con el siguiente detalle: año
1972, inicial, 211 litros; 1973, un total de 476
litros; 1974, algo más de 552 litros”.

Capitán de Fragata Torres Quiroga

M O N S E Ñ O R D E L I C A D O , U N D E TA N T O S

A

Dicha visita ha sido totalmente espontánea,
produciendo la consiguiente satisfacción entre
los demás donantes de sangre, personal facultativo de la Residencia y directivos de la
Hermandad”.

“Hermandad de Donantes de
Sangre” contou desde a súa orixe co apoio do bispo da diócese tudense, anos máis tarde arcebispo de Valladolid,
monseñor Delicado Baeza. En contra do parecer do prelado, Torres Quiroga quixo que quedara constancia do
comportamento de monseñor Delicado Baeza, e nunha
nota enviada aos medios de comunicación dicía, despois
dunha das visitas non anunciada do devandito persoeiro:

O bispo Delicado pedíralle aos medios de comunicación
vigueses que non publicaran este tipo de notas, e no caso
de saír o seu nome figurara no medio da relación de doadores.

“Ayer, a las ocho y media de la mañana, se presentó en la Residencia Sanitaria ‘Almirante
Vierna’, el señor obispo de la diócesis de TuyVigo, doctor don José Delicado Baeza, en calidad de donante de sangre por segunda vez.
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XESTO DE E MERXE NCIA

F

dándolle conta do estado de extrema gravidade que padecía un neno ás poucas horas de vir ao mundo. “Faro de
Vigo” destacou o feito:

oron moitos os casos de emergencia
nos que os compoñentes da irmandade viguesa puxeron
de manifesto a súa xenerosidade, pero neste caso cómpre
subliñar o primeiro deles, segundo nota recollida na prensa. Sucedeu ás dúas da madrugada do 4 de novembro
daquel ano 1972.

“Tan pronto fue advertido por un amigo del
peligro, se presentó inmediatamente en el
Banco de Sangre y la donó de madrugada. Es
éste el primer gesto de emergencia que registra
la Hermandad, acaecido en plena noche”.

Unha chamada telefónica ao domicilio do doador
Manuel López Fernández, empregado de Caixanova
–daquela aínda Caja de Ahorros Municipal de Vigo– ,

O ADEUS D O D O U TOR ALONSO ASTUDILLO

A

os case vinte anos da súa incorporación á fronte da Residencia Sanitaria “Almirante Vierna”
–compartiu uns anos con Castañer, pero para todos era o
verdadeiro director– o doutor Alonso Astudillo deixaba
a dirección do centro, para exercer o seu labor nas terras
zamoranas de orixe. Os zamoranos constituían no Vigo
dos anos cincuenta-sesenta un grupo importante e
influente, e no seo do Instituto Nacional de Previsión
tamén tiñan grandes cotas de poder.

“En los tiempos en que vivimos, con los tiempos que se avecinan de plena transformación,
va a resultar difícil una permanencia en el
cargo tan larga. Las necesidades son muchas
y el dinero del que dice disponer la
Administración no es suficiente. Un hospital
es algo muy costoso, no solo en su continente,
sino en su contenido. Vigo tiene importantes
necesidades, pero hemos de ser conscientes
que lo mismo sucede en otras poblaciones. Los
hospitales tienen una antigüedad más o
menos parecida y en todos los cambios resultan obligados”.

Deixaba o doutor Alonso Astudillo centos de amigos dentro e fora da Residencia. E na hora da marcha dicía que as
lembranzas da súa etapa en Vigo serían, na meirande
parte, boas. Díxolle a un periodista na hora do adeus:
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tor xerente, cargo que non sempre exerceu un profesional
da medicina, como resultou o caso do economista e censor-xurado de contas Juan José Equiza.

O doutor Alonso Astudillo traballou moito a prol da
ampliación da Residencia, utilizando os terreos que se lle
desexaban comprar á Igrexia e a algúns particulares, feito
que xa mereceu a nosa atención. Tamén na despedida
lamentou o durante tantos anos director da Residencia.
“Habíamos logrado convencer a las gentes de
Madrid. Debo reconocer que don Fernando
Conde trabajó mucho y bien. Era hombre con
mucho peso en la capital y muy reconocido en
el Instituto, porque cualquier planteamiento
que formulaba lo hacía con mucha seriedad,
siempre con datos suficientes para responder
a cualquier opositor. Para sus informes utilizaba muchas veces medios propios, ajenos al
INP, que se suponía tenía mucho dinero, pero
que finalmente se ponía de manifiesto que no
era tanto... Pero ya ve usted, al final se truncó
esa magnífica oportunidad. Es quizás la nota
amarga que me llevo de aquí”.
A prol da doazón de sangue, da que xa hai referencia nestas páxinas, desenvolveu un importante labor o doutor
Alonso Astudillo. O grupo de doadores xurdiu durante a
súa etapa como director, e foi tarefa que seguiu con especial agarimo. Os que traballábamos naqueles tempos nos
medios de comunicación vigueses non esquecemos as
súas chamadas para que lle prestásemos grande atención
a Asociación, pedindo, a súa vez, que o afastásemos de
calquera protagonismo. No momento da súa marcha, a
Asociación fixo un recoñecemento público do traballo
realizado polo médico zamorano.

Alonso Astudillo, entre os acompañantes de Licinio de la Fuente

Distinguiu sempre ao tantos anos director da Residencia o
seu carácter conciliador, a súa capacidade para superar os
atrancos que atopaba no camiño, que non foron poucos.
Nos dazanove anos que pasaron desde a marcha de
Alonso Astudillo foron xa as persoas que exerceron traballos directivos do meirande rango no Hospital.
Substituido polo doutor Sastre, a Residencia Sanitaria, a
partir de 1983 Hospital Xeral, coñeceu o paso pola dirección de moitas persoas. As figuras do director e do administrador desapareceron como tales, e xurdíu a do direc-
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DOR DE CABEZA E MAL DE FÍGADO NON DESEXADO

O

domésticos, os propios dun hospital vello, cunha chea de
problemas de carácter estrutural e falto de persoal; un
hospital –convén engadir tamén– que debe atender cada
día a unha poboación maior. As reformas que se empezaron a realizar nas dependencias do hospital, a súas diversas ampliacións, tiveron un aspecto positivo, pero hai queter presentes os negativos da incomodidade, do traslado
ou peche temporal de instalacións, non sempre acertadas,
a xuízo do persoal do centro e dos usuarios dos servizos.

s anos que suceden a aqueles nos
que Alonso Astudillo exerceu a dirección son tempos de
grandes transformacións, pero tamén de moita conflitividade. Os doutores José Luis Sastre e Losada Martínez, os
seus sucesores, viviron momentos dabondo problemáticos.
Á hora de facer memoria do sucedido non hai que esquecer que a España na que eles exercen o seu labor xa non
era o país gobernado por Franco. A liberdade de asociación, o xurdimento dos partidos políticos e dos sindicatos
crearon novas e importantes canles para facerlle fronte á
Administración en todos os niveis. A liberdade de prensa
fai, por outra banda, que o coñecemento e denuncia dos
problemas vaian máis alá das fronteiras hospitalarias. Os
cambios na Administración sanitaria, a creación de novos
organismos con competencias na materia, asemade os
cambios lexislativos tampouco convén perdelos de vista á
hora do xuízo.

Persoas como os doutores Sastre e Losada Martínez pediron en máis dunha ocasión o relevo, e non resultou doada
a sustitución. Persoas ás que se lle ofreceu o cargo rexeitaron as ofertas. Sabemos de alguén a quen lle presentaron a
posibilidade de ocupar a dirección, que respondeu sen
mediar outras palabras:
–Que queredes: dores de cabeza e problemas de fígado
para o meu corpo?

Aos devanditos problemas de carácter xeral que afectaban a todo o territorio español, houbo que engadir os

FA N TA S M A Q U E R O N C A C O M O O V E N T O N A S C I E S

M

lugar parecía habitar un ser misterioso, e na memoria dalgúns estaba aquel fastasma que sospeitaron existía no
interior da aínda Residencia “Almirante Vierna”.

áis dun preguntábase que pasaba no
centro hospitalario vigués, no que os atrancos eran cada
vez maiores. Non faltou quen chegara a dicir que naquel
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–Resultou ser un vixía que subía e baixaba polo hospital
como era o seu deber.

Médicos e demáis persoal do centro hospitalario sospeitaron, hai coarenta anos, que polas plantas discorría un
fastasma que cambiaba cadros de lugar, que apagaba e
acendía luces dun xeito atolado. Sucedía sempre de noite.
Un dos médicos, que gustaba de frecuentar as Cíes, dicía
que o fantasma tiña semellante ronquido ao do vento nas
illas nos día do maís duro inverno, cando mandaba un
norte enfurecido. Desde a Administración da Residencia,
con Ojeda de xefe, chegaron a pór o suceso en coñecemento de membros da temida Brigada Político Social,
aínda que non de maneira oficial.

As preguntas resultaban obrigadas:
–E aquel ruído semellante ao do vento das Cíes?
Ao parecer o vixía durmía ás veces nun recuncho e roncaba a pracer.
Pero había unha cousa que non afastaba as dúbidas: o
apagado e acendido de luces non era sempre cousa do
vixía, e os cambios na decoración tampouco correspondían á súa autoría. Xa que logo fantasma habemus? Non! O
suposto fantasma, máis exactamente o conxunto de fastasmas tiñan documento nacional de identidade, e no seu
comportamento había moito de brincadeira e algo de protesta polas cousas que non funcionaban.

Contan que un bo día deron co “terror” do Pirulí. Un
médico, persoa moi seria e prestixiosa, aproveitou a hora
do xantar na súa casa para informar solemnemente aos
membros da familia.
–Xa deron co fantasma.
O silencio, que se prolongou durante uns minutos, dos
familiares do médico, rachouno o doutor coa ampliación
da grande e desexada nova.

O D I A Ñ O E A AU G A B E N D I TA

A

lguén chegaba máis lonxe e dicía
que alí habitaba o mesmo diaño. Rumores andaron pola
Casa de certo xofre a zufre máis que sospeitoso. E na lembranza dalgún estaban as palabras, xa citadas nestas páxinas, da vella Casta, alá polos anos coarenta

que estivera presente o debuxante Xesús Conde, empeñado en convencer a Cunqueiro e a outros tertulianos da
Casa Elixio, entre eles algún médico do Pirulí , que neste
tipo de bendicións había un crego do Baixo Miño que en
certos casos quentaba antes a auga, porque era boa para
loitar contra certos diaños de nación portuguesa, que
entraban no noso territorio, cando existían alfándegas,
sen pasaporte e sen outro tipo de documento. Urbano
Lugrís entendía que a procedencia da auga tiña a súa
influencia. Para o xenial artista non era o mesmo de efec-

Un, que se dicía agnóstico, preguntáballe a outro, de crenza relixiosa con moito fondo, pola dubidosa efectividade
das bendicións que derramaran naquelas instalacións
dous bispos –Eijo e López Ortiz– e o capelán don
Enrique. Á hora da pregunta e do comentario sería bo
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tiva unha bendición con auga do Sil que do Arnoia, cousa
que o crego e poeta Rei Romero non conseguiu sacar da

cabeza do pintor! Qué ledicia resultou para un, aínda
mozo, achegar a orella naqueles encontros!

A OLIVE IRA OU O PITO ?

O

ausencia no centro hospitalario de “poderoso caballero don
Diñeiro”.

árbitro Urrestarazu, a quen o alcalde Ramilo quixo meter na cadea despois dunha mal arbitraxe en Balaídos co argumento de que coa a súa mala
actuación estivera a piques de ocasionar unha alteración
da orde pública, dicía que nas bancadas do estadio municipal vigués había xente dabondo con pitos que confundía
aos xogadores dun e outra equipo.

Se o árbitro Urrestarazu visitase a Residencia “Almirante
Vierna” naqueles días, chegaría a conclusión de que o símbolo de Vigo era o pito e non a oliveira.

Para aquela ocasión, a vista da visión de Urrestarazu sería
procedente a repetición dalgún daqueles versos deportivos que no “Faro” escribía o Hincha Perico:
“Aquello fue un hito
en el abuso del pito”.
No caso que nos ocupa, e que corresponde aos primeiros
meses do ano 1977, a utilización dun plural de pitos
sucedeu non en Balaídos, senón na Residencia
“Almirante Vierna”, co gallo dun repetitivo fallo no sistema de timbres nalgunhas das dependencias do centro
hospitalario.
Persoal da Residencia, farta da non solución do problema, fixo recadación de cartos co fin de comprar pitos, que
posteriormente distribuíron entre os enfermos e os seus
familiares, para que fixeran uso deles no caso de necesitar
dos servizos do persoal sanitario.
Aínda que non resulte de doada comprensión, a solución
deste tipo de problemas, de non moi alto custo, resultaba
máis difícil do que parecía, por aquilo do papeleo e da
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PA R L E Z V O U S F R A N Ç A I S E ?

A

lgunhas crónicas dos días do ano
1809, no que os franceses quixeron ser donos de Vigo,
sinalan que os do lugar lle preguntaban á xente descoñecida que pasaba polo Couto, espazo frecuentado para a
fuxida, se a súa fala era francesa. Ante a dúbida que xeraba a vocalización do descoñecido, obrigábanlle a pronunciar palabras con r, imaxino que algo semellante a ese que
nos di que “el perro de San Roque tiene el rabo roto”.

dos carros para transporte da comida aos enfermos.
Tradutores non faltaron, pero de nada serviu para a utilización correcta dos devanditos carros, incapaces de manter quente a comida.
Desde a Dirección comunicáronlle aos medios informativos que se estaba á espera de que chegaran técnicos franceses que aclarasen o funcionamento daqueles aparellos.
Este feito recorda aquel outro xa citado que figura nas
lembranzas do doutor Sierra cando ninguén sabía que
facer coa mesa de operacións e co pulmón de aceiro.

A finais dos anos setenta, na Residencia “Almirante
Vierna” preguntáronlle a varias persoas se sabían francés.
Do que se trataba neste caso era da tradución do manual

S A FA R I N O H O S P I TA L

N

finais dos anos setenta fixeron acto de presenza no
Hospital; unhas cascudas que non tiñan cartilla sanitaria, e que chegaban ao centro non para dicir que estaban
doentes. De xeito distinto ás cascudas da canción, as que
habitaban na Residencia tiñan as patas en perfectas condicións, e atopábanse, xa que logo, en condicións de facer
das súas.

un programa radiofónico acompañaban a información da Residencia cunha canción.
Tratábase desa que reza deste xeito:
“la cucaracha,
la cucaracha,
ya no puede caminar,
porque le faltan,
porque le faltan,
las patitas de atrás”.

Nunha entrevista ao director do centro hospitalario, José
Luis Sastre, Fernando Ramos, facía esta observación:

O locutor de turno puña en coñecemento da súa audiencia que ese non era o caso das moitas cascudas que a

“Sabemos que en despacho del doctor Sastre
hay varias cucarachas debidamente envasa-
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das, recogidas en los quirófanos, en pañales de
los niños, en todas partes”.

“Teníamos un contrato con un servicio, a
nivel de Madrid, que no estaba a la altura de
las circunstancias”.

O doutor Sastre recoñecía o mal que padecía o Hospital
e engadía:

MEDICINA DE GUERRA

A

situación na que se atopaba o
Hospital obrigou a máis dun pronunciamento público.
No mes de maio daquel 1980, os xefes de servizo e médicos adxuntos de Medicina Interna denunciaron nunha
nota

“La falta de personal especializado hace que
el material instrumental cuyo costo se eleva a
muchos millones permanezca infrautilizado,
habiendo, desde hace varios años, aparatos
arrinconados en habitaciones que todavía no
han sido utilizados ni una sola vez”.

“el progresivo deterioro que contra nuestra
voluntad se viene produciendo en el servicio”.

Outro escrito asinado por médicos, neste caso polos traumatólogos doutores Blázquez, Quintero, González del
Blanco, González Fajo, Solla, Rivera e Álvarez sinalaban
nun escrito que o seu servizo cun volumen de traballo
anual de 1.500 operacións, 16.000 urxencias e 12.000 consultas externas era atendido tan só por sete profesionais.
No escrito dos médicos non había lugar para o eufemismo:

Os asinantes do escrito sinalaban que a dotación existente no Hospital neste terreo se distanciaba pouco da existente nun hospital comarcal.
“De las especialidades médicas imprescindibles, algunas como Cardiología, Aparato
Digestivo y Reumatología, están constituidas
por un único médico especialista. Otras especialidades como Neumología, Alergia y
Endocrinología están oficialmente ausentes.
El resto del servicio lo componen médicos
especialistas de Medicina Interna; al menos
esa es su calificación oficial”.

“Tenemos pacientes para ser atendidos desde
1977, esto en la suposición de que todavía
estén vivos, pero si, ciertamente, cojos y
dolientes.
Disponemos de medios y aparatos suficientes
para poder realizar cualquier tratamiento
médico o quirúrgico y estamos en condiciones
para realizar alta cirugía en todos los campos
de la especialidad, pero la escasez de personal
facultativo nos obriga a infrautilizar estos
medios”.

O escrito dos médicos facía referencia a algo que en máis
dunha ocasión na historia do Hospital foi obxecto de
denuncia por parte de profesionais do centro e doutros
colectivos. Engadían os devanditos traballadores do
Hospital ás xa citadas mostras de malestar:
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Os asinantes do escrito sinalaban que moitos pacientes
tiñan que ser trasladados.

“En la residencia de la Seguridad Social de
Vigo se practica una medicina de guerra”.

A situación do Hospital vigués motivou máis dunha pregunta ao Goberno no Congreso dos Diputados. Nunha
delas, o diputado por Pontevedra, o arousánVázquez
Fouz dicía ad pedem literae:
“Todos los días se envían desde la Residencia
‘Almirante Vierna’ a más de una persona a su
casa, por falta de cama o de medios técnicos”.
A protesta dos médicos nas páxinas de “Faro de Vigo”

A actualidade do hospital vigués trascendía dos medios
informativos vigueses. Por exemplo, o xornal madrileño
“El País”, que titulaba deste xeito unha crónica do seu
corresponsal Antonio Ojea:

UNHA FICHA, SEN MÁIS...

O

en que dos niños han tenido que compartir la
misma cama”.

devandito xornal madrileño recolleu as denuncias que desde Vigo facían doutores Ruiz
Giménez, Mardomingo e Piñeiro sobre a situación caótica da Residencia “Almirante Vierna”.

Os denunciantes manifestaron tamén que en Madrid
eran coñecedores do mal, exposto en cerca de vinte ocasións, segundo existía constancia. Pero, segundo os doutores Ruiz Giménez, Mardomingo e Piñeiro,

“Durante el año 1979 fueron atendidos de
urgencia 46.744 pacientes, de los que 6.383
pudieron ser ingresados. En ese mismo año la
residencia atendió 39.6356 consultas externas y fueron ingresados 17.000 enfermos.
Entretanto en el servicio de maternidad se
atiende una media de treinta partos diarios y
se dispone de 128 cunas, que resultaron insuficientes en 1979 para los 6.000 partos que se
atendieron. La unidad pediátrica, paralelamente, es un despacho en el que se atienden
84 niños en un solo día. Se ha dado ocasiones

“Pero allí lo consideran sólo como una ficha”.
Os doutores Sastre e Martínez Losada estaban fartos de
reclamar esa atención, pero a resposta tiña case sempre
nome de diñeiro; de cartos que aseguran non existir. E
foron eles, máis dunha vez, branco dos ataques por suposta ineficacia.
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O M I N I S T R O L E VA A S M A N S Á C A B E Z A

A

situación do centro hospitalario
vigués motivou unha visita do ministro Rovira Tarazona,
titular naquel entón da carteira de Sanidad y Seguridad
Social. Sucedeu no mes de maio de 1980 e o recorrido
pola “Almirante Vierna” non figuraba no programa da
visita ministerial. Presións da Xunta Facultativa e do
Comité de Empresa do centro obrigaron a ese coñecemento en directo da realidade. Din que o ministro levou
as mans á cabeza ante o que viron os seus ollos. A algúns
dos seus acompañantes fíxolles anotar os males que atopou nas unidades de hemodiálise, faltas de persoal, a de
prematuros, o sector de urxencia,...

“Como un intento de desviar las presiones
que se vienen ejerciendo sobre el ministerio,
poniendo en manos de la junta facultativa la
espoleta de un nuevo retraso en abordar este
urgente problema”.

O ministro pediulle á Xunta Facultativa un informe
sobre as necesidades da Residencia. Coa meirande das
urxencias foi enviado a Madrid, pero a luz que algúns sospeitaron que ía a chegar, pronto mudou por unha maior
tebra.
A decisión ministerial de reclamar o informe da Xunta
Facultativa interpretouse nalguns medios, segundo recolleu o periodista Antonio Ojea:

A C A DA QU E N, O SE U

N

unha das xornadas de folga, tan frecuentes nos anos setenta e oitenta, persoal do Hospital
amosou ás portas do centro unha serie de pancartas nas

que subliñaban as razóns da súa inactividade, deixando
constar, segundo o seu persoal criterio, quen era o culpable do mal.

191

A xerarquización e outras novas

non era cousa miúda, como tampouco a matización que
fixo por aqueles días o periodista e académico Francisco
Pablos, que se negaba a escribir sobre beneficiarios, subliñando que só cabía falar de usuarios, o que tamén era
moito dicir, porque non sempre podían usar os servizos,
por culpa deses paros.

Das pancartas chamou a atención unha:
“O paro é noso/ A culpa é deles”.
O persoal en folga desexaba que as cousas quedaran ben
claras ante os beneficiarios da Seguridade Social, que
naqueles anos padecían –dobremente pacientes xa que
logo– unha folga tras outra. A matización da pancarta

U N H A C AS A C ON M ON S TRO S S AGR AD O S . . .

A

Unha mañá Ojeda de la Riva atopou na parede do seu
despacho propaganda manipulada do "Banco Vitalicio",
na que substituíran o edificio da central da devandita
entidade pola da Residencia cunha lenda debaixo:

adxetivación non era de aplicación
ao tantas veces citado don Pedro Ojeda, que xa non pertencía á Casa, e desde a distancia lamentaba o que sucedía
na Residencia, que considerou sempre de seu, para todos
os efectos.

“Del no menos vitalicio don Pedro”.

–Nin Coello Cuadrado, nin Sanjuán, nin Castañer, nin
Alonso, alí mandaba don Pedro e calquera cousa que se
fixera había de contar co seu visto e prace.

Pero neste caso don Pedro estaba á marxe. Os monstros
sagrados, segundo o comentario periodístico, era un grupo
de traballadores do centro hospitalario, que nunha proba
máis do gran sentido do humor, aproveitaron as horas
libres, para darlle renda solta á súa imaxinación.

Este parecer, exposto ao autor por alguén que traballou
moitos anos no Hospital Xeral, necesita a compañía deste
outro que lle escoitamos a un dirixente sindical:

–Non era difícil nesta casa e naquel tempo cando o máis
raro, o máis estraño, o máis absurdo, parecía cousa de
cada día.

–Non nego a existencia dese poder, aínda que se incorre
en esaxeracións. Pero convén sinalar que persoas despedidas dalgunhas empresas por motivos moitas veces ideolóxicos, atoparon axuda en don Pedro, que colocou a
máis dun, pese ás diferenzas de pensamento.

Segundo o comentario aparecido nas páxinas do xornal
“Faro de Vigo” e que sabemos levou o sorriso á cara de
moitos pacientes, algúns deles coñecedores do que as persoas encargadas da súa melloría tiñan previsto facer:

O autor da manifestación dá nomes, pero pide que non
fagamos uso deles. De calqueira xeito, o manifestado non
nega a fama de poderoso de Ojeda de la Riva, aínda máis
serve para subliñar aínda máis esa condición de home
influinte.

“Varios médicos y otros empleados improvisaron un cuidado montaje escénico de gran
impacto efectista alrededor de su propia acti-
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Hace unas noches, estas cualidades ocultas
tras el rictus de la frialdad profesional, semi
tapadas por la bata blanca o verde, pudieron
ser exhibidas con todo esplendor desde el trasformismo más sugerente a las poses de ‘Actors
Studio’ dignas de cualquiera de los monstruos
sagrados”.

vidad cotidiana que supieron caricaturizar
con descarnado realismo.
Se ha descubierto que algunas personas poseen talentos hasta ahora ocultos y que en realidad han equivocado su vocación, puesto que
más que para el fonendoscopio, el bloc de recetas o el bisturí nacieron para la escena.

M I L AGR E , M I L AGR E . . . !

C

comedia non tomaran parte, fai saber o asinante destas
páxinas.

óntolle a algunha das persoas que
participaron neste e noutras representacións teatrais de
signo semellante, que a súa presenza na casa sería de
grande utilidade para satisfacer os desexos do INP, no
“confidencial” xa citado, de ter ocupadas as camas o día
da presenza de Franco, aínda que non houbera persoas
necesitadas de hospitalización. Tras sinalar que naquela

–Chegado o caso, fariamos de enfermos. Pero no intre de
aparecer Franco sairiamos da cama dando saltos, e
berrando, milagre, milagre! O milagre sería recoñecido
como obra da ditadura, e seguro que lle darían unha
medalla a Ojeda.

O AG UA N T E DA X E N T E , S E G U N D O O D O U TO R C O S S Í O

A

dar conta do acontecemento contáballe á periodista María
Luz Durán, filla do doutor Darío Durán, un dos que puxo
en marcha o centro hospitalario construido polo INP en
Vigo:

té finais do mes de xaneiro do ano
1981, as dependencias para as urxencias, que tiveran,
como sinalamos, inauguración extraoficial e humorística,
non entraron en servizo. Era director da Residencia o doutor Jaime Cossío Estévez, que se fai cargo da Residencia
tras o cesamento de Losada Martínez. No momento de

“Hasta ayer [30 de xaneiro] se venían atendiendo en el antiguo servicio de urgencias un
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ocurría algo, se aguantaba y no acudía –a no
ser un caso de extrema gravedad–, ahora, al
saber que contamos con más medios, vendrá
enseguida”.

promedio de 150 pacientes diariamente,
pero me temo que de ahora en adelante llegaremos a las 250 personas diarias ya que si
hasta el momento mucha gente, cuando le

D E R E S I D E N C I A A H O S P I TA L

O

No período no que exerceron o seu labor directivo os
doutores Álvarez Ferreiro e Beiras realizáronse importantes obras no hospital, unhas obras que padeceron un
retraso maior do esperado, por discrepancias da administración sanitaria e o Concello. O doutor Beiras Falou en
máis dunha ocasión dos problemas que tiñan que afrontar como consecuencia, dicía, por exemplo, a comenzos
de 1987

cambio no Goberno, co comenzo
da Administración socialista en 1983, trouxo tamén
caras novas ao hospital vigués. O doutor Xulio Beiras
Torrado asumiu a dirección da Residencia, e incorporouse anos máis tarde como xerente do centro o doutor
Enrique Álvarez Ferreiro que compartiu co anterior as
tarefas directivas. O mandato de ambos os dous caracterizouse tamén por unha chea de problemas, resultado
moitos deles da herdanza recibida.

“de la habitual sobrecarga asistencial que
habitualmente padece el hospital, y de las
obras de ampliación y reforma que se vienen
realizando desde hace tres años”.

Con Beiras como director, a Residencia converteuse en
Hospital Xeral, como xa sinalamos na páxina 65.

O adeus á denominación de “Almirante Vierna”, na Prensa
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MARCIDE , AS RESIDE NTES , E OS VE NTOS

O

arquitecto Marcide Odriozola viaxou varias veces a Vigo para darlle o visto e prace a pequenas reformas que se interesaron desde Vigo. Respondían a
meirande parte delas ás propostas que fixeran os médicos
da Residencia Sanitaria. Calquera cambio que se realizase
necesitaba da obrigada autorización de Madrid.

día del acto inaugural, pero me dio la impresión que lo hacía de manera festiva”.
Non concretaba Marcide o tipo de ventos que na súa opinión estaban por vir. Pero si vivira o técnico do Instituto
nos anos oitenta –o arquitecto morreu en 1973– quizais
lle aclarase aos curiosos se o sucedido a mediados dos
anos oitenta tiña algo que ver co seu anuncio.

Con anterioridade, noutras instalacións sanitarias do
Instituto Nacional de Previsión, os cambios realizáronse
sen permiso do cumio do Instituto, concretamente do da
Caja do Seguro de Enfermedad, pero o alcance dalgunhas
daquelas reformas acadaron gran dimensión e consideraron necesaria a adopción de medidas. Algúns dos arquitectos que traballaban para o Instituto emitiran un informe negativo. Cómpre sinalar que Marcide foi dos máis
tolerantes neste sentido.

As plantas 14 e 15 da Residencia Sanitaria tiñan por destino o albergue da comunidade de monxas e das enfermeiras internas, as que máis comentaban o dos ventos.
Pero por decisión do administrador Ojeda de la Riva,
antes de cumplir cinco anos de existencia o centro hospitalario, trasladáranse a planta 11, segundo consta nunha
comunicación enviada a Madrid, destinando a planta 15
á cociñeira e ás camareiras de planta e pinches.

Marcide observou a teima co vento por parte do persoal
da Residencia. Era, en xeral, tema de conversa que Alonso
Astudillo e Ojeda de la Riva falaban co pai arquitectónico do establecimento hospitalario. Nunha nota que
Marcide enviou a un colega do Instituto sinala:

Co paso do tempo as enfermeiras residentes ocuparon a
planta primeira, que é onde se atopaban a finais de 1984
cando a dirección do xa Hospital Xeral informou da
necesidade dese espazo para atencións médicas, segundo
sinalaba o proxecto de obras que, aprobados en 1981, se
executaban en 1985.

“Andan preocupados por los efectos del viento. Bendita preocupación si es la única que
tiene esa buena gente. Les dije que antes,
durante y después de la construcción todos
sabíamos que el viento se notaría los días que
más azotase. Pero nada de importancia como
para causar trastornos. Las mayores alusiones a ese problema parte del personal residente, las enfermeras, principalmente. Yo les
conté que vientos peores habrán de conocer, y
la procedencia no será ni de Norte ni de Sur.
Recuerdo que el Caudillo habló de vientos el

En 1955, cando a Residencia Sanitaria abrira as portas o
número de enfermeiras residentes era de 17 e as relixiosas
representaban un total de 13 persoas. Só 7 constitutía o
grupo de enfermeiras con esa condición de residentes en
1985, e xa non padecían aqueles ventos, porque mudaran
de planta, e era a primeira na que se encontraban.
A Dirección do Hospital comunicoulle ás enfermeiras
que tiñan que abandonar as dependencias nas que durmían. As afectadas manifestaron que a orde non foi unha
orde calquera, que houbo “coaccións y allanamiento de
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polo que resultou obrigado o aluguer dunha vivenda na
que vivir. A liorta ocupou moito espazo na prensa, porque todo aquilo vencellado ao Hospital sempre acadou
moito eco nos medios de comunicación. Pero trala treboada chegou a calma, e hoxe é, case vinte anos despois,
resulta unha anécdota na longa historia deste complexo
hospitalario.

morada” –dicían que un obreiros tiraran as portas sen
aviso previo–, como constaba nunha querela ante a xurisdición ordinaria, acción que non prosperou. A dirección
de INSALUD negaba os feitos e puña de manifesto a súa
boa disposición para arranxar o problema, sen impedir o
seguemento das necesarias obras. A cousa rematou no
Xulgado Social, que recoñeceu o dereito das enfermeiras,

O HUMOR DE FERNAND O QUESADA

O

–Descoñecía eses enfados. Pódoche asegurar que endexamais recibín queixas polos meus debuxos. Non vin a
ninguén alporizado por eles. Se queres ata recibiron os
traballos cun sorriso. Ademais nunca dirixín as miñas críticas ás persoas, senón aos feitos.

acontecer hospitalario da Sanidade
Pública non foi, nin é, alleo ao lapis do grande ilustrador
gráfico Fernando Quesada, que durante moitos anos residiu na rúa Pizarro, fronte ao Hospital Xeral. Máis dunha
vez, o recorte cos seus persoaxes pasaron a algún que
outro taboleiro do centro hospitalario. En casos, o humor
deste grande ourensán molestou a persoas que traballaron na casa.

–Pero tes ofrecido moito humor co sucedido na Sanidade
Pública...
–Non tanto. Tratei sempre un caso puntual, pero non
con tanta reiteración. Cando menos non son consciente
diso. Por outra banda, o humor vén feito. Do que se trata
é de resumilo nunhas cantas liñas sobre o papel.
Fernando Quesada manifesta que, críticas á marxe, o concepto que ten do labor hospitalario, e dun xeito concreto
do Hospital Xeral vigués, é bastante positivo.
–Eu teño varios seguros con dereito a revisións médicas e
a hospitalización. E as veces que necesitei a visita ao médico, fíxeno ao da Medicina Pública.

Quesada, en “Faro de Vigo”
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O M E L L O R C E N T R O S A N I TA R I O

O

ga, o doutor Pedro Mariño Campos, dicíalle a Paulino
García do xornal “Faro de Vigo”:

s medios de comunicación recollían
un día si e outro tamén denuncias sobre anomalías no hospital, formuladas polos profesionais que traballaban no
centro, ou por usuarios disconformes cos atrancos que atopaban á hora de recibir as necesitadas atencións para a
mellora da súa saúde. Hai que sinalar que, neste caso, por
parte dos responsables da Administración proporcionábase ampla información sobre os pasos que se estaban a dar.

“A pesar de todo, el Hospital Xeral es, con
mucha diferencia, el mejor centro sanitario de
la comarca. Presenta una alta calidad de
medicina, se forman en él futuros médicos y
especialistas y tiene un programa de residentes reconocido”.

A comezos do ano 1984, o coordinador do Instituto
Nacional de la Salud para a comunidade autónoma gale-

D AT O S D E X E S T I Ó N

A

Compre sinalar que no devandito período o Hospital
padeceu unha folga do persoal da concesionaria do servizo de limpeza –ao que era totalmente alleo o doutor
Álvarez Ferreiro– que se prolongou durante varios días
de decembro de 1986 e algúns de xaneiro de 1987.
Resultou obrigada a intervención da autoridade gobernativa para retirar o lixo existente en diversas zonas do
Hospital. O notario Casal Rivas, reclamado polo persoal
do centro sanitario, levantou acta. Para agravar aínda
máis o mal, o centro quedou sin fuel-oil, chegou a carecer
de auga quente, ata o punto de ter que recorrir a bolsas de
auga quente para a sala dos nenos e caldear o espazo con
lámpadas infrarroxos.

o remate do mandato do doutor
Álvarez Ferreiro como director xerente do Hospital
Xeral, que cesa xunto a Beiras como director médico, a
análise por parte dos seus superiores chamou a atención
polo seu carácter de censura. O doutor Cabrera dixo
publicamente que:
“es el único hospital que no tiene datos de gestión”.
Segundo o doutor Cabrera durante seis meses fixeran
un seguimento polo miúdo do labor realizado polo
director xerente e o seu equipo e a avaliación resultou
moi negativa.
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SE R R A N O E O ADE US AO I N S ALUD

E

O director xerente Serrano Vázquez salientaba á hora do
resumo do que foi aquel 1989 a posta en marcha da informatización das distintas áreas do hospital, coa creación
previa do Departamento de Informática.

n febreiro de 1987 prodúcese un
novo cambio na dirección do hospital, e faise cargo da
xerencia o doutor Manuel Serrano Vázquez, que procedía do hospital burgalés no que desde o ano 1986 desenvolvía semellante cargo. Dixeron co gallo da súa toma de
posesión que o mandato sería curto, pero este non rematou ata a transferencia dos centros hospitalarios do
Instituto Nacional de la Salud á Xunta.

Feito dabondo significativo, e compre que cualifiquemos
de revolucionario, polo que representou no futuro, foi a
aprobación do Plan Directorio que se pon en marcha en
1990.

Á hora de lembrar o mandato do doutor Serrano Vázquez
convén salientar a cualificación que fai de 1989 como “año
bisagra”, que supón, coa posta en marcha do Hospital do
Meixoeiro, un mellor aproveitamento dos recursos.
Dunha poboación de máis de medio millón de habitantes
ao servizo do vello Pirulí, pasouse a unha de pouco máis de
trescentos mil. Ao devandito acontecemento hai que engadir a apertura do Centro de Especialidades da Doblada.
Asemade, e vencellado ao feito da apertura do Hospital do
Meixoeiro, levouse adiante unha sectorización das urxencias coa atención, tan só, das procedentes do centro urbano vigués, de Cangas e de Moaña.

Nos anos nos que o doutor Serrano dirixiu o Hospital
Xeral producíronse moitas tensións como resultado do
reparto do complemento de produtividade entre o persoal do centro. Ás acusacións dun sector dos profesionais
respondeu a dirección con outras nas que atribuía aos
denunciantes non poucas inxurias. Todo o vencellado
con este reparto chegou a motivar unha pregunta parlamentaria ao ministro García Vargas que houbo de subir
á tribuna do Congreso dos Diputados para dar explicacións sobre o particular.

A PRIMEIRA GRAN REFORMA

A

cando o INP intentou a compra da igrexia de San José
Obrero, da que nos ocupamos páxinas atrás. Difícil resultou o parto, non tanto no que atinxe ao proxecto como a

primeira gran reforma da Residencia
Sanitaria ten a súa orixe, como proxecto, no ano 1981,
unha vez que resultara fallida a prevista dez anos antes,
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aspecto. O engadido que se lle fixo ao edificio resultou
case copia doutra das instalacións hospitalarias que fixera
o Instituto Nacional de Previsión. Esteticamente a
Residencia perdía a imaxe orixinal, e aquilo que chamaban fachendosamente xardín no proxecto do arquitecto
segoviano pasaba ao esquecemento. Posteiormente, o
Hospital foi obxecto de varias reformas e ampliación con
construción engadidas, nas que cómpre salientar as do
denominado Plan Directorio.

dotación da partida orzamentaria para afrontar as obras.
Rexistráronse acusacións mil entre gobernantes e opositores, e xurdiron voces discrepantes de veciños, e mesmo
de xente do Hospital, aínda que neste caso os menos, que
vían na reforma un parche, un estrago, unha utilización
incorrecta dos cartos.
Ao final realizáronse as obras, con tardanza de varios
anos, e a Residencia Sanitaria mudou en gran parte de

O CORAZÓN E A CABEZA DO ALCALDE

A

no curso da sesión tiñan a súa orixe na cabeza ou no
corazón:

mañá do 1 de decembro de 1981
había quen falaba en Vigo do corazón e da cabeza do
alcalde-presidente. E os comentarios tampouco faltaron
na Residencia Sanitaria. Pero a conversa, o comentario
nada tiña que ver coa saúde do rexedor, con posibles dores
de cabeza ou problemas no corazón de Soto Ferreiro.

“Non me da vergonza, que non me reciba un
sinvergonza”.
Aclarou o presidente da corporación que falaba dun “sinvergonza” político, non doutra cousa. Menos mal. O destinatario das súas palabras, o ministro Sancho Rof, con
responsabilidades no eido sanitario, debeu quedar máis
tranquilo, ou menos ferido, coa aclaración do ourensán
que presidía daquela a Corporación Municipal de Vigo.

As razóns polas que se falaba desas partes do corpo do
noso primeiro edil non eran outras que as súas manifestacións no pleno anterior polo que se iniciaban os trámites para a reforma do Plan Xeral, que fixera posible as
obras de ampliación das instalacións sanitarias.
Para xustificar o seu voto a prol da modificación do Plan,
e, xa que logo, de autorización a unha nova construción
con fins hospitalarios que ía mudar a faciana do noso
Hospital, tal e como saíra da cabeza e da man de Marcide,
dixo o presidente da Corporación Municipal:
“Teño no corazón os argumentos do non, pero
a cabeza dime os argumentos do si”.
Aquel foi un pleno cheo de tensións. Á hora de falar, o
alcalde non dixo se outras palabras saídas da súa boca
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S A N TA L I C E S , P R I M E I R O D I R E C T O R - X E R E N T E C O S E R G A S

E

n decembro de 1989 prodúcese o
traspaso de competencias en materia de asistencia sanitaria e os antigos centros do Instituto Nacional de la Salud
pasan a formar parte do Servizo Galego de Saúde, o SERGAS. Co cambio competencial chegaron os relevos. E no
caso do Hospital Xeral vigués o doutor Miguel Ángel
Santalices Vieira foi o encargado do labor xerencial.
Un ano despois da súa toma de posesión recoñeceu en
conversa con Fernando Rodríguez:
“Llegué a esta ciudad con algo de miedo porque este hospital tenía fama de ser conflictivo”.
Non sabemos se nesa fama figuraban referencias á existencia dos fantasmas á que fixemos referencia páxinas
atrás. O certo e que ao remate do seu mandato, o doutor
Santalices amosaba a súa ledicia polas melloras realizadas
no Hospital no eido da Cirurxía Pediátrica, Torácica, de
columna e Artroscopia. Segundo a súa opinión, no hospital realizouse neste tempo un salto cualitativo moi salientable na consolidación das estruturas técnicas. Un paso
que cómpre subliñar deste período foi a realización dun
trasplante renal e a preparación dos equipos para os trasplantes de médula ósea.

Quesada non permaneceu alleo ao traspaso

A prensa salientou a realización de trasplantes de córnea
cunha novidade técnica neste eido da Medicina. A
Epiqueratoplastia superaba a técnica coñecida de extracción dunha parte da córnea, coa realización dun implante sobre a mesma córnea, de tal xeito que nos casos de
incompatibilidade ou problemas para a recuperación da
visión o implante retírase e é substituido por outro, sen
riscos para o paciente.
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“A O C A R A L L O C O D E B U X O ! ”

F

O asinante buscou a entrevista entre as páxinas do xornal vigués, e encontrouse coas preguntas de Francisco
Rodríguez e as resposta do doutor Santalices. Defendeu
a súa orixe ourensá con firmeza.

ernando fora afiador. Percorrera
media España co seu aparello, e chegou a dar conta do seu
traballo en terras do sur de Francia. Coñecín o personaxe
na miña etapa de director do “Faro”, recomendado como
chegou ao meu despacho polo profesor Antonio Fraguas,
o meu mestre de Xeografía en Lugo. Arredor da vida de
Fernando había moito de misterio. Unha mañá santiaguesa pregunteille a don Antonio sobre a identidade de
Fernando. O amigo e mestre respondeu cun “se eu che
contara”, pero non contou. Fernando, que hai seis anos
desapareceu de Vigo –din que foi vivir cunha filla a
Asturias– era un gran caricaturista. Facía as caricaturas
despois de mirar e remirar a unha persoa, sen que ela se
dese conta da súa ollada. Cando entendía que a caricatura era boa visitaba ao personaxe e ofrecíalle o seu traballo por unhas poucas pesetas. Nunca me sorprendeu co
froito do seu traballo. Dicía que a él non lle interesan nin
os cregos, nin os militares, nin os periodistas, sen aclarar
as razóns desa falta de interese por xente desa condición.
Alá polo mes de marzo de 1992, Fernando contoume que
lle fixera unha desas caricaturas ao director do Hospital
Xeral, naquel entón o doutor Miguel Angel Santalices
Vieira, pero que destruíra o traballo. Matizou que con
moita dor. Explicoume algúns detalles daquela caricatura.

Doutor Santalices

–“Soy orensano de Bande y de eso no renegaré en toda mi vida. Pero hoy tengo que decir
que me siento con el corazón dividido, mitad
de Ourense, mitad de Vigo [...] Es preciso
desterrar a favor de los ourensanos, que tanto
hicimos por Vigo, esa idea de que sólo llegamos para deteriorar la playa. Venimos a Vigo
porque nos sentimos muy identificados con
esta ciudad y eso debería tenérsenos en cuenta. Nosotros contribuimos a que Vigo sea una
gran ciudad y nunca ha sido nuestra intención
‘colonizar’ Samil con nuestras fiambreras”.

O doutor Santalices, segundo a visión de Fernando, aparecía en pleno vo sobre Vigo nun avión formado, segundo a súa inspiración e o seu lapis, por varios fonendoscopios.“Quedara moi ben, coido que foi dos meus mellores
traballos”, confesou. Pregunteille os motivos da desfeita e
esta foi a súa explicación:
–Vin no “Faro” unha entrevista que lle fixeran ao doutor,
e chamoume a atención o que dixo sobre o fonesdoscopio.
Á pregunta do periodista sobre a última vez que o utilizara respondeu que nunca. E dixen: “ao carallo co debuxo!”
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E Q U I Z A E O R E M AT E D O P L A N D I R E C T O R I O

O

ano 1993 figura na historia do
Hospital como o ano no que remataron as obras do
denominado Plan Directorio. Correspondeulle ao doutor Xoan Xosé Equiza Escudero na súa etapa de director
xerente vivir ese momento importante. Equiza inicia o
seu labor xerencial, no mes de abril de 1993, como sucesor de Santalices. En palabras deste dirixente do centro
hospitalario, co remate destas obras aquel Pirulí de
1955, pasaba a ser dentro do sistema sanitario español
“un dos centros máis modernos”. Engadía o doutor
Equiza:

O devandito ano representaba asemade un período de
tempo no que o labor formativo do persoal ao servizo do
Hospital foi moi acusado con seminarios. Neste eido
superouse canto se fixera en anos precedentes.

“Mellorouse a imaxe das nosas dependencias
de cara aos pacientes, e acadou o Hospital
unha das máis altas cotas de humanización,
que era o obxectivo prioritario do Plan”.
O nomeamento de Equiza (sen r), na prensa

D O U S I M P O RTA N T E S E N G A D I D O S

E

n xullo de1976, a prensa anunciaba
a incorporación dun novo centro hospitalario ao INP
Era decisión sobre a que se viña discutindo desde había
tempo. Coma case sempre, a demora no peche da operación tiña moito que ver cos cartos e co futuro do persoal.
Dicía “Faro de Vigo” o día 2 do devandito mes:

“En fuentes dignas de crédito se nos informa
que es inminente la publicación del decreto
por el que el Policlínico Cíes pase a ser propiedad del INP [...] No cabe duda que la
empresa es de suma trascendencia, dado el
agobio que en materia de camas atraviesa la
Seguridad Social”.
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A incorporación non tardou en ser unha realidade. O
INP pasaba a contar cun centro hospitalario, construído
non por un arquitecto da Casa, senón polo vigués Bar
Boo, unha das grandes figuras da arquitectura galega.
Non foi o Cíes unha illa no clima de conflitivade ao que
dedicamos espazo nestas páxinas. Os primeiros problemas xurdiron co gallo da reclamación dos seus profesionais, ao pouco de pasar a depender do INP, porque consideraron que o devendito Instituto non cumprira o pactado en materia de traspaso do persoal. Os problemas
foron despois outros. Por exemplo, en 1994, os xefes clínicos do centro asinaron un escrito conxunto, no que
denunciaban discrepancias co traslado de servizos xerarquizados co gallo das obras no Hospital Xeral. Entre
outras cousas dicían:
“Conscientes de la problemática que se plantea con las inminentes obras del Hospital
Xeral de Vigo hacemos un llamamiento a las
autoridades de INSALUD para que la solución no sea a expensas del sacrificio de este
Policlínico Cíes, cuya calidad asistencial y
rentabilidad es muy superior a la del resto de
las instituciones del país”.
A incorporación do Cíes ao complexo hospitalario no
que se converteu o Hospital Xeral, serviu, máis tarde,
para dar o nome das nosas fermosas illas a esta importante empresa hospitalaria.
En 1994, ao século da súa fundación, o Hospital
Municipal pasou a formar parte do Servizo Galego de
Saúde e nos días nos que andamos está integrado no
Complexo Hospitalario Universitario Xeral-Cíes que ten
os seus alicerces, hai medio século, na Residencia
Sanitaria “Almirante Vierna”.
Fundado en 1894, o antigo Hospital Municipal foi, desde
a creación do Seguro Obligatorio de Enfermedad un dos
seus centros colaboradores. Por aquilo do desacordo no
que atinxe aos prezos polos servizos para prestar, houbo
momentos nos que as relacións entre os reitores do INP
e do Concello resultaron tensas. Posteriormente, alguén
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desde o Hospital non entendía moi ben, e deste xeito pronunciáronse ante o alcalde Suárez-Llanos, o interese do
rexedor porque Vigo tivese unha Residencia Sanitaria do
INP, tendo en conta que este era o mellor cliente do
Hospital e axudaba, nunha boa medida, ao seu mantenemento. A posta en marcha da Residencia, segundo lle
dicían ao alcalde nun informe
“va a privar a esta institución municipal de
una parte importante de sus ingresos”.
A afirmación do informante non sorprendía, e unha das
observacións que engadía ao seu pronunciamento non
distaba do sucedido hai xa máis de medio século:
“Me temo que día vendrá en que la
Administración Municipal no podrá afrontar el gasto que supone el mantenimiento de
nuestro Hospital. Ya no quedan gentes como
el inolvidable don José Elduayen que con su
generosidad hagan desaparecer nuestros
temores”.
O varias veces ministro, don Xosé Elduayen Gorriti foino con Amadeo de Saboya e con Alfonso XII- axudara coas súas contribucións económicas á construción dun
novo hospital de titularidade municipal. Foi unha das
moitas achegas deste home público ao desenvolvemento
da nosa cidade.
O doutor Nicolás Peña, un dos primeiros en traballar no
ambulatorio situado no edificio construído por Marcide,
foi durante moitos anos médico ao servizo do Hospital,
do que foi asemade director. O seu nome e apelido, por
acertada decisión municipal, pasou a figurar como denominación deste centro hospitalario.
No Hospital Municipal exerceu tamén o seu labor como
director o doutor Amoedo Seoane, outro dos médicos
que puxo en marcha a Residencia Sanitaria “Almirante
Vierna”, como suliñamos nun dos capítulos deste libro e o
doutor Sierra, do que xa fixemos máis dunha referencia
nestas páxinas.

A xerarquización e outras novas

F E C U N DAC IÓN I N V I T RO E TE L E M E DIC I NA

O

doutor José Manuel González
Álvarez, actual conselleiro de Sanidade, pasou da xerencia do Hospital do Meixoeiro, ao que chegara ao asumir a
Xunta as competencias do Instituto Nacional de la
Salud, ao Hospital Xeral.

xerente, González Álvarez subliñaba á hora do balance
de xestión dese ano, porta dun novo século, que resultaban “especialmente gratificantes as relacións formativas
que, a través de vídeo, mantemos con Hospitais de
Latinoamérica”.

Para o doutor González Álvarez hai no ano 2000 dous
acontecementos na vida hospitalaria que convén salientar por riba dos demais. Un deles o inicio do funcionamento da Unidade de Fecundación In Vitro, con todas as
súas técnicas de reprodución asistida. Esta posta en marcha representou, segundo o director xerente do Hospital
“a culminación dunha vella aspiración dos nosos profesionais e especialmente da sociedade á que prestamos
servizo”.
Outro paso importante na vida hospitalaria foi a instalación dun sistema de Videoconferencia e Telemedicina.
Este Novo servizo facilitou unha maior relación con
outros centros hospitalarios de España e do estranxeiro,
asunto de vital importancia para o desenvolvemento e
mellora da actividade médica e investigadora. O director

As intencións de González Álvarez na
prensa, á súa chegada ao Xeral

H O S P I TA L U N I V E R S I TA R I O

A

cadar a condición de centro universitario foi unha vella aspiración do Hospital Xeral. Hai
que mirar atrás, cando o centro hospitalario era aínda

Residencia Sanitaria, para coñecer esa aspiración. Os que
traballaron a prol dese recoñecemento atoparon sempre
moitos atrancos no camiño. As argumentacións para o

204

1 9 5 5 - 2 0 0 5 · Ho s p i t a l Xe r a l · 5 0 a n i v e r s a r i o

rexeitamento non eran de carácter científico, senón fillas
de noxentos localismos.
No ano 1987 chegouse a falar da creación en Vigo dunha
Facultade de Medicina, e situábase o Hospital Xeral
como espazo clave para o desenvolvemento das actividades docentes. Algúns médicos do centro hospitalario
vigués traballaron a prol desa Facultade en territorio
vigués e mesmo se creou unha comisión. Nos medios de
comunicación vigueses, defensores da idea, destacaron o
feito de que unha enquisa entre os médicos, promovida
pola Dirección do Hospital en 1986, subliñaba o interese
existente na Casa por a posta en marcha desa Facultade.

antes e un despois na área de Vigo”. As palabras do maior
responsable do Complexo resulta unha claro análise do
paso dado:
“Este convenio supón que, ao fin, a Sanidade
e a Universidade deixan de ir por separado
para camiñar da man, sendo o punto de partida para activar a actividade académica e
investigadora”.
A creación do Complexo Hospitalario Universitario de
Vigo –suma do Complexo Hospitalario Xeral-Cíes e do
Hospital do Meixoeiro– representa un paso decisivo
para a mellora do servizo de saúde pública en Vigo.

A realidade é que pasaron corenta e sete anos desde a posta
en marcha do centro hospitalario ata acadar a vella aspiración de vencellar o Hospital á Universidade. Foi o resultado dun convenio de colaboración asinado entre o Servizo
Galego de Saúde e a Universidade para o desenvolvemento de actividades docentes, asistenciais e de investigación.
Ese recoñecemento do Hospital Xeral-Cíes como complexo hospitalario universitario “marca –segundo palabras do director-xerente, doutor Sánchez Delgado– un

O NAC E M E N TO DA F IC HU V I

O

ano 2004 representou a posta en
marcha dunha fundación coa denominación de FICHUVI, iniciativa que xorde no Complexo Hospitalario
Universitario Xeral-Cíes. Naceu co fin de unir esforzos e
recursos para atender á investigación, desenvolvemento e
innovación científico-tecnolóxica no campo da Medicina
e outras Ciencias.

A FICHUVI centra o seu labor nos campos de I+D+I,
con programas e proxectos de xestión e investigación
orientada e aplicada; xestión de coñecemento, cun pulo á
creatividade e á cultura científica, e á xestión da innovación, a través de procesos necesarios para facilitar o aproveitamento dos resultados, incidir na innovación tecnolóxica do sector sanitario e a transferencia de resultados aos
sectores produtivos de Vigo e a sua área de influencia.
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A X E I T O D E R E M AT E

D

esde aquel 6 de setembro de 1955
no que o vello Pirulí abría as portas por vez primeira,
desde aquela Residencia Sanitaria “Almirante Vierna” que
atendía tan só a 64 persoas –número de hospitalizados o
día do acto inaugural–, o edificio proxectado polo arquitecto Marcide –“¿Un rascacielos de Nueva York?”, titulaba
“Faro de Vigo”– pasaron moitas cousas.
Naqueles días iniciais, as persoas con dereito a asistencia eran unhas poucas –tan só os traballadores por
conta allea que percibían un salario non superior a nove
mil pesetas anuais–, e o número de profesionais ao servizo do centro, á marxe das que traballaban no
Ambulatorio, era de 147 –máis de dous mil setecentos
figuraban no Complexo Hospitalario Xeral-Cíes–, ademais dos 36 médicos que acudían ao centro, non coa
periodicidade e dedicación laboral dos profesionais dos
nosos días. Tan só dous médicos residentes –grandes
heroes en moitos casos– atopábasen sempre na Casa.
Máis de cincocentos médicos –incluídos os do programa MIR– traballaban pouco antes da constitución do
CHUVI. O número de quirófanos era de seis, cantidade que se triplicou. Semellantes datos prodúcense co
número de camas. O orzamento total do hospital
naqueles días era de pouco máis de 6 millóns de pesetas,
36.000 euros do tempo presente. Os orzamentos do
Complexo Hospitalario Xeral-Cíes superaban os 19
millóns de euros.
Desde o doutor Castañer, primeiro director, ao doutor
Sánchez Delgado, actual xerente, exerceron o meirande
cargo directivo no centro Alonso Astudillo, Sastre,
Losada, Cossío, Beiras, Enrique Álvarez Ferreiro –primeiro director-xerente– Serrano, Santalices, Equiza, e
González. O seu non foi un traballo doado. En máis
dunha ocasión o seu mandato caracterizouse por un alto

grado de conflitividade, que, á hora do balance, non sería
xusto incluír sempre na conta do seu debe. Atoparon
–compre salientar– atrancos mil no camiño. As transformacións que experimentou o centro hospitalario –dun
xeito especial as diversas obras realizadas–, motivaron
inconvenientes de non doada solución. Tampouco hai
que esquecer á hora do xuízo o clima reivindicativo e de
contestación descoñecido nos anos que preceden á chamada Transición Política. En calquera dos casos, non
podemos dubidar, á marxe de acertos ou de éxitos, da
vontade de acerto que distinguiu a todos.
Agás casos illados, as persoas que traballaron e traballan
na Residencia de onte e no Hospital de hoxe, desde o seus
directores aos traballadores máis modestos, entregaron e
entregan ao servizo do centro o mellor do seu saber e contamos en tódalas etapas con exemplos de persoas que
fixeron e fan máis do establecido nos seus contratos de
traballo.
A Residencia Sanitaria “Almirante Vierna” converteuse,
co curso dos anos, nunha parte dun todo. O primeiro paso
foi a incorporación do Policlínico Cíes, mediados os anos
setenta do século que se foi, denominación das nosas illas
que serviron máis tarde para coñecer o centro, que en
1983 esquece a súa primitiva denominación de “Almirante
Vierna” para ter a condición de Hospital Xeral. Máis tarde
incorpórase ao xa Hospital Xeral-Cíes o vello Hospital
Municipal “Nicolás Peña”. No actual mandato xerencial
créase o Complexo Hospitalario Universitario de Vigo
(CHUVI) do que forman parte, ademais do Hospital
Xeral, o Hospital do Meixoeiro, o Policlínico Cíes, o
Hospital Psiquiátrico Provincial Rebullón, o Hospital
Nicolás Peña e os Centros de Especialidades da Doblada
e de Coia.
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Co paso do tempo, na vella Residencia, primeiro, e no
Hospital Xeral, despois realizaron obras que representou
duplicar a inicial superficie edificada, e á hora da solución
dos problemas de espazo deixáronse á marxe consideracións de carácter estético que farían nos días nos que andamos que Marcide, o pai arquitectónico da Residencia, non
coñecese a súa obra.

numerosa a participación en xuntanzas médicas de moi
diverso rango con importantes comunicacións e relatorios da súa autoría en numerosos casos. O mesmo compre sinalar no eido da publicación de traballos. Estes
aspectos merecen unha obra monográfica, e o autor, que
non reune condicións para afrontar a empresa, ten a
obriga de deixar constancia disto.

Ao longo destes anos, o centro coñeceu a ampliación dos
seus servizos e a creación de novas especialidades, coa
utilización das máis modernas técnicas médicas. Toda
unha revolución. Os seus profesionais realizaron e realizan un labor científico salientable e é cada vez máis

O Hospital Xeral colaborou na formación de moitos e
grandes profesionais, desde a inesquecible Escola de
Enfermería, e desde os programas de posgraduados para
médicos, dentro do programa MIR e doutros que o precederon.

O Hospital Xeral na actualidade
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COMISIÓN ASESORA

Para a organización do programa de actividades do 50 aniversario do Hospital Xeral
–do que forma parte este libro– constituiuse unha comisión, formada polas persoas
que se relacionan, ás que a xerencia amosa a súa gratitude.
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