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Benvidos e benvidas

Este libro que tes nas mans tenta encaixar entre 
os seus catro recantos nada menos que vintecinco 
anos das nosas vidas. Si, ese é o tempo que leva 
aberta a Bodeguilla de San Roque, e parece que foi 
onte cando abrimos! Non podemos negar que foi un 
tempo marabilloso: pouco a pouco esta nosa casa 
convertiuse nun lugar de encontro entre amigos, 
entre xeneracións e entre persoas de Santiago de 
Compostela e doutros puntos de todo o mundo.

Nada nos alegra máis como hosteleiros que 
conseguir que co noso traballo a xente poida pasar 
un bo rato e sexa, en suma, un chisco feliz; niso 
consiste o noso esforzo diario. Pero, sobre todo, 
hoxe o que queremos expresar é agradecemento. 
Agradecemento a todos os clientes, e especialmente 
a aqueles clientes que remataron por converterse en 
amigos, nunha parte indispensable da Bodeguilla 
de San Roque. 

O que vedes neste libro é o resultado destes 
vintecinco anos; hai unha pequena historia do 
local que agardamos sexa do voso agrado, unha 
selección das nosas receitas, álbumes fotográficos 
que percorren festas, entroidadas, concertos e a 
nosa vida, canda moitos máis contidos, como as 
vosas propias voces sobre os anacos de vida que 
pasastes aquí, en San Roque. Este libro é tan noso 
como voso. 

Moitas grazas por acompañarnos neste tempo, e 
como dicían os vellos compadres nas tabernas: de 
hoxe en vinte anos.  

Javier e Gloria
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1985

La Bodeguilla de San Roque: 
a mesa das conversas

Onde está o centro das cidades? Santiago de Compostela é unha cidade 

cando menos bicéfala. Todos procuramos situar o centro do imaxinario 

nalgún punto entre a Quintana, o Obradoiro e algunha terraza da Rúa 

Nova: iso é o que declaramos publicamente, pero sabemos que non é 

exactamente así. En Compostela, o centro vai esvarando monte abaixo, 

deixando rescoas en Montero Ríos, bate contra a Praza Roxa e que sabe 

se non continuará esvarando nesta cidade de xeografía tan variable coma 

o tempo que sufre. O compostelán vive unha esquizofrenia entre o que a 

xente pensa que é -a cidade vella- e o que realmente é -a cidade vella, a 

zona nova, Vite, Vidán, Conxo, Pontepedriña, San Lázaro, As Cancelas, 

eu que sei: barrios separados entre si, ás veces inconexos, caprichosos na 

súa orografía, máis que na súa xeografía, unidos por poucas cousas pero 

importantes, como a súa propia fundación: barrios construídos a partir 

dos cartos da emigración dos 60 en Alemaña ou Suíza. Así que, onde 

1988
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está o centro? O máis diplomático 

lavarase as mans e dirá: na Praza 

de Galicia. Ao carón están os 

bancos, están os notarios, as tendas 

de móbiles, as de roupa para todos 

os públicos e a clínica de cirurxía 

estética. Que máis se precisa?

Por iso, cando é céntrico un bar 

ou un restaurante? É unha boa 

cuestión, pero eu teño unha 

resposta doada: cando os seus 

clientes fan del un dos centros das 

súas vidas. 

Hai un século o barrio de San Roque 

era un lugar apacible, o punto de 

partida para as viaxes á cidade da 

Coruña. Os prátanos sombreaban a 

rúa antes de entrar en Basquiños- 

dándolle certa apariencia de 

boulevard a unha avenida máis 

espaciosa do habitual nesta cidade. 

Podíase ver con facilidade o monte 

Pedroso á esquerda, a cidade 

comezaba a ser un pouco xa aldea, 

e as casas dos ricos e os mosteiros 

de monxas que no XVII xa non 

entraban na améndoa intramuros 

tiñan hortas máis grandes; este 

camiño era percorrido polas 

dilixencias que volvían da Coruña 

e os traballadores que baixaban a 

1988: instalacións

Javier, setembro 1986

Javier e Alfredo Landa
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serviren ás casas dos señores, nas 

boas rúas do vello burgo. Non era 

un lugar especialmente solitario, 

nin moito menos -e logo veremos 

como a Bodeguilla xa tiña algo de 

Bodeguilla antes de ser Bodeguilla- 

pero cando querías ver e ser visto, 

cando querías figurar, cando 

querías pasalo ben, había que 

moverse entre a Praza de Galicia, o 

Toural e a Alameda, que é por onde 

andaba o tomate de aquela. Entre 

un sitio e outro diseminábanse 

os cafés -para os tertulianos- e os 

paseos -que saían máis baratos-. 

San Roque era un espazo máis 

popular. Aquí había un vello 

hospital de peregrinos, casas, 

algúns vellos comercios, o cántico 

de maitines das monxas de Santa 

Clara e do Carmo e e unha taberna 

de nome un tanto pícaro: a taberna 

do Padre Conas.

Pero diso falareilles logo. 

Hai uns meses Javier Míguez 

Nimo, propietario de La Bodeguilla 

de San Roque, chamoume para 

tomar un café. E fíxome un pouco 

máis vello -como nos leva facendo 

a todos este ano- coa súa primeira 

frase. 
Chiquipalla dos venres

-La Bodeguilla vai cumprir 25 anos. 

-Xa?

Ao longo deste ano tiven a 

oportunidade de escoitar este 

diálogo repetido en ducias de 

ocasións. E sempre é igual. Alguén 

di que La Bodeguilla de San Roque 

está de aniversario. E o contertulio 

abráiase e, acto seguido fai un breve 

silencio, xirando discretamente 

os ollos cara un lado, en ‘modo 

introspección’. Estou convencido 

de que, internamente, comeza a 

virar para atrás a ver cando foi a 

primeira vez que foi el ou ela pola 

Bodeguilla, cantos anos hai que 

acabou a carreira, o tempo que 

leva coa súa muller, que vello ten 

o coche, canto diñeiro ten deixado 

aló, cantas noivas deixaron no 
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camiño, aquela vez que foron ao 

Festival de Ortigueira, a cervexa 

dese mércores noite que non debía 

ter tomado porque así pasou o 

que pasou, a primeira vez que 

preguntou que eran as Delicias 

Bodeguilla...

Pois si, señores. 25 anos. Data de 

apertura: 19 de setembro de 1986. 

Ese día Javier Míguez Nimo abriu 

as portas de La Bodeguilla de 

San Roque. Un local no que nada 

1996: Rafa chegando na súa moto recén mercada. Xurxo dille

“dalle alí, dalle, dalle!”

cambiou substancialmente por fóra, 

pero si por dentro. La Bodeguilla 

de San Roque era o substituto dun 

local de hostelería anterior, que 

tiña por mal nome a Taberna do 

Padre Conas. Non conseguín saber 

quen era tal Padre Conas, que 

a min me soa a contemporáneo 

de María Castaña e de Mambrú, 

un mote tabernario, atrabiliario 

e algo lumpen que lle acae ben a 

unha taberna pouco glamourosa. 

A taberna debía responder, polas 

descricións que me deron, a ese 

tipo de local con pintura de aceite 
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nas paredes, barra de madeira, 

bocois de Ribeiro no fondo e certa 

escuridade decorativa. Un pouco 

coma o que hoxe se conserva no 

Gato Negro. Pechou contra o 77 ou 

78. 

Imaxínomo como un local de 

posguerra, cunha bombilla 

pendurada do teito de madeira, 

que daba algo para comer e 

tiña algunhas habitacións, se 

cadra non demasiado limpo e 

con parroquianos tampouco 

preocupados por tal disposición. 

Hai que pensalo un pouco coma 

o extinto Porrón que estaba en 

Casas Reais: un calendario dez 

anos anterior pendurado dunha 

parede, unha fiestra cun par de 

teas de araña, serrín no chan, o 

cheiro dozón da pipeta de viño e 

un taberneiro sempre á defensiva 

por detrás da barra. Coma en 

moitos locais compostelanos, 

o Padre Conas tiña unha 

especialidade moi da época: o 

bocadillo de sardiñas con queixo. 

Queixo do país, claro, que pega 

ben na súa acidez coa salgazón 

das sardiñas e que tiran do viño, 

que é o que fai falta no seu local. 

O que é o mundo: hoxe o bocata 

de sardiñas é artigo en desuso nos 

locais compostelanos, e só se pode 

atopar en locais de nova cociña, ás 

veces, debidamente actualizado; 

a sardiniña de Rianxo e do resto 

das rías galegas foi desaparecendo 

desas latas de tambor que había 

abertas naquelas tabernas da 

época, e substituíndose por un 

peixe de caladoiros remotos. No 

Padre Conas tamén había un 

consolo para os nenos que os avós 

tiñan que traer á cidade: galletas 

características para enredar 

mentres o vello se dá o gusto dun 

Ribeiro algo chispón. 

A cuestión é que o propio local 

do Padre Conas ten a súa propia 

tradición oral dentro. Nun proceso 

1986: a nosa bodeguilla...
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de transferencia clientelar, un 

dos clientes máis queridos na 

primeira Bodeguilla, a dos anos 

80, era o señor Rafael Picallos. 

Este home seguiu a liña sucesoria 

de Taberna a Adega, así que foi o 

encargado de transferir a memoria 

tabernaria dun establecemento 

ao outro. O señor Picallos facíase 

notar. O seu saúdo de guerra 

matinal, canda inauguraba o día 

en La Bodeguilla de San Roque, 

era un tributo á ausencia de 

vergonza: “Pola mañáaaaa!!!”. E 

pola mañá era. Despois xa lle caía 

unha copiña. E logo algunha máis. 

Picallos era un tipo algo excéntrico, 

estremadamente vital, falador. 

Así que este vate de barra foi, como 

dicía, o encargado de transmitir a 

anécdota do Padre Conas, unha 

lenda que aínda hoxe se repite 

Charly, o noso experto en Pata negra

...e formouse o equipo... xa estamos listos 

para saír a xogar...

Cumpreanos Feliz, 
asistencia completa

entre os parroquianos e se recrea 

en viñetas e chistes: un conto de 

espírito tabernario e, xa que logo, 

non moi fino nas súas maneiras. 

A cousa debeu andar polos anos 

50, cando unha noite apareceu 

un viaxante na taberna. Pídelle de 

cear ao taberneiro e tamén unha 

habitación para durmir, xa que 

o Padre Conas ofrecía camas no 

piso superior. Pero aquel viaxante 

quere algo máis. 



11

-Mire, é que quero durmir quente 

pero non me apetece saír de aquí, 

que vai frío e chove. Mire, a súa 

muller, dispensando, está moi 

apetecible, e eu ofrézolle 4.000 

pesetas se ma deixa esta noite. 

O taberneiro, con bastantes poucos 

escrúpulos e moita cobiza, accede a 

regatear e por fin concede o servizo. 

4.000 pesetiñas son 4.0000 

pesetiñas, pensa. Ao día seguinte, 

o viaxante págalle o acordado e 

marcha. O taberneiro non tarda 

un segundo en ir ao banco a 

ingresar o pequeno tesouro, e alí 

descubre que era falso. Velaí que 

o home cobicento e sen moral sae 

trasquilado do mal negocio que 

fixera. 

A historia do pousadeiro burrán 

e avarento podería ser propia do 

medieval Decamerón de Bocaccio. 

Se foi certa ou non, dubido moito 

que algunha vez se consiga saber 

algunha vez. A min a dúbida que 

me queda é que pensaría a muller 

de todo isto...

Pero estamos falando de La 

Bodeguilla de San Roque. Javier 

...e formouse o equipo... xa estamos listos 

para saír a xogar...

Míguez chegou a este local 

despois dun duro percorrido pola 

noite compostelana. De feito, 

tan queimado estaba Javier co 

malvivir noturno compostelán, que 

La Bodeguilla ía ser inicialmente 

unha tenda de roupa. Foi a súa 

nai quen o convenceu de que o seu 

era a hostelería. Atrás quedaban 

esas furiosas e ácedas noites dos 

80 en Compostela, que deixarían 

calquera noite de xoves actual na 

cidade á altura dunha reunión 

doméstica de Tupperware. 

Coincidían varios factores: a 

liberdade recén estreada, a saída 

da crise do petróleo dos 70 e unha 

Universidade á que por primeira 

vez, masivamente, os fillos do pobo 

podían acceder. Os 80 foron o paso 

do tuno -o arquetipo da universidade 

clásica compostelana- a unha 

universidade masiva que precisou 

dunha nova idea de diversión 

máis aló dos locais do Franco ou 

da Raíña e as cuncas de Ribeiro. O 

Ensanche converteuse nunha sorte 

de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ou unha 

Febre do Xoves noite. Durante o 

día era unha cidade de servizos 

destinada a estudantes, pero 

tamén a habitantes da periferia 
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da cidade, e pola noite algunhas 

das súas arterías convertíanse en 

tumultuosas avenidas de copas e 

alcol. 

Javier participou dese mundo 

desde detrás da barra; velaí a forxa 

dun profesional. No Crosby, no 

Tamboura Bohemia, en moitos 

sitios que desapareceron e noutros 

que aínda resisten. A movida 

pandillera facía de aquela estragos 

na noite compostelana e convertía 

nun lugar difícil para traballar, e este 

aspecto vai ser clave. Nun outubro, 

os hosteleiros autoorganizáronse 

para serenar a noite -que se 

convertera, fin de semana tras fin 

de semana, nun campo de batalla 

constante, e conseguírono. Pero 

aquela vida, que remataba todas 

as noites no Black, onde confluía 

a hostelería noturna da cidade 

cos últimos resistentes da movida 

compostelana, non era doada. No 

Crosby, Javier autodefiníase como 

Papá Pitufo. Un rapaz de 22 anos 

dando de beber a adolescentes do 

instituto Rosalía de Castro. Aínda 

que desa barra saíron grandes 

amizades, Javier vía o seu futuro 

noutro lado. Entre copa e copa, 

pensaba no novo local. 

Así saiu o nome: La Bodeguilla de 

San Roque. A min iso de Bodeguilla 

de San Roque tenme moito aire 

do tempo no que foi creado, nos 

anos 80. Hai termos que definen 

épocas. Dos 90 é o verbo molar. 

E dos 80 é esa definición de tipo 

pouco serio: “é un cantante”. 

Para os que descoñezan os 80, o 

termo ‘Bodeguilla’ era vox populi. 

Puxérao de moda Felipe González, 

presidente do Goberno, cando 

reformara un soterraño da Moncloa 

e o empregara como almacén 

de viños e comedor para as ceas 

dos venres coa intelectualidade 

...comenzaron las 
reformas...

Rue el Percebe 13
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do momento. Javier asegura 

que a súa Bodeguilla non estaba 

inspirada estritamente na de 

Felipe González. A palabra estaba, 

máis ben, no ambiente, e tiña 

que ver cos inicios dunha cultura 

gourmet na sociedade galega e 

española, conforme a democracia 

se consolidaba e o viño pasaba 

de ser un artigo alimentario a un 

produto de pracer para o número 

crecente de persoas que pasaban 

a conformar a clase media. 

“Ademáis, hai unha diferencia”, 

comentoume Javier entre risos, “o 

noso é La Bodeguilla e o de Felipe 

era La Bodeguisha”. 

A cousa foi moi sinxela. Javier facía 

horas tamén no Tamboura, outro 

mítico local da noite compostelana, 

no que entraba ás 10 e media da 

noite. Alí traballaba cunha parella, 

Álex e Kubala, aos que lles contaba 

como ía marchando o proxecto. E, 

coma sempre pasa cando montas 

un local de hostelería, o nome é o 

máis difícil. Javier comentáballes: 

“vou montar unha bodeguilla e 

non sei que nome poñerlle”. E 

veña a darlle voltas. E unha noite, 

tras da barra, Kubala dille: “Joer, 

neno, pero se o estás a dicir ti 

mesmo. Ponlle Bodeguilla!”. Así 

que digamos que o nome chegou 

por insistencia. 

O 19 de setembro de 1986 abre La 

Bodeguilla de San Roque. O nome do 

barrio tampouco é casual. Hai que 

imaxinar na área unha Compostela 

que se foi reorganizando mentres 

medraba e se ía convertendo na 

capital efectiva de Galicia. No ano 

1986, San Roque era un barrio con 

moitas posibilidades. O mercado 

dos xoves -que aínda se resistía 

a marcharse da cidade- estaba 

por detrás do Hospitaliño de San 

Roque, na rúa Valle Inclán, e os 

comerciantes xitanos xa precisaban 

de cafés ás oito da mañá. Estaba -e 

segue a estar- o Colexio Lasalle. 

Os xulgados tamén estaban 

próximos. No 89 tamén comezan 

as televisións e créase o centro de 

xornalismo na rúa Loureiros, non 

moi lonxe. E o que hoxe é o edificio 

pantasmagórico do Hospital 

Clínico Universitario tampouco 

quedaba lonxe da Bodeguilla. 

La Bodeguilla abre só co local 

inferior: a penas 49 metros 
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...2001....

os festexos de 15 anos de festa

o grupete por outros
15 anos

que siga a festa!

sotas e xamóns,  
unha boa combinación1991
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os festexos de 15 anos de festa

e chegou o entroido da man das monxas

que siga a festa!

coidado co indio comanche!
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cadrados. As posibilidades non 

son moitas: Javier non 
procura un restaurante, 
senón un local no que 
intercambiar petiscos 
e viños ao redor da 
conversa. Tamén toma unha 

decisión importante: non quere 

televisión. Non é unha decisión 

fácil. Non sei se lembraredes, pero 

o ano 86 é o ano no que se comeza a 

emitir a telenovela Cristal. En pleno 

auxe dos culebróns televisivos, nun 

espazo no que se van tomar viños, é 

unha decisión importante. De feito, 

a idea de Javier é de ter un horario 

máis ou menos decente dentro do 

sacrificado mundo da hostelería. 

Dar servizos de cafés pola mañá e 

de viños antes de xantar, e pechar 

á mediodía ata a tardiña. Pero 

claro, as nais que levan os nenos 

ao colexio Lasalle entran ás 15:15 e 

xa on marchan ata que van recoller 

aos nenos ás cinco e pico. Un día 

polo outro, La Bodeguilla tivo 

que redefinir o seu horario para 

adaptarse a estas novas clientas. 

“De aquí non me movo en todo o 

día”, concluiu Ata hoxe. 

recibimos a visita de Fernando  Romay
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A pequenura do local tamén 

obriga a definir ben a cociña que 

se ofrece nel. Fundamentalmente, 

será unha cociña de petiscos, 

unha cociña de friames, tostas, 

bos embutidos e xamóns, queixos, 

patés e algunhas cousiñas de 

cociña para darlle unha nota de 

cor quente: a tosta de salmón 

afumado, os revoltos de cogumelos 

ou os pementos do piquillo 

recheos. Todo preferentemente 

para o centro. É curioso que, 

malia que a Bodeguilla medrou 

en espazo, gañando un comedor 

arriba, e exportou o concepto a 

La Bodeguilla de San 
Lázaro, a filosofía de 
fondo da carta segue 
sendo a mesma. Aínda 

que a oferta de pratos se 

multiplicou desde os oitenta, 

no trasfondo seguen estando as 

racións compartidas, os pratos 

que se intercambian, unha 

cociña gratificante e doada que 

acompaña e harmoniza cos viños, 

pero que non renuncia aos ciclos 

anuais. Xornadas estacionais, 

coma dos cogumelos, entran máis 

ou menos de contaro na carta. E 

Juan Carlos, o camareiro catalán 

que acompaña a Javier nestes 

primeiros momentos será o 

introdutor dun dos pratos de éxito 

que acompañarán á Bodeguilla 

para sempre, o pan con tomate. 

Non será o único. 

Un dos casos máis curiosos será o 

do cociñeiro Marcelo Tejedor, un 

dos grandes de Galicia. No ano 86, 

Tejedor estaba rematando os seus 

cursos no Instituto de Formación 

Profesional de Lamas de Abade, 

pero tiña unha moza no barrio de 

San Roque, así que todos os días 

pasaba pola Bodeguilla a tomar 

café. Tejedor mirou para a carta 

da Bodeguilla e non puido evitar 

darlle a volta e introducir, como é 

habitual nel, un novo concepto: un 

pastel de espinafres con gambas 

que se mantivo en carta durante 

moito tempo despois desas 

épocas. Como todo na Bodeguilla, 

as cousas boas adoitan chegar para 

quedarse. É o caso das croquetas, 

por exemplo, que eu recoñezo 

como febleza persoal, e que Javier 

me revela que foron asociadas á 

construción do comedor de arriba 

e á nova cociña. 

Un dos elementos máis diferenciais 

de La Bodeguilla de San Roque é a 



18

súa adega, que indiscutiblemente 

é unha das mellores da cidade; 

as cartas de viños son como unha 

colección da sabiduría, dos gustos 

do empresario e da experiencia 

na relación co seu cliente. Javier 

Míguez Nimo soubo desde o 

primeiro momento que, canda 

as marcas tradicionais -lembra 

daquela primeira época riojas 

como Paternina, Campo Viejo, San 

Asensio ou Siglo Saco, 3 Marqueses 

destinadas a un cliente máis 

conservador, estaba buscando outra 

cousa. A aposta polo viño galego 

en La Bodeguilla de San Roque é 

determinante. No ano 86 Javier 

comeza a explorar denominacións 

emerxentes nese momento como 

Ribeira Sacra, e a traballar con 

empresas como Adegas Moure. 

O Ribeiro, a súa gran paixón 

como amador dos viños galegos, 

tamén apaarece nese momento. 

A súa  primeira gran compra son 

100 caixas de Ribeiro de calidade. 

Faino en setembro do ano 86 e 

en xaneiro do 87 xa non queda 

ningunha. “Nacimos cunha 
estreliña”, dime modestimo 

Javier. Se cadra si, pero vendo 

como evolucionaron as cousas, sen 

dúbida tamén naceron con olfato e 

intelixencia. 

Apostar polo viño galego de calidade 

nos 80 significou basicamente, 

situarse no inicio dun importante 

movemento de transformación da 

viticultura galega. Nos anos 80, 

coa autonomía recén estreada, 

vivimos un momento de especial 

eclosión da sociedade galega, a 

partir da incorporación de sectores 

de prestixio. Dese momento, é 

o concepto da moda galega, e 

o viño -en primeira instancia a 

denominación de orixe Rías Baixas 

e logo foron incorporándose as 

outras- incorporouse a unha nova 

idea de estilos de vida a través 

dos produtos galegos. Un día, na 

barra da Bodeguilla, Javier estaba 

a falar cun rapaz co fulgurante 

ascenso do Tinto Pesquera de 

Alejandro Fernández nas listas de 

Robert Parker -puntuacións que 

revolucionarían, e multiplicarían- o 

prezo do viño da Ribera del Duero. 

Na conversa meteuse bruscamente 

un home que estaba tomando un 

viño na barra a opinar. Era outro 

home que estaba recomezando: 

Emilio Rojo. Un enxeñeiro dunha 
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multinacional que o deixou todo 

por volver ao terruño e traballar 

dúas fincas herdadas pola súa 

muller: chegaba alí para ensinar seu 

primeiro viño, o seu Ribeiro Branco 

colleita do 87. Naquel momento, 

La Bodeguilla mercoulle 25 caixas. 

Pero a inmensa popularidade do 

Emilio Rojo multiplicou a demanda 

dun viño limitado na actualidade a 

unhas 780-800 caixas, e convertido 

nun artigo exclusivo e disputado. 

Aquelas 25 caixas ficaron nun 

cupo dunha por colleita, que Javier 

reparte polos dous locais,  o de San 

Roque e o de San Lázaro. 

La Bodeguilla dos 80 era basica-

mente moi similar, en decoración, á 

actual. Estas mesiñas pequenas que 

se arrecunchan nos espazos dispo-

ñibles, a decoración en madeira, a 

barra con certa solidez e mármore 

branco. Algunhas cousas, por exem-

plo, están en distinto espazo. Unha 

delas é o vitral, que hoxendía ocupa 

a saída dos mellores aromas de 
Santiago...
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Ovos ao “salmorejo”

Boliches de Embún

--

Año á pastora

Bacallau ajorriero
ao estilo Osca

--

Requeixo tostado

Trenza de Almudévar

Huevos al “salmorejo”

Boliches de Embún

--

Cordero a la pastora

Bacalao ajorriero
al estilo Huesca

--

Requesón tostado

Trenza de Almudévar

Pudin de espárragos

Fabas pochas de Sangüesa

--

Pescada con
pementos do piquillo

Estufado de boi

--

Leite callado de ovella
con noces e mel

Pudin de castañas

Pudin de espárragos

Alubias pochas de Sangüesa

--

Merluza con
pimientos del piquillo

Estufado de buey

--

Cuajada de oveja
con nueces y miel

Pudin de castañas

Patacas á rioxana

Potaxe de garavanzos
con peixe sapo e ameixas

--

Bacallau á rioxana

Lombo de corzo con
reducción de viño da Rioxa

--

Torradas ao zurracapote

Tarta de mazá

Patatas a la riojana

Potaje de garbanzos
con rape y almejas

--

Bacalao a la riojana

Lombo de corzo con
reducción de vino de Rioja

--

Torrijas al zurracapote

Tarta de manzana

Lentellas á burgalesa

Sopa castelá

--

Troitas con améndoas

Año asado

--

Torradas

Queixo de Burgos con
sorbete de laranxa

Lentejas a la burgalesa

Sopa castellana

--

Truchas con almendras

Cordero asado

--

Torrijas

Queso de Burgos con
sorbete de naranja

BODEGA ATTECA
Garnacha de fuego

Atteca
Atteca Armas

BODEGAS ALTO MONCAYO
Alto Moncayo

Veratón
Aquilón
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ARAGON
O inicio da aventura

En La Bodeguilla estamos de 
aniversario: cumprimos 25 anos e 
para celebralo botámonos ao Camiño, 
traendo a Compostela o acervo da 
boa cociña nacida ás beiras do 
itinerario medieval. Ata o mes de 
setembro, poderás explorar, nas 
últimas dúas semanas de cada mes, 
as gastronomías e viños típicos das 
terras polas que pasa o Camiño 
Francés e mesmo dos outros Camiños 
que percorren Galicia. Se emprendes 
esta viaxe gastronómica connosco, 
participarás en sorteos mensuais de 
estancias en casas de turismo rural e 
artigos gourmet. ¿Apúntaste a este 
Camiño de Sabores?

Cupón de 
participación
no sorteo
Cada mes, un sorteo
entre os participantes

Participa no noso sorteo e deixa que a 
sorte te premie con gastronomía! Cada vez 
que consumas pratos e viños do programa 
“Un camiño de sabores”, poderás entregar 
un novo cupón de participación. Sorteamos 
cada mes 5 estancias dunha noite para 
dúas persoas en casas de turismo rural no 
corazón das zonas vinícolas de Galicia e 10 
lotes de artigos gourmet para que 
disfrutes do viño e a gastronomía. 

Nome:____________________________________

Apelidos:_________________________________

Teléfono de contacto 1:__________________________

Teléfono de contacto 2:__________________________

Correo electrónico:_____________________________

AVISO LEGAL:  De conformidade co establecido pola Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de 
Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), Francisco Javier Míguez Nimo co NIF nº 
33260329-Y e domicilio social na rua San Roque n.º 13, 15704, Santiago de Compostela, A Coruña, 
como propietario do restaurante La Bodeguilla de San Roque, infórmalle da existencia dun 
�cheiro automatizado de datos de carácter persoal do cal é o único responsable. Os datos de 
carácter persoal aportados a través da cumprimentación deste formulario, integraranse nun 
�cheiro automatizado cuxa �nalidade será o cumprimento das obrigas asumidas por La Bodeguilla 
de San Roque como consecuencia da celebración do seguinte sorteo. La Bodeguilla de San Roque 
será a única destinataria da información que se obteña dos datos persoais das persoas rexistradas. 
O titular dos datos autoriza a La Bodeguilla de San Roque a comunicarlle no futuro información 
sobre novos produtos, promocións ou servizos que promova. O titular dos datos poderá exercitar 
os dereitos de acceso, recti�cación, cancelación e oposición nos termos e prazos establecidos pola 
L.Ou. 15/1999, a través do correo electrónico info@labodeguilladesanroque.com ou dirixíndose a  
La Bodeguilla de San Roque. Calle San Roque n.º 13, 15704, Santiago de Compostela, A Coruña.

BODEGAS VALENCISO
Valenciso Reserva

BODEGAS LÓGICAS
Finca de la Rica Crianza

Finca de la Rica
Vendimia Seleccionada

BODEGA PAGO DE CIRCUS
Vendimia Seleccionada

Selección de Familia
Chardonnay

Moscatel Vendimia Tardía 

BODEGAS JULIÁN CHIVITE
Gran Feudo Rosado

Gran Feudo Viñas Viejas
Colección 125

Pago de Arinzano

BODEGAS TARSUS
Tarsus Crianza
Tarsus Reserva

BODEGAS Y VIÑEDOS VALDERIZ
Señorío de Valdehermoso Roble

Valderiz Crianza
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Pementos recheos

Feixóns brancos guisados

--

Botelo con patacas

Cazola de xabarín
á leonesa

--

Tronco eclesiástico
con amorodos

Flan de Santa Teresa

Pimientos rellenos

Judías brancas guisadas

--

Botillo con patatas

Cazuela de jabalí
a la leonesa

--

Tronco eclesiástico
con fresas

Flan de Santa Teresa

Caldo galego

Empanadas

Polbo á feira

--

Lacón con grelos

Capón asado

--

Requeixo con noces
e mel de castiñeiro

Compota de peras

Caldo gallego

Empanadas

Pulpo a la feria

--

Lacón con grelos

Capón asado

--

Requesón con nueces
y miel de castaño

Compota de peras

Ameixas á mariñeira

Polbo á mugardesa

---

Xoubas con pementos

Merluza en allada

Lombo de tenreira ao
estilo do pazo

---

Tarta de Compostela

Filloas recheas

Almejas a la marinera

Pulpo a la mugardesa

---

Sardinillas con pimientos

Merluza con ajada

Lomo de ternera al
estilo del pazo

---

Tarta de Compostela

Filloas rellenas
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BODEGAS MADAI
Madai Godello
Madai Mencía

BODEGAS MARTÍN CÓDAX
Cuatro Pasos

Martín Sarmiento

ADEGAS LAGAR DE COSTA
Lagar de Costa albariño

Lagar de Costa albariño barrica
Maio

ADEGA COTO DE GOMARIZ
Coto de Gomariz

Abadía de Gomariz
Gomariz X

Vx Cuvée Caco

COLABORADORES

ADEGA A COROA
A Coroa Godello

A Coroa Godello sobre lías

ADEGAS PONTE DA BOGA
Ponte da Boga Mencía

Blanco de Blancos

ADEGAS VÍA ROMANA
Vía Romana

VR
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Un Camiño de Sabores
Co gallo dos 25 anos da Bodeguilla de San Roque preparamos unha 

programación gastronómica moi especial, percorrendo o Camiño de Santiago 

desde Navarra ata Compostela. Procuramos os produtos máis característicos 

da rexión, as súas receitas máis sobranceiras, os viños que definen a diversidade 

dos terruños da Península. 
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unha das paredes do comedor su-

perior, e que foi feito por Polo, un 

artista local que era irmán da pro-

pietaria doutro local moi coñecido 

na Compostela dos 80: a Tetería 

da Algalia. O vitral está presidido 

por un guerreiro -en plan creativo-, 

pero fíxense ben nun detalle secre-

to, que pouca xente coñece. Obsér-

venlle o cinto. Que ten de raro? Pois 

no centro van ver un holograma, un 

holograma deses que estaban tan de 

moda nos 80 -esas figuriñas camu-

fladas en superficies brillantes-, es-

tablecendo unha curiosa ponte coa 

época actual, na que tamén volven 

estar de modas estas figuras ao xei-

to máxico. 

Como acontece con moitos 

profesionais da hostelería, La 

Bodeguilla de San Roque acabou 

por converterse na primeira casa 

de Javier; a segunda, a de verdade, 

fica para os tempos mortos.  Se 

un se para a pensar, descubre que 

boa parte das decisións dunha 

vida están tomadas en pequenos 

metros cadrados; espazos e azares 

xúntanse nunha baralla que non 

sabes quen ordea. Aos poucos meses 

de comezar a traballar, a noite de 

reis do 1987 Javier cortou unha 

man tras da barra nun pequeno 

accidente que lle fixo ter o brazo en 

cabestrillo; desde logo, non podía 

servir mesas, así que se dedicou a 

facer de relacións públicas entre 

as mesas. Un grupiño de mozas ía 

despedir a Gloria, á súa muller, á 

estación de autobuses, e pararan na 

Bodeguilla a tomar algo. Aínda que 

Gloria é de Calo, a penas se coñecía 

das festas populares do verán. Nas 

propias mesas da Bodeguilla, cun 

brazo en cabestrillo, xusto pasado 

o Nadal, comeza esa parella que 

segue ata hoxe. 

Pero non é a única, e iso é 

o relevante. O fascinante 

dun local é que el mesmo 

acaba por converterse nun 

espazo social e de encontro, 

cos seus ritmos, pasos, e 

microespazos, e a memoria 

que ten o hosteleiro é só 

unha pequena parte de 

todo  que un local como 

La Bodeguilla ten gardado 

entre os seus muros. O 
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hosteleiro é propietario das cousas 

tanxibles, pero circula unha chea 

de intanxibles ao redor do local: 

historias, memorias, olladas, 

encontros e desencontros que son 

imposibles de amarrar e recoller 

se non é a través de relampos. 

Quen entre en La Bodeguilla, por 

exemplo, un venres noite, pode ver 

un local ateigado de clientes ceando 

ou agardando por unha mesa. En 

realidade hai moito máis. Claves 

que só comprenden os urbanitas. 

Os clientes asiduos. 

Estamos sentados cos Chiquiparas, 

na Bodeguilla de San Lázaro. 

Unha pandilla histórica de La 

Bodeguilla de San Roque, un dos 

máis veteranos grupos de amigos 

que acuden a La Bodeguilla de 

San Roque desde hai anos, no que 

comezaron a xogar ao chinchimoni 

ou xogo dos chineses -ese xogo 

inventado, segundo a lenda, por 

un pastor de Bercianos del Real 

Camino, en León, a finais do XVIII-, 

no que pagaba as rondas o perdedor, 

claro. Os Chiquiparas son un grupo 

de amigos moi divertidos que en 

si mesmos retratan a evolución 

desta cidade -que é a medias unha 

cidade de acollida e unha cidade 

de toda a vida- desde finais dos 

80. É interesantísimo contrastar 

a súa visión de La Bodeguilla coa 
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de Javier. A diferencia poderíase 

resumir na visión “Estou de pé/ 

Estou sentado”.

Que a experiencia é un grado está 

claro que é unha verdade coma un 

templo. E iso nótase aquí como en 

ningún sitio. En primeiro lugar, os 

clásicos da Bodeguilla non suben á 

primeira planta, quedan no baixo. 

Saudosos dos primeiros tempos do 

local? En absoluto. O que lles gusta 

é o certo ton de feira que ten a 

Bodeguilla. “É coma o mercado de 

Padrón”, define un deles. De algún 

xeito, o comedor da pranta alta 

alenta moito menos ao encontro e 

ao intercambio. É máis “formal”.

Aquí, na pranta baixa, pasa de todo. 

Seica aluden a corchos voadores 

entre mesas como un fenómeno 

relativamente habitual (eu non 

os vin na vida, pero son teño a 

rodaxe desta xente). A través da 

querencia pola planta baixa, é 

espectacular observar as nocións 

estratéxicas da veterana clientela 

da Bodeguilla para dispoñer das 

súas mesas preferidas na hora 

punta de La Bodeguilla, o venres 

pola noite. Nestes momentos, o 

local convértese nun dos máis 

concorridos da cidade. Moverse 

neses apurados momentos, merece 

unha estratexia do Risk e, algunhas 

veces, mesmo do Cluedo. 
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Mentres os turistas suben 

conformes á primeira pranta, 

alleos ao campo de batalla mesil, os 

veteranos aférranse ás disputadas 

mesas do chan como a un maro 

de finca. Coñecen o número de 

cada mesa -ese que empregan 

os camareiros para repartir as 

comandas- como auténticos 

profesionais e teñen máis ou menos 

clara a xerarquía de preferencias. 

O trono, a raíña de todas as mesas 

é a número 8. Saben ben a cal me 

refiro. É aquela grande, nunha 

esquina, antes dos baños e as 

escadas que suben ao comedor. 

Sen dúbida é a mesa máis afastada 

-por dicir algo- do balbordo do 

centro do labirinto. Outra opción 

honrosa na carreira polas mesas do 

venres noite sería a mesa 7 -entre 

a columna e os baños-, e aí todos 

coinciden. Así como en rexeitar de 

plano a mesa número 5. 

-Pero cal é a mesa número 5? 

-pregúntolles. 

-A mesa dos cús, home! 

-respóndenme. 

E non fai falta que me digan 

máis, porque é como eses chistes 

que conteñen unha gran verdade 

cotiá da que non te decatas ata 

que cha contan como chiscadela. 

Inmediatamente decátome de cal 

é. A mesa dos cús, como se designa 

graficamente a mesa 5, é a redondiña 

que está pegada á columna, xusto 

no mínimo espazo entre mesas que 

queda pegada á columna, entre a 

porta de entrada e a barra. Cando 

o venres pola noite o local énchese 

ata a bandeira, ese mínimo espazo 

baleiro colmátase de clientes á 

espera dunha mesa ata masificar 

o espazo. A vista dos comensais 

sentados na mesa número 5 é 

esencialmente, unha paisaxe 

noturna de nalgas compostelanas 

de todos os xéneros e volumes que 

fican, máis ou menos, á altura da 

túa nariz, á proximidade de dúas 

cuartas, en formación apreixada. 

Eis a mesa dos cús. 
Moitos xornalistas, compañeiros de 

profesión, habituais como somos 

en chegarmos tarde aos sitios de 

xantar, temos comido ao redor 

desta pequena mesiña, case unha 

cómoda de dormitorio, como se 

foramos peregrinos no Obradoiro 

teimando en estar sentados durante 

os fogos do 24 de xullo. 
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Nesta partida de Risk do venres noite 

a xogada básica é mandar avanzada 

ocupa. Os máis profesionais envían 

un destacamento ás 20:30 h., 

cando o local aínda está tranquilo, 

na procura da mesa 8 ou da 7, e a 

partir de aí, o que se pille. Como 

cabaleiros ingleses, felicítanse pola 

toma de posesión da mellor mesa, 

aínda que hai ás veces hai sorpresas 

derivadas do ambiente cosmopolita 

do lugar, como podería ser o que 

definiriamos como “posesión 

compartida”. Consiste en que 

chegan estranxeiros, como poden 

ser alemáns, cando La Bodeguilla 

está ateigada de xente agardando, 

e na ampla mesa oito só hai 

unha parella ceando...a solución 

parece ser evidente. Sentarse nas 

cadeiras que sobran nesa mesa. Os 

chiquiparas salientan as bondades 

deste sistema un tanto sorpresivo, 

como a aparición dunhas sicilianas 

de Palermo especialmente 

simpáticas. Non é unha feira, isto? 

Non haberá bancos corridos, pero 

a filosofía permanece...

O problema é que as veces as 

tornas cambian. Un chiquipara 

en avanzadilla tomou posesión 

da mesa 8 un venres pola noite a 

iso das 20:30. Xogada exemplar. 

Xornal, un par de cañas e xa 

chegaría o resto do continxente 

agardado para esa noite. Pero 

aparecen unhas italianas que piden 

para sentar tamén na mesa un rato. 

lugar de reunión e debate dos nosos 

clientes

tempo de amigos...

Berta e Pili
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O chiquipara permíteo. “Pode ser 

entretido”, di. Ao pouco aparecen as 

amigas destas mozas. E de súpeto, 

a nosa avanzadilla percibe que se 

está quedando como ao fondo dun 

cuarto, como un neno que se agacha 

da conversación dos maiores. 

Non é que non o tiveran en conta, 

senón que o ían botando fóra. Ata o 

punto de que, nun xiro kafkiano da 

historia, aquelas mozas lle din que 

que fai el alí, que se ten que marchar 

que vai chegar un amigo. “Estasnos 

ocupando o sitio”, dinlle. 

-Se estivera Berta non pasaba isto! 

-exclamou. Referíase ao eficiente 

oficio de Berta, a única muller no 

equipo de sala de La Bodeguilla, 

unha profesional con moita man 

esquerda que sabe manter o 

equilibro kafkiano entre clientes 

novos e veteranos. 

Agora sei por que 

me sentei tan poucas 

veces na mesa 8. 

Unha das principais claves de La 

Bodeguilla, desde sempre, é a pre-

senza estable dun equipo de cama-

reiros. Estes profesionais, xente 

como Andrés, Berta ou Suso mo-

véndose entre os estreitos corre-

dores da Bodeguilla desde hai máis 

dunha década na maior parte dos 

casos, son unha das claves do éxito 

do local. Javier ponse serio cando 

comenta isto, asegurando con con-

vicción: “Fidelizar á túa 
xente e ao teu equipo 
é fundamental”, co-
menta o hosteleiro. 

Nunha cidade e nun sector no que 

a rotación profesional é epidémi-

ca, en La Bodeguilla de San Roque 

sempre ves as mesmas caras, e o 

mesmo equipo. Xente que te co-

ñece polo teu nome e que sabe dos 

teus gustos. “Se cambias de persoal 

e formas a xente nova cada seis me-

ses non consegues nada”, comenta 

Javier. A clave de ser un camareiro 

da Bodeguilla está no trato próxi-

mo, en saber asesorar ao cliente, en 

ter un certo dominio do mundo dos 

viños e da gastronomía, en coñecer 

os pratos e saber explicalos. Máis 

alá dun autómata distribuidor de 

bebidas, trátase de ter unha rela-

ción máis natural co cliente, trans-
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mitindo a esencia do local e a filo-

sofía dos seus produtos.  “Eu con-

seguín despersonalizalo e, ao mes-

mo tempo, personalizalo”, asegura 

Javier, “La Bodeguilla debe funcio-

nar cando eu estou e cando non”. 

Repasamos fotos dos álbumes, e aí 

está esa implicación que comen-

tabamos. Na Bodeguilla 
son sonadas as festas 
de Entroido, cando o 
local se transforma 
en algo, o que sexa, 
e o persoal abando-
na a camiseta negra 
polo disfraz do mo-
mento. Os entroidos de La 

Bodeguilla son antolóxicos, aínda 

que ás veces os ánimos desátan-

se máis alá do sospeitado. Javier 

fala dunha das situacións máis 

complexas que tivo que xestionar 

na Bodeguilla cun camareiro que 

marchou hai tempo. Cun pouco de 

efusión vinícola e unhas copas de 

viño, o camareiro empatou cunha 

moza e a cousa foi a máis. Desde o 

outro lado do local, Javier observa 

como a parella se mete na cociña e 

se dá conta do que vai acontecer. 

“Isto vai ser un escándalo, isto vai 

ser un escándalo”, dise a si mes-

mo, mentres se achega ata a coci-

ña e se pon diante da porta para 

que ninguén se entere do que está 

pasando aló dentro. “Púxenme de 

celador!”, dime Javier. “Súbelle a 

música!”, dille ao outro lado. “E 

que sexa o que Deus queira”, mar-

mullou para si mesmo. O que quixo 

Deus ou o Demo foi unha nova pa-

rella que durou ata hoxe. Esas ca-

pacidades amatorias da Bodeguilla 

son bastante habituais. A Javier 

sáenlle numerosas parellas naci-

das no local. Pero hai moitas máis, 

claro. Aínda que, obviamente, o 

contexto festivo nun local tan pe-

queniño propicia a proximidade...

Só unha vez, ata agora, 

La Bodeguilla saiu para 

fóra das súas portas. Foi 

durante os vinte anos do local. 

Vellos amigos desta taberna-

restaurante participaron na 

actuación, centrada ao redor do 

Holding Armando Blanco, unha 

parodia ao redor as afamadas 

tortillas de Cacheiras e o seu 
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político propietario, antigo alcalde 

de Teo. La Bodeguilla pechou 

a praciña de San Roque, puxo 

palco, subiu músicos, cómicos e 

cantareiras, e trasladou a xolda 

ao exterior. A combinación de 

músicos, actores, do mundo da 

cultura e dos veciños composteláns 

ao redor de La Bodeguilla é única. 

Como moitos compostelanos, na 

Bodeguilla teño pasado algúns 

dos mellores momentos da miña 

vida persoal; comezas a visitar 

este local se cadra nos últimos aos 

de carreira, pero vaste afacendo a 

el conforme te vas sentido máis e 

máis compostelano. Neste local, 

hai moitos anos, descubrín que me 

gustaba escribir da gastronomía, 

do viño e da súa feira de vanidades. 

Agora, facendo memoria, lembro 

que esa primeira vez estiven 

na mesa 3. Que aquela vez que 

aprendín sobre neurociencia 

estaba na mesa 4. Que cando 

ideamos abrir a arqueoloxía e 

o pasado á poboación, fixémolo  

na mesa 6. Que cando lle quixen 

demostrar ao meu pai e aos seus 

compañeiros que hoxe había 

Ribeiros magníficos, pasamos 

pola 3 de arriba. E que cando me 

contaron aquelas confidencias 

políticas que calarei durante anos 

estiven na 1. Que cando Richard 

Marsh debuxou o mapa máxico de 

Tara -a capital máxica de Irlanda- 

sobre o mantel de Suso estaba na 3 

de arriba. E cando aquela vez que 

me desvelaron o secreto dun amor 

prohibido entre as dúas persoas 

que menos agardaría estaba na 

mesa menos propicia, a 5, a dos, 

ben, xa saben a que me refiro. 

E decátome que, coma os 

chiquiparas, ou as outras pandillas 

que habitan neste minúsculo 

universo de menos de cento 

cincuenta metros cadrados, ou 

do propio Javier, que sempre 

se queixa da súa memoria pero 

lembra claramente cando estivo 

quen en que mesa, que eu tamén 

teño perfectamente integrada na 

miña memoria este lugar. Porque 

este lugar tamén é parte da miña 

vida. Porque as cidades son, sobre 

todo, mesas ao redor das que a 

xente forma conversa. E o corazón 

de Compostela, eses centros 

imaxinarios que ten cada cidade, 

eses centros que son coma o noso 
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clima, variables, ás horas de comer 

e xantar están ao redor destas 

mesas da praciña de San Roque. 

Iso é La Bodeguilla de 

San Roque. 

Manuel GaGo

lembran ao fruteiro ?

o equipo
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Receitas
fotos: Sole Felloza

As receitas de La Bodeguilla de San Roque
O noso local non cambia continuamente de carta; ofrece unha selección de 

receitas formada ao longo de anos e anos de servizo aos nosos clientes, na 

que se combinan produtos e receitas tradicionais galegas con outras señas 

de identidade de La Bodeguilla, como os queixos e os bos xamóns de moitos 

territorios. Aquí podes consultar unha selección das nosas receitas máis 

populares. 
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Ensalada de queixo

IngredIentes:

• Leituga Batavia

• Tomate

• Kiwi

• Queixos variados

• Noces, uvas pasas

• Aderezo

 
elaboracIón:

Nunha bandeixa oval trocéase a 
leituga e vanse agregando ao redor 
tomate e o kiwi en rebanadas.

Po riba da leituga colócase unha 
cantidade abundante de queixos do 
país en dados, noces e uvas pasas.

Vinagre, aceite, sal e pementa a 
gusto.
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Empanada de Zamburiñas

IngredIentes:

Fondo:

•  Zamburiñas

•  Ajo

•  Cebola

•  Pemento vermello

•  Aceite de oliva

•  Viño branco

•  Pimentón doce

•  Laurel (opcional)

•  Chorro de tomate frito

•  Sal e pementa

 

elaboracIón:

Facemos unha masa coa mezcla dos ovos, aceite, levadura, 
viño branco e a fariña con sal. Mezclamos ben ata ter unha 
mezcla homoxénea e deixamos reposar.

A continuación rehogamos nunha sartén co aceite o allo, a 
cebola e o pemento vermello, deixamos que se poche ben 
e incorporamos as zamburiñas que cozan uns minutos 
e incorporámoslle o pimentón e o viño. Deixamos que 
reduzan e incorporamos un chorro de tomate que coza uns 
minutos e salpimentamos.

Montamos a empanada e a metemos no forno.

Masa:

•  Ovos

•  Fariña

•  Aceite de Oliva

•  Levadura

•  Viño branco

•  Sal 
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Tixola de polbo

IngredIentes:

• Polbo cocido

• Lagostinos

• Aceite de oliva

• Allo, cebola, guindilla

• Brandy

elaboracIón:

Nunha tixola colócase o aceite de 
oliva, o allo, a cebola e guindilla moi 
picadas.

Rehógase e agréganse os lagostinos e 
mailo polbo. Flambéase con brandy.
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Tosta de salmón

IngredIentes:

• Ovos

• Pan de bola

• Salmón afumado

• Limón

elaboracIón:

Faise un revolto de ovos con sal

Prepárase a tosta e colócase por riba 
o revolto e cúbrese co salmón

Acompáñase de limón troceado.
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Lacón

IngredIentes:

• Lacón cocido,

• Queixo do país

 
elaboracIón:

Córtase ou lacón en rodaxas finas e 
cóbrese con elas o prato, colócase 
por riba queixo do país e colócase no 
forno para fundir. 

Espolvoréase con pemento doce e 
picante





42

Caldo Galego

IngredIentes:

• Unto

• Ósos de tenreira

• Óso de xamón

• Grelos

• Patacas

• Chourizos

• Fabas

elaboracIón:

O día anterior ponse en remollo 
as fabas.

Nunha pota grande colócanse a 
ferver, o unto, o óso de tenreira 
e o de xamón.

Cóase a auga e alí cócense as 
fabas.

Cando están case listas 
agréganse as patacas, os grelos 
e  os chourizos en anacos.
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Croquetas de marisco

IngredIentes:

• Gambas

• Pauciños de mar

• Cebola

• Manteiga

• Leite

• Loureiro, prixel

• Fariña, ovos, pan rallado

• Aceite de oliva para fritir

elaboracIón:

Cocer as gambas nunha pota con 
auga e loureiro.

Nunha tixola póchase a cebola na 
manteiga, cando está trasparente 
agrégase a fariña e  a partes 
iguais o leite e o caldo de marisco, 
preparando unha bechamel suave 
e homoxénea. 

Agréganse as gambas xa cocidas, 
os palitos de mar e o perexil todo 
picadiño.

Déixase enfriar e logo prepáranse 
as croquetas, rebozando con 
fariña, ovos e pan rallado.

Frítense en abundante aceite
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Boliños de tenreira con prebe de espinafres

IngredIentes:

Para o prebe:

• Un atado de espinafres

• Tona

• Caldo de carne

• Cebola, allo

• Manteiga

 
elaboracIón:

Fríese en manteiga a cebola e 
o allo picadiños, agréganse as 
espinafres  cortadas en juliana, 
agrégase a tona e o caldo e déixase 
cocer.  

Para as albóndegas:

• Carne de tenreira picada,

• Ovos

• Allo e sal

• Cognac 

elaboracIón:

Mestúranse todos os ingredientes 
e fanse as albóndegas, frítense e 
agréganse  ao prebe.

Sérvese acompañado con 
guarnición de patacas fritidas.
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Tiramisú

IngredIentes:

• Tona

• Azucre

• Queixo mascarpone

• Biscoito

• Almíbar de castañas

• Castañas asadas.

• Café descafeinado.

• Licor café quente

 
elaboracIón:

Móntase a tona co azucre e 
cando case está lista agrégase o 
mascarpone.

Humedécese o biscoito nunha 
mestura do almíbar co licor café e 
o café descafeinado

Colócase unha capa de biscoito, 
unha da crema de tona e queixo, 
unha capa de castañas e así 
sucesivamente até completar o 
molde.

Espolvoréase co cacao.

Déixase enfriar varias horas e 
sérvese acompañado de castañas.
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Flan de laranxa

IngredIentes:

• 8 ovos por flaneira

• Zume  de laranxa e raiadura (1/2 l)

• ½ litro de tona

• Azucre

elaboracIón:

Facer un caramelo e cubrir a 
flaneira.

Bater os ovos co azucre e agregar 
o zume, a tona  e a raiadura de 
laranxa.

Colócase na flanera e ponse a baño 
maría durante 50 minutos.

Sérvese decorado coa tona  e anacos 
de laranxa
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Trufas

IngredIentes:

• 400 gr de chocolate con leite

• 400 gr de chocolate mestura

• 400 gr de chocolate cobertura

• 800 ml de tona

• Piñóns

• Licor de bagazo.

• Escamas de chocolate

elaboracIón:

Ponse a lume suave a tona co 
chocolate en anacos. Revólvese 
suavemente para que se derrita o 
chocolate sen que ferva.

Agréganse os piñóns e un chorro de 
bagazo, déixase enfriar.

Unha vez fría a pasta  fanse bolitas 
bañadas en escamas.
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Javier Sanchez Loureiro
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A taberna  
do Padre Conas

(como quen non quere a cousa: un conto)

Corrían os anos 50, cando 

o maxín e a picaresca 

mesturábanse na loita cotián contra a 

fame e a pobreza, nas fondas puñan de 

xantar gato e lle dicían: lebre, pelexo 

de vaca antediluviana e dicían: febra 

de tenreira, o cacao era cascarilla, ou 

o café non deixaba de ser  chicoria 

que os doutos estraperlistas traían de 

Corrubedo e o vendían como se fose 

lexítimo café portugués (aínda que as 

veces, poucas, si era café das colonias 

portuguesas).

Os calotes consistían, por 

exemplo, en  mesturar o producto 

alimentario con calquera outra 

cousa, a fame da Posguerra era 

tanta que as boas xentes non facían 

espaventos á hora de engulir o 

que lles puxesen diante. Pero, non 

sempre estas alquimias de andar 

pola casa daban co fin proposto, as 

veces, a algún íaselle a man e xa se 

sabe: un pouco de viño perrallas, 

outro tanto de azucre, uns pos 

máxicos e uns cuartillos de metílico 

e o bebedizo feito... o problema era 

cando o “químico”  despistábase e as 

intoxicacións deixaban unha chea de 

mortos, cegos, ou mal contrafeitos...

–E que non saben ser profesionais, 

comentaba o Troitiño. Nós, os 

contrabandistas de toda a vida, 

venderemos caro, pero, tódolos nosos 

productos son de primeira categoría; 

senón que llo pregunten ó sarxento da 

Garda Civil. O malo é cando chegan 

os afeccionados de merda, estrágano 

todo...e  tódalas culpas ¿para quen?, 

si teñen que poñer cabezas de turco, 

as multas e as penas de cárcere son 

para os probes taberneiros... como 

van desconfiar dos que andan co brazo 

ergueito todo o día cantando o “cara 

ao sol” coa camisa recen mercada no 

economato da Benemérita...

–¡Cala, condenado, quéresme 

arruina-lo negocio, deixa de rexoubar 

que as paredes teñen orellas- rifou 

Xosé de Brandomil, que era o 

dono dese pequecho vilar que mais 
Javier Sanchez Loureiro
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asemellaba un local para ir tirando, 
que un verdadeiro negocio. Xosé 
incomodábase, e con razón, pois el 
foi un dos, que aínda que non tivo 
nada que ver, sufriu nas súas carnes 
as consecuencias  tanto físicas como 
administrativas do metílico. E aínda 
por riba os clientes desconfiaban del, 
rexoubando que mal taberneiro debía 
ser por ficar ás portas da morte por 
beber do seu propio veleno. 

Apesares de ter a tasca na estrada da 
Coruña, por alí non pasaba ninguén, a 
excepción duns cantos contrabandistas 
que coidaban que aquel era un 
curruncho ben aquelado para resolver 
os seus negocios  tranquilamente, e 
polos servicios e o seu silencio aínda 
lle levantaban a paletilla  cunha boa 

propina e, de cando en vez, cunha libra 
de chocolate americano.

– ¡Vaites!, xa ten a merenda a 
larpeira da miña filla, cavilaba o Xosé 
dende a porta namentres facía garda 
por si se achegaba algún cliente.

Así ían pasando os días e os meses, 
como sempre, un tras outro, e a cada 
mes que pasaba a fame era mais ruín...

– Moi boas nos de Deus, ¿esta é a 
Pousada de Don Xosé Brandomil?, 
preguntou cohibido un mozo, traxado 
como de voda, fina estampa, e modais 
de licenciado. 

Xosé ollou para el, caviloso. De 
súpeto, un arrepío correu polo seu 
corpo, un presentimento deixouno 
case sen tentos, de seguro que é outro 
da secreta, pensou. Problemas e mais 
problemas, que mais lles ten si un é ou 
non é mais ou menos legal, mentres lle 
pague os trabucos ao fisco ...

– Eu son amigo de Breixo o 
Escarranchado, o fillo da señora 
Isolina,  tatexou o mozo. Díxome que 
si viña a Santiago na súa pousada ía  
atopar un cuarto limpo e  aquelado 
as miñas posibilidades económicas, 
tamén teño que subliñar como gabou 
a boa cociñeira que é a súa muller.

– No tocante os callos e a empanada 
de croques e pan de millo non ten 
rival, non señor...

Unha muller pequechiña que 
estaba a asexar por un furado da porta, 
achegouse a Xosé,e sen lle quitar ollo 
ó cliente, pondo as mans diante da 
boca murmuroulle ó oído:
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– Xosé, desconfía. De seguro que é 
un deses inspectores da Facenda que 
quere tirarte da lingua. 

– Xa o sei, rosmou Xosé, non te 
preocupes , ti déixame a min que eu 
ben sei que facer...

Erguendo a voz, cun certo aquel 
irónico preguntoulle ao mozo, 

– ¿E que tal lle vai o Escarranchado 
pola Coruña? ¿Segue de cabo furriel 
en Zalaeta?

– Hai tempo que lle perdín a pista, 
trasladárono a Lugo. Non sei quen 
me dixo que estaba pronto a pasar á 
reserva polo que estaba matinando en 
abrir un café no barrio da Milagrosa... 
polo menos é o que din que quere a 
súa muller.

– Sabe de mais Xosé- asubioulle ao 
oído do taberneiro a súa muller

– Cala Herminia, si ven de Lugo ao 
mellor o coñece de certo... E si non é 
moita a indiscreción gustaríame saber  
cal e a súa gracia.

– Gumersindo Bahamonde...

– Coma o caudillo- subliñou 
Herminia persignándose repetidas 
veces.

– ¿E que lle trae por Santiago?

– Ai, don Xosé, dáme aquel dicilo 
diante da súa señora...

– Por min non se preocupe- dixo 
Herminia, eu son muller de mundo, 
con dicirlle que ata traballei no 
menage aló no París de la France...

– É que eu son viaxante de 
comercio...

– ¿E cal é o xénero que vende?

– Medias de nailon, faixas, 
suxeitadores, bragas... 

– A iso chamáselle lencería fina 
querido amigo,  sentenciou con voz 
de opereta a mulleriña, nun alarde de 
licenciatura popular. E non e por me 
aboubar pero tamén  seino dicir en 
francés... ai como lembro aqueles días, 
nos que eu paseaba por las Galerías 
“Lafallete”...

– Xa está ben , muller, que este bo 
home vira canso do viaxe...

– Herminia enfurruñada apañou as 
malas e encamiñouse cara un  cuarto,  
ollando para seu home con carraxe, 
ó tempo que rezáballe ó mozo as 
excelencias da pensión.

– Xa verá que hixiene nesta fonda, 
trocamos unha vez á semana as sabas, 
a piltra ten uns múelles que non fan 
nada de ruidiño amais dun colchón de 
pura la de Astorga...

– Cala Herminia e móstralle o 
cuarto dunha vez ó señor, rifou Xosé ó 
tempo que liaba un pito.

– Moi limpo e relucente, repetía 
unha e outra vez a señoriña que non 
deixaba  de aboubar as virtudes da 
casa que rexentaba: que si as xanelas 
daban á rúa de San Roque, que si lle 
entraba o sol pola maña e pola tarde, 
que si o viño do ribeiro estaba recen 
chegado da Rúa de Petín, que o pan llo 
traían tódolos días de Carballo; vamos 
que o paraíso ó seu lado non deixaba 
de ser un bocexo dunha paisaxe de 
segunda man.
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– ¿E cal é o prezo da pensión 
completa?, preguntou o mozo, 
dándolle o visto bo coa cabeza.

– Iso tráteo co meu home, que eu 
no tocante aos cartos nin pincho nin 
corto... 

Xosé e mailo Gumersindo 
amañaron o prezo non sen antes 
regatear un anaco, logo cun apertón 
de mans e unha cunca de viño tinto 
pecharon o trato. 

– Menos mal que temos un cliente, 
que aquí no verán non atopas nin unha 
mosca, matinaba Herminia ó tempo 
que deixaba voar o maxín. E ten bo 
parecido, ai quen o pillara, si chego 
a ter dez anos menos o meu Xosé ía 
telos máis grandes co touro que matou 
a Manolete....

– Herminia fai a cea que este home 
ten que erguerse cedo,a voz ronca de 
Xosé devolveu á realidade a probe da 
mulleriña.

Herminia apañou o que atopou 
pola cociña e preparou unha, aínda 
que escasa, saborosa comida, que nos 
tempos que corrían encher o bandullo 
era o primeiro. Logo de cear tomaron 
uns chatos de augardente perralleiro 
do que Xosé non deixaba de repetir 
que era do mellor alambique da Ulla. 
Despois de comprobar que non había 
ninguén  na rúa, Herminia puxo as 
contras, atrancou a porta e mais as 
xanelas, e despois de despedirse cun 
meloso “boas noites “ de Gumersindo, 
fóronse todos a deitar.

A maña seguinte, cando os dous 
homes se ergueron xa tiñan o almorzo 

disposto na mesa. Xosé  repartiuno 
discretamente e a partes iguais, 
dándolle frangulla mais frangulla 
menos o seu cliente.

– Coma, aliméntese ben que ten 
todo un día de traballo por diante, 
dicíalle ao mozo, Herminia, ó tempo 
que lle servía unhas torradas de 
pan recen saído do forno. O mozo 
perdendo a vergoña foi rillando nas 
torradas, bebeu café a fartar, que case 
deixa sen a proba ós patróns.

O día pasou morno, o aburrimento 
reinaba como de cote na tasca. Xosé 
sentado na entrada  abalaba unha 
vella cadeira chuchando unha cabicha 
amarela que lle penduraba dos beizos, 
ollaba dun lado para outro desexando 
que pasara alguén con quen poder 
latricar un anaco, pero, non se vía nin 
un alma en toda a rúa.

Soaron as once da noite no reloxo 
da Berenguela e Gumersindo que non 
chegaba.

– Tarda moito o rapaz, murmuraba 
Herminia con certo nerviosismo.

– Estará con algún cliente, os 
representantes non teñen  horario.

– Non sei quizais teñas razón, pero, 
xa é tarde de abondo, a estas horas xa 
fica todo pechado en Santiago... haber 
si lle pasou algo... 

– Que lle ía pasar si é un mozo ben 
garrido... 

– Vaite deitar Xosé, que estás 
canso, agardo eu por el mentres frego 
a louza
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– Mañá teño de erguerme cedo, 
vou para a cama logo, pero si ves que 
tarda de mais pecha-la tasca e vente 
a deitar, que non durmiches nada a 
noite pasada.

A noite foi pasando lentamente, 
a patroa fregou a louza mais de tres 
veces, pasou a vasoira sen xeito por 
toda a taberna de arriba a abaixo 
unha e outra vez. E por fin chegou o 
inquilino co sorriso parvo que levan os 
que empinaron  o cotobelo un pouco 
de mais.

Herminia como un lostrego pechou 
a tasca, e con certa intención axudouno 
a subir ao seu cuarto; Gumersindo ría 
a cachón, escorregándose por entre os 
brazos da mulleriña ata case caer no 
chan, Herminia as tentas deitouno na 
cama. E foino espindo. Gumersindo 
guindáballe  as mans as tetas...

– Ai Gumersindo es un pouco 
pillaban,  rosmaba a pousadeira. 

Aínda non rematando de falar 
Herminia, o mozo deixouse caer coma 
un saco de patacas, ficando durmido 
coma un leirón.

A maña seguinte xa case que 
era mediodía cando Gumersindo 
deixouse ver, a súa faciana asemellaba 
unha descrición  dos versículos do 
Apocalipse, sentou nunha cadeira 
e debruzouse sobre a mesa, tiña 
sentenciado que hoxe non ía ir 
traballar...despois de comer un anaco 
de pan e un gran vaso de auga fría, 
como un autómata volveu para cama.

Caendo a noitiña a señora Herminia 
petou na porta do cuarto do inquilino.

– ¿Señor Gumersindo esta ben?...

– Pase, señora Herminia, laiou cun 
fío de voz escangallada.

– A mulleriña abriu a porta e entrou 
con sixilo.

– Viña a facerlle a cama co seu 
permiso.

Gumersindo ergueuse a duras 
penas, bateuse na cabeza tentando 
espelirse, e logo vestiuse axiña cunha 
camisa tapando o seu corpo espido

– Por min non se preocupe, que eu 
son xente de mundo, dixo a señora que 
non deixaba de fitar o corpo xeitoso do 
rapaz.

Herminia comezou a estirar as 
sabas virando cara el a espeteira que 
estaba a punto de esbourar dentro 
da  blusa, o mozo decatouse de tan 
luxurioso escaparate, espetándolle 
a mirada nas tetas descaradamente, 
a señora nun estiramento fixo que 
o botón superior saltase polos aires 
de xeito que unha teta quedou fora 
da blusa, o mozo comezou a poñerse 
nervioso de mais.

– ¡Maldito botón!, rosmou 
Herminia con timidez ó tempo que 
aquelou os peitos dentro da blusa. 

– ¿E vai tardar moito en baixar? A 
cea xa esta posta na mesa, non sexa 
que arrefríe.

Marchou como quen non quer 
a cousa deixando ao probe de 
Gumersindo doente como un gato á 
xaneira... que nun santiamén apareceu 
na mesa e enguliu a cea sen chistar.
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– ¡Que!, ¿un chato de augardente?, 
para a resaca é o mellor remedio, dixo 
o patrón da pousada.

– Non sei si debo, don Xosé, aínda 
me doe a cabeza.

– Sabe deus que veleno lle deron 
onte, hai que ter coidado Gumersindo. 
Este augardente é de boa lei...Probe, 
probe

Despois duns cantos chatos, o 
augardente comezou a facer das súas, 
os chistes  comezaron a subir de 
ton, e entre histéricas gargalladas a 
sobremesa foise convertendo nunha 
festa rachada, bailaron, cantaron... 
Cando de súpeto ficaron calados, 
alleados. O mozo, sen disimulo, ollou 
para a espeteira de Herminia e rompeu 
o silencio.

– ¿Saben o que mais desexo neste 
momento?  Deitarme cunha muller 
como deus manda, feita e dereita, 
non cunha pipiola desas que andan a 
procura de marido. A min gústanme  
con experiencia. ¡ Que sorte ten 
vostede don Xosé, de ter ó seu carón 
unha femia de tanto calibre coma a 
súa dona,... quen me dera a min unha 
muller tan gálana como a señora 
Herminia. 

Aínda que sentíndose afagada, a 
patroa replicou:

– Porque sabemos que non o di por 
ofender que si non xa o teriamos posto 
de patiñas na rúa.

– Tranquila muller, que o rapaz o 
dixo como cumprido, non con mala 
fe.

– Perdoe a imprudencia, debeu de 
falar o alcol por min,pregou o mozo, 
ó tempo que ergueuse para bicarlle a 
man a Herminia.

– Quedan admitidas as desculpas, 
pero que non se repita, que unha é moi 
decente...

– Alegría, brindemos porque a nosa 
amizade dure eternamente.

– Así se fala don Xosé, que prosiga 
a festa...

Despois de brindar unha e outra 
vez  cantaruxaron de novo, a señora 
Herminia, coquetona, danzaba sen-
sualmente unha melodía árabe que 
soaba na radio, Gumersindo foi a ca-
rón dela e seguíalle o ritmo tentando 
arrimarlle o seu corpo mollado polo 
suor. Xosé bébedo, ría coma un tolo... 
Gumersindo ollando as tetas da pou-
sadeira que se insinuaban por baixo  
da blusa húmida, díxolle:

– Ai, señora Herminia, unha paixón 
tola naceu dentro de min dende 
o primeiro día que a coñecín, por 
vostede daría todo o que teño. Mire, 
dixo, ensinándolle un feixe de billetes 
de mil pesetas. Isto é o que posúo 
neste momento... Será para vostede 
si me deixa...e collendo unha man da 
dona, púxoa na súa entreperna...

– Dareille estes cartos e moitos 
mais si se deita comigo...

– Hei,  que facedes volos dous,  
rifou Xosé...

Herminia achegouse ó seu home e 
díxolle ó oído:
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– Ai queridiño, o mozo ten unha 
manchea de cartos e hamos dar si lle 
fago un favor... Que ben  nos virían 
eses cartiños para pagar as nosas 
débedas, Xosé. 

– ¡Que vaia a putas si anda tan 
doente!

– Como vai ir as putas, ¿ti queres 
que o rapaz pille unhas purgacións?...
Pero, Xosesiño, que son mais de cinco 
mil pesetas, e iso non o ganamos en un 
ano, e coa crise que hai...Pensa, meu, 
que non me entrego a el por luxuria 
senón que o fago por unha causa 
xusta...

– Ben mirado,  claudicou o patrón,  
pecado non ten porque ser, se con 
elo somos un pouco menos probes. 
Coido que deus saberá perdoar. Con 
resignación Xosé apañou unha botella 
de coñac e liscou a trancas e barrancas 
para a súa habitación , deixándolle o 
térreno libre a feliz parella. Aínda non 
tiña desaparecido o seu marido cando 
Herminia botouse encima do mozo  
espetándolle un bico de remanguille .

Axiña pecharon a tasca, e sen 
espreitar mais o rapaz tiroulle as tetas 
fora da blusa ó tempo que a deitou 
sobre unha mesa e arrincándolle as 
bragas espetoulle o carallo deica o 
fondo, Herminia case que se desmaia 
cun orgasmo sublime como nunca 
tivo, de seguida notou dentro de seu 
a tranca do mozo que non paraba de 
penetrala unha e outra vez, Herminia 
pechou as pernas con contraccións 
violentas tentando chegar a outro 
orgasmo, as súas mans apreixaban 
as nádegas do rapaz contra si, 

obrigándolle a derramar seu seme 
dentro dela ó tempo que cun salaio 
infinito apertada como unha lapa 
contra Gumersindo chegaba a un 
segundo orgasmo, si cadra mais longo 
e pracenteiro  co anterior.

– Teño que recoñecer, que meu 
Xosé non foi tan fervente nin nos 
seus mellores tempos de mozo, como 
se nota que a pesares da miseria os 
xoves  de agora están mais mantidos 
cos de antes da guerra, matinaba a 
paisana mentres que se deixaba facer 
no tocante o sexo todo o que se lle 
antollaba o raparigo...

Xosé a pesares da resaca, ergueuse 
como sempre coas primeiras raiolas 
do sol para servir un que outro grolo 
de augardente ós obreiros que ían 
para o traballo.

– ¿Seica Herminia, atopase doente?,  
preguntou un paisano estrañado de 
non vela tras do mostrador como 
decote.

– Algo lle sentou mal na cea que non 
pegou ollo en toda a noite, murmurou 
polo baixo Xosé.

– ¿E o inquilino?

– Vaise hoxe, agora que 
comezábamos a collerlle cariño, mira 
ti.

– Era bo partido para túa filla, co 
que gaña un viaxante, a podería sacar 
de traballar de marmota.

– Certo meu, é unha magoa que o 
seu traballo o leve de acó para acola...

As dez da maña soaron no reloxo 
da Catedral. Herminia espertou e 
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comezou a  cabalgar coma unha 
esperta amazona, agasallando ó mozo 
cun casquete de propina, o catre non 
deixaba de rinchar cada vez mais e 
mais forte... 

– ¿Seica andan os ratos polo cuarto 
do inquilino?, Xosé

– Eu non escoito nada

– Hai que ir o otorrinolaringólogo,  
non deixaban de se mofar do 
pousadeiro os paisanos mentres lle 
rapinaban  uns chatos ó probe do 
home. 

A unha da tarde baixaron os 
ruliños, Xosé facía como si alí non 
tivera pasado nada. Herminia sorría 
doadamente, amosando uns chuchos 
que lle deixou escritos no pescozo 
a paixón de Gumersindo, ó tempo 
andaba toda escarranchada. A noite 
foi brava,  si señor.

– Herminia, ¿seica sentouche 
mal o marisco da cea?,  preguntou o 
Cachimbas.

– Cacho urticaria,  afirmou con 
retranca un mentres lía o xornal.

– As ameixas andan revoltas 
ultimamente, sentenciou o Cholas.

Un tras outro fóronllas espetando 
unha a unha, mais a taberneira sorría 
como si con ela non fora. Despois de 
almorzar Gumersindo colleu as malas 
e dispúxose a partir.

– Non hai porque ter presa, por 
nos pode quedar uns días mais, dixo 
Xosé de compromiso ó tempo que o ía 
empurrando para fora da tasca. 

– Non insista, o Castromil non 
espera por ninguén, dixo Gumersindo, 
ó tempo que lle daba con disimulo os 
cartos metidos nun sobre.

Xosé colleu o sobre, asco si pero 
contar contounos como quen no quere 
a cousa. Ó tempo que apuraba unha 
faría da Coruña botando fume como 
se fose unha locomotora.... 

– ¡Que me da mil pesetas de mais, 
meu!,  advertiu  Xosé, apañadiño 
como era.

– Gárdeas para outra vez

– Porque estamos necesitados que, 
senón, non llas aceptaba...

– Para xente legal vostede é o  
primeiro....

Despois dos abrazos de despedida, 
os bicos, Herminia repetía unha e 
outra vez: quédese aínda que nada 
mais sexa esta noite. Maña será outro 
día... Pero,  por mais que insistiu 
a mulleriña, Gumersindo colleu os 
fardos e foise de vagar a coller o 
Castromil destino a ningures.

O Luns, pola maña cedo Xosé 
abriu a tasca para servir o almorzo 
como de cote os operarios. Logo as 
nove da maña, o taberneiro e a súa 
dona correron cara o banco para ser 
os primeiros en mete-los cartos sen  
levantar sospeitas, Ter tantos cartos 
na casa eran unha tentación para 
calquera galopín.

A sorpresa foi maiúscula, cando ó 
chegar ó banco atopáronse con mais 
de vinte inocentes paisanos berrando 
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cabreados, cuspindo pestes, xurando, 
blasfemando a eito...

– ¿A que ven tanto rebumbio?, 
preguntou Xosé

– ¿En que mundo vivides? ¿ Aínda 
non vos destes conta de que dende hai 
unha semana andaba por Santiago un 
elemento que dicía ser viaxante de 
panos menores para señoras... E dicía 
que lle chamaban Gumersindo, vai ti 
saber si era o seu nome verdadeiro...

– ¿Gumersindo...?, preguntou 
Xosé ó tempo que a faciana virábaselle 
de cera xeada coma un carambo.

– Ese fillo da puta enredou con nos 
ó seu antollo, dixo o xastre da Porta do 
Camiño,  e menos mal que dos cinco 
traxes que me encargou so me deu 
tempo a fabricarlle dous que si non 
cacho ruína...

– Pero, ¿non vos pagou?, cortou 
Herminia

– O dobre do que lle pediamos...

– Non entendo que ten iso de 
malo....

– Que os cartos cos que nos 
pagou son mais falsos cas pesetas de 
chocolate.

– Entón era un, un, un....

– Si ou si, un estafador  
profesional....

– ¡Un calote, que deus nos colla 
confesados!,  berrou a mulleriña ó 
tempo que caia de súpeto desmaiada...

 De camiño a casa Xosé cuspía 
blasfemias e maldicía a súa mala sorte, 

rexoubaba da muller, e cagábase na 

nai que trouxo ó mundo o malnacido 

do rapaz...A noticia espallouse coma o 

lume. Ao chegar a casa uns cativos que 

os agardaban a porta, cantaruxaban 

con toda mala intención:

“Da rúa de San Roque

unha historia imos contar

De como o Padre Conas 

vendeu a súa muller

¿canto me pides?

¿canto me das?

cinco pesetas e mais dous reas.

Padre Conas esta a chorar:

¡Ai que vergoña 

mais miserenta

quedar sen honra

e coa carteira baleira.

Pobre home,

Pobre homiño

Pouca febra

Moito touciño.

Padre Conas

Padre Conainas

Santo patrón

dos cagainas.”   

Marcelino de Santiago Viqueira (Kukas)
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Aniversario
25
en fotos
O Concerto dos 25 anos
O 19 de setembro de 2011 a praciña de 
San Roque convertiuse nun improvisado 
auditorio cheo de artistas: humoristas, 
músicos, cantantes, actores e, en suma, 
amigos que compartiron connosco nada 
menos que catro horas de xolda. Desde 
este libro queremos agradecerlles de todo 
corazón o seu apoio.
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25
en fotos

Aniversario
25

MOFA Y BEFA
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ABE RABADE 

UXÍA SENLLE E  SERGIO TANNUS CON GUANCHO
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LEILÍA
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QUICO CADAVAL

CHEVERE
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LUIS TOSAR CON PITI SANZ

PEPE PENABADE
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OS DA RÍA
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e esperamos  
cumprir moitos máis...
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Aniversario
25

Un libro, múltiples voces
Durante o proceso de elaboración deste 
libro, quixemos que o proceso de escritura 
e de recuperación da memoria destes 
vintecinco anos de local o fixeramos entre 
todos. Así que moitos clientes se animaron 
a compartir as súas memorias de La 
Bodeguilla. Prepárense porque hai de 
todo, como nas mellores casas: emoción, 
risos, retranca, ledicia…
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Colaboracións
Carlos Blanco
O único malo era o de aparcar, 
logo xa...Nas épocas de MAREAS 
VIVAS alí quedaban os guións. Na 
Bodeguilla. En lotes de tres ou ca-
tro. Alí nolos deixaban e ali os re-
collIamos. Menuda estafeta de co-
reos! 

¿Como farían para non perder 
ningún alí entre moletes de pan 
e racións de xamón?. Guións con 
xamón para un PATA NEGRA da 
hostelería en Compostela.

A Bodeguilla de San Roque. Para-
béns por eses 25 anos xuntos! E 
que siga!

Carlos Ximénez de Ferrán
Mi primera visita a la Bodeguilla de 
San Roque

He tenido que consultar la agenda 
de aquella época, porque ha pasa-
do mucho tiempo, pero ahí está es-
crito: 9 de la noche - Jueves 22 de 
Octubre de 1992.

Todo empezó ese día por la maña-
na cuando me llamaron por teléfo-
no al trabajo, un tal Eduardo, para 
decirme que por mediación de un 
amigo común, se había enterado de 
que yo era enólogo y por supuesto 
entendía de vinos. Cosa que ellos 
necesitaban para que les pudiese 
orientar en sus catas.

Ellos, eran un grupo de amigos que 
se juntaban periódicamente para 
“catar”, más bien degustar, gran-
des vinos junto con a un buen al-
muerzo o cena que se pegaban en 
diferentes restaurantes del entor-
no de Santiago.

Esa afición a conocer vinos nuevos, 
establecer diferencias y calidades, 
les llevó a formar una asociación 
a la que denominaron “Asociación 
Cultural San Roque de Treixadu-
ra” (un poco largo y enrevesado el 
nombre pero que con el tiempo se 
fue asimilando y tomo forma) pero 
se encontraron que los vinos que 
seleccionaban eran tan buenos que 
no encontraban la forma de valo-
rarlos y describirlos

Pero, volviendo a aquella tarde-no-
che del 22 de Octubre, yo me pre-
senté puntual en la Bodeguilla que, 
como siempre, estaba a tope de 
gente, y pregunté en la barra por un 
tal Eduardo o Javier, que eran los 
nombres que me había facilitado. 
Al poco me vi rodeado por unas 10 
personas que me invitaron a vino 
y comenzaron lanzarme preguntas 
sobre el tema en cuestión. Lo im-
portante era si yo estaba dispuesto 
a colaborar con ellos y cuanto les 
iba a cobrar.

25
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La verdad es que en principio me 
resistía un poco porque primero yo 
estaba apartado del vino y de las 
novedades del mercado desde hacía 
más de 25 años y segundo, nunca 
había impartido ni una clase ni una 
conferencia. Con estos argumen-
tos, les propuse que probásemos 

un par de reuniones a ver que les 
parecía y que yo no les iba a cobrar 
nada porque honestamente no me 
consideraba preparado para eso. 
Otra cuestión que les plantee fue 
la de comenzar desde el principio, 
es decir, nada de vinos caros ni es-
pectaculares, haríamos catas ana-
líticas para empezar a distinguir y 
diferenciar los ácidos del vino, el 
alcohol, la glicerina, el agua, etc...
Mis honorarios sería la cena con la 
que terminaban esas reuniones y 
en la que yo sería el invitado.

A partir de ahí, empezaron las cla-
ses y las catas, casi siempre y por 
motivo de logística, en el Restau-
rante Don Quijote de Santiago, 
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donde Manolo, su propietario, nos 
acogió con todo cariño y nos dio, 
justo es decirlo, todas las facilida-
des, participando también el en 
muchas de ellas.

Bueno, han pasado casi 19 años y 
aquí sigo en el grupo. Ya queda-
mos pocos de aquella reunión (Ja-
vier, Charli, Eduardo, Morandeira, 
Fernando y yo) pero se han unido 
otros muchos y hoy día forma-
mos un buen plantel de catadores 
y amigos que periódicamente nos 
reunimos en la gran sala de catas 
que Javier tiene en la Bodeguilla de 
San Lázaro.

Yo, gracias a ese primer día, gra-
cias a Eduardo, a Javier Miguez y 
a todos ellos, me encontré nueva-
mente implicado en el mundo del 
vino, hice un reciclaje completo 
de mi vida enológica, viajé, visité 
bodegas, me uní en la Asociación 
de Sumilleres Gallaecia y estoy en 
cuanta cata o evento “báquico” se 

produce en Galicia y fuera de ella; 
doy catas, cursos, conferencias, 
etc.. y espero a mis 68 años, una 
muy larga “tercera edad” rodeado 
siempre de tan buenos amigos y 
con una copa de buen vino.!!!!

Fernando Tabernero
Cando hai unhas semanas che-
goume a mensaxe de Javier anun-
ciando que se ían cumprir os vinte 
e cinco anos da Bodeguilla de san 
Roque, dixen para min todo cheo 
de razón: “Non, non pode ser”

Non sabía porqué, non botara as 
contas, mais algo non me encaixaba. 
Seica era hai uns poucos anos atrás 
cando Javier nos comentara que ía 
iniciar unha aventura arriscada: po-
ñer en marcha un negocio de seu... 
en san Roque! Nada menos.

-Pero home, mira que está lonxe!, 
non había un lugar máis afastado?

-Si, ho! Pero é que ese local é meu, 
e outro non teño... Pero é que máis 
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aló da Tetería, da Algalia, por su-
posto, xa non había vida (intere-
sante). É certo que  quedaba algo 
de cidade, pero xa case nin era San-
tiago...  Aínda recordo o comenta-
rio (o que xa non recordo é quen o 
fixo, maila que teño a súa imaxe na 
cabeza) un día que chovía ben, ao 
chegaren á Bodeguilla, sacudindo 
a auga da roupa e da cabeza, como 
fan os cadelos mollados: 

-Habería que construír un pasadizo 
cuberto dende a Tetería ata aquí! 

-Si, ho, e máis calefactalo! (Isto era 
porque tamén facía un frío de carallo) 

Naquela época, a Tetería era o local 
que estaba no límite do que eramos 
capaces de andar para ir tomar un 
algo. E poñer en marcha un local 
aínda máis afastado era tentar á 
sorte. Chegarían os clientes tan 
lonxe?  Os clientes, ao principio 
non sei, pero os amigos de Javier si 
que chegabamos. E ben de amigos 
que tiña! É que é tan bo rapaz.  Bue-
no, iso, e que o que ofrecía estaba 
moi ben. Pero moi, moi ben. Unha 
calidade, unha variedade e unha 
orixinalidade que non existían en 
Compostela. Aquilo dos “revoltos” 
debía de ser cousa do demo, que 
nin eran tortilla nin eran ovos nin 
nada. E qué bos que estaban! Pero 
se nin sequera sabiamos o que era 
pan con tomate ata que non come-
zou a poñelo na Bodeguilla...  

E sabía de viños, e nos aconsellaba, 
e nos descubría adegas, denomina-
cións de orixe, colleitas... Era “dife-
rente” ao que se ofrecía daquela, e 
mellor. Así que atraeu público, ami-
gos e alleos ao seu carón. E atraeu 
tamén outros negocios, que o co-
lleron como referencia. E foi quen 
de sementar de tal xeito que a zona 
converteuse nunha nova referencia 
para os amantes da boa mesa e o bo 
viño.  E mira ti. Ónde está agora a 
Tetería. Mágoa, por certo, que non 
só tiña té, senón tamén “auga de 
Valencia”, e máis outras cousiñas 
que estaban ben boas... E non foi a 
única que desapareceu.  E a Bode-
guilla... ónde está, e ónde vai che-
gar? Pero, por certo, ao que ía ao 
principio: que non puideron pasar 
tantos anos, non... ...pois que para 
os que xa temos cincuenta anos, os 
vinte e cinco da Bodeguilla son me-
dia vida! 

Cándido Casal
As 12 eran xa cando, coma todos 
os días, entrei eu puntual na Bode-
guilla de San Roque. A miña mesa 
de sempre, o mesmo xornal, as 
mesmas caras. Na cabina de cris-
tal, Andrés acariñaba un pata ne-
gra cos seus aceiros relucentes. Por 
momentos, aquela era a miña casa 
e aquela era, un día máis, a hora do 
meu cotián bocadillo de xamón.

-Deus bendito!
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Un arrepío frío coma unha coitela 
percorreume en varias direccións. 
Mireina con atención e notei como 
me tremían as pernas, sentín que 
o estómago se me rebelaba, pare-
ceume que os pelos da cabeza se 
me puñan irtos coma os dun ou-
rizo cacho. Non imaxinaba eu que 
fose posible sentir tantas cousas 
en tan pouco tempo. Qué fermosa 

era! Nunca eu tal vira que me fixese 
acorar daquela maneira.

Con disimulo observeina detida-
mente. Era perfecta de faccións, de 
proporcións, era elegante, ... era es-
tilosa... era perfecta de todo. Podía 
ser, por que non?, o complemento 
que eu tanto buscaba e que tanto 
botaba de menos. Alí estaba, ris-
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cando algo nun papel, concentrada, 
pensativa. Por veces erguía a cabe-
za e perdía deliberadamente a súa 
ollada entre as botellas expostas e 
os xamóns pendurados do teito re-
galándome o perfecto equilibrio do 
seu perfil e dándome a oportuni-
dade de gozar aceleradamente re-
creándome na súa contemplación. 
Mesmo quixen pensar que esta po-
día ser unha desas oportunidades 
que che prepara o destino e que un 
non debe por nada desaproveitar. 
Con tanta emoción mesmo pasei 
do bocadillo e centreime en pre-
parar inmediatamente unha estra-
texia de aproximación. Tiña claro 
que as forzas non me ían faltar e 
tamén que o plan de achegamento 
tiña que ser algo distinto, elegan-
te, orixinal. Algo que falase ben de 
min e que a desarmase xa coa pri-
meira impresión.

Abafado pola urxencia do momen-
to, pensei de présa, achegueime á 
súa mesa con disimulado aire de 
suficiencia e fíxeno o mellor que 
puiden:

-Perdoe, señorita. Non quero mo-
lestala pero sería para min un pra-
cer que vostede me permitise con-
vidala a un café ou a calquera outra 
cousa que lle apeteza e que pui-
desemos conversar un momento.

Todo eu tremía coma un xungo. Er-
gueu a cabeza paseniño, regaloume 
unha mirada doce, de compracen-
cia, e matoume coa proxección dun 
medio sorriso que eu quixen enten-
der como de aprobación e non de 
desprezo. E de seguido, espetoume 
sen máis:

-Te voy arrear una hostia, tío, que 
te voy poner la cabeza mirando pa 
Sigüeiro. -Estívome ben – pensei 
e busquei a Andrés na procura do 
meu bocadillo de xamón.

Mónica Seoane
En 1973 nací en la calle Hospitali-
llo, a escasos 100 metros de donde 
en 1986 abriría sus puertas la em-
blemática BODEGUILLA DE SAN 
ROQUE. A mis 13 años, la apertura 
me pilló más pendiente de los pri-
meros ligoteos y juegos en la calle 
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con los amigos del barrio, que de 
los acontecimientos sociales de 
la zona, aún así recuerdo cuando 
abristeis porque mi hermana Bego, 
cinco años mayor que yo, quedaba 
ahí con sus primeros novietes, para 
tomarse una cocacola o uno de los 
míticos bocatas de jamón serrano 
cortados a cuchillo.

Recuerdo que unos años después, 
ya a mis 17, los adolescentes nos 
reunìamos en el Nemenzo, en la 
Peñas o el Recreo...y que si íbamos 
a La Bodeguilla era con nuestros 
padres algún que otro domingo, 
al salir de misa, para tomarnos el 
aperitivo.

Detrás de la barra estaban Javi y 
Carlos, siempre omnipresentes, 
pero delante de la barra, nos en-
contrábamos al gran incondicional 
Rafael Picallos, que nunca perdo-
naba “ os dous bicos” de sus nietos 
adoptivos.

Ya en los 90, cumplidos los vein-
te años, mis recuerdos se quedan 
con La Bodeguilla más “auténtica”, 
creo recordar que en esa época ha-
bilitabais el piso de arriba como co-
medor, y era cuando descubríamos 
las “tixolas” ó los revueltos...; cada 
vez que nos visitaban nuestros ami-
gos de Madrid, Nacho y Lola, nos 
pedían ir a comer o a cenar a tres 
sitios concretos: A Ovella negra, o 
Fogar do Santiso y La Bodeguilla 
de San Roque...Mi amiga Olga, ca-
talana criada en Compostela, siem-
pre que comíamos en vuestra casa 
pedía curiosamente lo mismo de 
entrante: Pan tumaca!!! y siempre 
decía que ni en su Barcelona natal 
lo había comido tan rico!!!!

El 20 de Noviembre de 1996 me 
casé en la capilla de San Roque, y de 
la boda fueron testigos presencia-
les (aunque no invitados) todos los 
clientes del Cachimba y de la Bode-
guilla...Luego, ya en 2002, estando 
embarazada de Mafalda, mis anto-
jos eran las fresas y...vuestra tabla 
de quesos.... ¡¡¡Hummmmmmm!!!! 
Estuve tan enganchada al queso de 
rulo de cabra, que le tuve que pedir 
a Javi que me consiguiera un queso 
entero para casa...porque en nin-
gún super lo encontraba!

Ya en el nuevo siglo, y vinculada a 
vosotros por temas profesionales, 
recuerdo que intentamos recuperar 
las fiestas de San Roque...¡si hasta 
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pusisteis un palco en la entrada de 
la salle!!!!...nunca en el barrio re-
cordaremos una zona vella más ani-
mada un 16 de agosto. Gracias!

El último lustro ha sido el de las 
novedades, el de los premios, el de 
las catas, y el del nacimiento de la 
bodeguilla de san Lázaro a la par 
que el de mi hija pequeña, Lila.... 

En 2011 cumplo 38 tacos, menuda 
carroza!, y La bodeguilla de San 
Roque cumple su cuarto de siglo.

Es mi deseo que sigais cumpliendo 
años....por lo menos otros 25 más, 
y...¡que yo lo vea!!!! G.R.A.C.I.A.S 
y ENHORABUENA!!!

Xosé Carlos García
- Abriron un novo local en San 
Roque, nun local que fai esquina 
con..., din que se pode comer ou 
tapear.

E vai xa para “25 Anos”, en que iso 
me dixeron.

Oh! Sorpresa, está a tope!, non 
cabe un alfinete, claro é venres e xa 
se sabe, como corren as novas, nin 
que en Compostela non houbera 
máis lugares para ir cear, iso mes-
mo é o que pensaban os demais.

- Podemos tomar algo na barra e 
esperar?

- Unha hora como mínimo - asi de 
clariño e cortesmente nolo dixo un 
camareiro-.

- E se imos a dar un pasei, toma-
mos algo e voltamos nuha hora?, 

coa ideia de deixar a posibilidade 
aberta, viñero-me a mente unha 
cheia de refráns, onde vai Vicente, 
..., a un panal de rica mel,..., etc.

Decidimos sair, sen decirlle ao ca-
mereiro que en realidade iamos 
buscar alternativa, como se el fora 
parvo e comezara a traballar o dia 
anterior.

Na miña mente, acomodabase a 
imposibilidade de tomar o pan con 
tomate e xamón de landra que vira 
que habia na carta, outro día sería.

Unha vez fóra, escomezou a dis-
cusión da alternativa, un falou, 
eu xa dixen que tiñamos vir máis 
cedo, otra, que se tiñamos que ter 
chamado por teléfono, onde imos 
cear agora?, todo estará cheo. Asi 
foi pasando tempo, decidimos en-
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trar de novo agora si reservamos 
para dentro dunha hora, paxaro na 
mao,... cear hai que cear.

Pasou unha hora e aínda tivemos 
que agardar un chisco, pero ao final 
conseguín tomar pan con tomate e 
xamón de landra. E xa pronto fai 
25 anos diso.

María del Carmen Maceira 
Rozas
Ring, ring -  ¡Hola!  -  ¿Tomamos 
café? - Vale, a las 5 en la Bodeguilla.

“Una cola- cola Light sin limón, 
por favor”. Después variamos: uno 
sólo, dos con leche, uno clarito, el 
otro templado, y así damos la lata 
todos los días de lunes a viernes, a 
veces somos más, otras veces me-
nos pero siempre hay alguien.

Llegamos para iniciar la infan-
til. Nuestro primer día de colegio, 
todo nervios. Urgentemente hubo 
que subir a tomar un café para re-
lajarse y ahí comenzamos con estos 
9 años. Ya hemos pasado de infan-
til a primaria. El año que viene ya 
vamos para la ESO y pronto ten-
dremos que dejar de venir a buscar 
a los niños pues se harán mayores 
y vendrán solos.

Lo bueno de estos 9 años es que 
durante media hora, más o menos, 
casi todos los días, a veces dos ve-
ces en la misma tarde, charlamos 
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de casi todo, niños, exámenes, 
trabajo, maridos (poco), y cómo 
no, tiendas, compras, modelitos, 
zapatos, bolsos..... Nos hemos reí-
do mucho, hemos llorado poco, y 
nunca hemos discutido, pero so-
bre todo aquí, en la Bodeguilla, a 
lo largo de estos 9 años nos hemos 
hecho buenas amigas, amigas de 
las que cuando los niños ya no ne-
cesiten que los vengamos a buscar 
seguiremos quedando para tomar 
la cola- cola y el café.

Ring, ring

-¡Hola!

-¿Tomamos café?

-Vale, a las 5 en la Bodeguilla.

Ángeles González Castiñeiras
Alá polo ano 1992 e vivíndo no 
quinto pino (efectivamente a miña 
rúa chamabase pino) desaparece-
ráme un gatiño chamado Potiño. 
Un gato belísimo de cor moura, 
mixtura entre siamés e persa, con 
ollos cor ouro, a súa cola era tan es-
pesa e grande que non lembraba a 
dun gato ...

Un día fun a traballar pola tarde 
e deixei a fiestra aberta, e en me-
nos de dúas horas, Potiño colárase 
polos barrotes e de súpeto estaba 
na rúa. Era novo, non tiña expe-
riencia, estaba superprotexido; os 
veciños comentaronme que estaba 
chorando diante da porta, pero o 

certo é que cando cheguei, xa non 
estaba. Desesperada empecei a 
buscalo, chameino polos arredo-
res, preguntei e ninguén pudo de-
cirme nada ..... O seguinte, como xa 
supoñedes, foi poñer carteis polo 
barrio, buscar e máis buscar, cho-
rar e máis chorar....Nunca souben 
si morreu ou si o meteron nunha 
pota (os meus veciños máis necesi-
tados) ou se tivo unha nova familia 
de acollida onde vivíu mellor que 
conmigo,....

O certo é que a súa miradan o seu 
porte e a súa beleza aínda perduran 
na miña memoria. A dor da perda 
de Potiño foi máis importante do 
que eu pensaba, nunca quixen per-
to de min animais, precisamente 
para non collerlles cariño; quedei 
ferida.

Nese tempo, comecei unha relación 
cunha persoa e trasladeime de piso. 
Voume con el a un baixo alugado 
na Praciña das Penas, precisamen-
te ao lado da Bodeguilla de San Ro-
que, local que xa frecuentaba, pero 
evidentemente cando me trasladei, 
a frecuencia foi moito maior. Unha 
amiga ante o meu desacougo rega-
loume un gato, sen preguntarme se 
o quería; non lle dixen nada pero 
regaloume un problema. Cando 
chegara o meu compañeirom ¿qué 
lle ía decir?, estábamos nun apar-
tamento pequeno, de traslados su-
cesivos, pendente de irme a un piso 
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a Fontiñas, fins de semana a Pon-
tevedra (meu pai padecía unha de-
mencia de alzheimer).... non era o 
mellor momento para ter un gato. 
Metín o gato no cuarto do baño, 
esperei a que él chegara, desafo-
gueime e comprendín que él tamén 
estaba dacordo en que había que 
buscar unha solución rápida. Esta-
ba desesperada, non sabía que fa-
cer. Saín do apartamento, atravesei 
a praza e fun a Bodeguilla. Pedín 
unha caña, non había moita xente, 
e aproveite para dicir en alto se sa-
bían de alguén que quixera un gato. 
Alí escoitando estaba un home, mi-
roume e dixo algo así como que a él 
non lle importaba facerse co gati-
ño, e resolutiva inviteino a atrave-
sar a prazuela, decíndolle que se lle 
gustaba podía lévalo. Así foi e así o 
fixo. ¡Quedei aliviada!. Marchouse 
co gatiño e pensei ¡ un problema 
menos!.

Ese día a Bodeguilla pareceume 
miragreira, foi a miña salvación. 
Días máis tarde, o home que levou 

o gatiño sorprendeume cunha es-
cultura dun gato fermosísima, fei-
ta por él. Comentoume que xa lle 
puxera nome e que estaba moi ben, 
así como, que él era artista (escul-
tor e vidrieiro) e en agradecemento 
facíame este maravilloso agasallo. 
Aínda hoxe conservo a escultura 
belísima do gato. ¡Un gato por ou-
tro gato!.

Gracias á Bodeguilla de San Roque, 
esta historia foi posible. Tiven moi-
tas máis vivencias nese local, pero 
decidínme por ésta, porque neste 
caso non só me valeu como lugar 
de lecer e encontro coas amistades 
senón cómo lugar de solución a un 
problema.

Miguel Vila
Cando propuxen saír tomar unhas 
cuncas aquela fin de semana que 
vin pasar a Compostela, a respos-
ta dos meus amigos foi unánime: 
“Iremos á Bodeguilla, xa verás 
que sitio máis chulo”. Camiñando 
pola Algalia explicáronme que ha-
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bía pouco que abrira cun concep-
to novo de restauración: viños de 
marca, tapas elaboradas, racións...

Ao regresar a Madrid contei aos 
amigos e compañeiros de traballo 
a novidade e un día, tomando o 
preceptivo café e pincho de tortilla 
de media mañá, un compañeiro de 
traballo asegurou que o día ante-
rior lera no xornal algo que lle cha-
mara a atención: “Próximamente, 
Bacanal en la Bodeguilla”.

- Carállolas, pensei, que nivel! Digo 
eu que será unha festa na honra do 
deus baco, e non unha bacanal na 
terceira acepción que recolle o di-
cionario, que fala de orxías, pero 
non de orxías calquera senón con 
moito desorde e tumulto.

E rápido chamei aos amigos de 
Santiago para que me informaran 
do día e hora, que non era cousa de 
perder tal acontecemento por mor 
duns poucos centos de quilómetros.

A decepcionante resposta chegou 
un par de días despois.

- Aquí non hai bacanais, mira ben o 
que viches no xornal.

Así que collín ao meu amigo e o seu 
xornal e pedinlle que me ensinara 
a noticia.

- Mira, aquí di ben claro: “Próxi-
mos estrenos: Bacanal en la bo-
deguilla y En lugar caliente 
¡Las películas más taquilleras del 
año!”

- Arredemo, rapaz, se esta é a páxi-
na da carteleira de cine do ABC e o 
que me ensinas a programación da 
Sala X da rúa Magallanes, dixen, e 
reparei que na páxina do lado fala-
ban das ceas dos venres na Bode-
guilla... da Moncloa. Pero aquela 
páxina o meu amigo non a mirara.

Para os que pensen que todo é fic-
ción, aquí lles mando o recorte.
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Chicho Martínez
Vou tentar explicar o porqué do en-
canto dun viño na Bodeguilla con 
unha lenda que me contaba meu 
avo vello cando eu era un neno e 
atendía con aquelos ollos redon-
dos, escrutantes e cheos de ledicia. 
Porque non é só o viño en sí –eso 
sería en calquer outro bar- o que 
se ven tomar a este antro, senón a 
parafernalia, o atrezzo que envolve 
o deleite que de por si é degustar 
un rioxa ou un albariño a carón dos 
moitos Xurxos ou Bertas que nos 
atenderon nestes 25 anos.

Contan dun señor moi peripos-
to que nun coche de gran relum-
brón, adentrouse un dia calquera 
por unha de esas carreteriñas de 
Deus que hai na nosa profunda te-
rriña, pasando ante a asombrada 
ollada dos labregos que nas leiras 
sacho o lombo quedaban a dereita 
e esquerda. O condutor avanzaba 
a prudente velocidade para non 
causar disgusto a unhas vacas que 
agardaban pacentes o seu turno de 
labregueo. De súpeto o coche deci-
de por si mesmo non continuar, e 
facendo o típico chuf chuf dos co-
mics, e ante a sorpresa do incré-
dulo dono parou. Baixou o señor 
do coche, mirouno derredor como 
na percura dun fallo externo á vis-
ta, mirou debaixo, golpeou a roda 
dianteira esquerda según pasaba, 
volveu a cabina e tentou de novo de 
acendelo. Pero aquel flamante 1500 

estaba realmente empecinado en 
non saír do trance. Tras minutos 
de desconcerto, o paseante tomou 
xa a determinación e encamiñouse 
os agros onde uns paisanos mirá-
bano con toda a atención que po-
dían baixo o sol que comenzaba a 
deixarse sentir. Tras corta conver-
sa negociadora para que lle axuda-
ran co coche, un dos labregos dou 
en ir a avisar a Xosé, o reloxeiro, 
detalle éste que non gustou nada o 
señorito de cidade non entenden-
do que para mirar un coche valera 
un arreglareloxos. Chegado Xosé 
ao lugar dos feitos, mirou o coche 
coma de quen mira nos nosos tem-
pos unha nave espacial, dou volta 
o redor, bate una roda esquerda 
dianteira, levantou de capó e veu 
o fin o culpabiliño da tropelía. Un 
pequeño cable solto, sabe dios por-
qué ou cómo, non daba a corrente 
necesaria. Colocou o cable no sitio 
e deu despois con moita arte catro 
golpitos no alto do motor como de 
quen agardando o beneplácito do 
flamante SEAT. Pechou o capó e 
dirixindose o dono falou con auto-
ridade:
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-Préndao pois. A ver como vai.

E prendeu o maligno a primeira. O  
sorrinte dono preguntou axiña que 
canto era? E o dos reloxos non se 
cortou:

-Son vintedous pesos.

-Cómo! Ladrón, de onde sacas ti 
esa conta. Para pagarlle esixo unha 
factura! 

-Moi ben.

E escribiu o estilista mecánico: 
“Por desprazarse á veiga de abaixo: 
un peso. Por dar catro golpes repa-
radores: un peso. Por saber onde 
dalos: vinte pesos”.

Eso é San Roque en Santiago, un 
local donde non cobran por aten-

derte, senon por saber facelo. E 
todo esto sin falar sequer do xa-
món, o que fixo mais cristiás que a 
Santa Inquisición.

Chicho
Pediume o xefe contar catro liñeas 
das vivenzas na bodeguilla. E dan-
do voltas e voltas, creo que o que 
mais nos identificou a unha tro-
pa caralluda durante tres ou catro 
anos (case unha carreira univer-
sitaria) foi o intento de cambiar-
lle o coche o xefe e que comprara 
un BMW “chinchimoni”. Era de 
todolos días, a partires das oito e 
media, e goteando un a un, iamos 
enchendo o coruucho que sem-
pre foi de D. Rafael (lembra-
des o celebérrimo “pola tarde!” ó 
entrar?). Variopintas conversas, 
disquisicións do mais filosófico, 
crúas críticas sociais, e aprender, 
sobre todo aprender uns dos outros 
e todos de todos (se poño aquí un 
chapeau parecemos mosqueteros). 
E viño, por suposto moito viño (ai 
aquel “ricardito” qué gloria daba), 
eran tempos tan felices que hasta 
deixaban fumar dentro do local, e 
ademais ós funcionarios subíanlle o 
soldo cada ano (referencia ó secre 
por petición propia). E tal como ía 
aumentando a concurrencia daba 
comenzo a timba. –Veña moedas! 
Berraba alguén. E axiña bruaban os 
tintileos nos petos da ferruxe que 
gardábamos durante o día para a 
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partida da noite. Home é certo que 
sempre algún olvidábame de traer 
as tres moediñas, pero ahí entraba 
en xogo charli “o salvador”, e co-
menzaba o reparto a todalas mans 
suplicantes. Días de viño e rosas. 
Moitas rondas se pagaban alí cada 
noite, e nunha desas noites de ins-
piración (e de mais de seis ou sete 
vasos por barba) o inolvidable pa-
noramix retou o Javier a cambiar 
de coche, sempre que comprara un 
BMW chinchimoni porque as letras 
xas pagábamos nos cas nosas par-
tidas. E a familia que aumentaba, 
día a día; partida a partida. Che-
gamos a ser co tempo unha ducia 
de chulescos“estómagos ilustra-
dos”, sapientes tragóns que reu-
nidos no noso corruncho preferido 
non bebíamos viño, directamente 

trasegábamos. Noites de funam-
bulismo e de invención. Pero por 
encima de calquer consideración, 
noites de agarimo, noites de ami-
zade, noites de satisfacción.

De todas estas horas “perdidas” na-
ceron proxectos directos ó limbo, e 
naceron marabillosas historias que 
permanecen (as lazarocadas tiñe-
ron o embrión ahí nunha fuxida 
sen control cara Cesures en busca 
da lamprea baixo a dirección do 
inefable Xan “indiana” bonecas, 
memorables excursións –co seu to-
que afrodisíaco- polas lourenzanas 
terras do amigo fredo zampando 
fabes coa mesma intensidade que 
se respiraba nas catedrais da ma-
riña lucense)e morreron moitos 
chistes tan mal contados que ain-
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da hoxe sorrimos co seu recordo 
arrepentíndonos algunha noite de 
non matar ó contador na noite an-
terior. E entre viño e caña (en toda 
casa hai un perexil negro levando 
a contra) foron pasando os anos 
-deus, imos xa no carto de século- 
foron pasando os días. Dias de viño 
e rosas, para min de moita mais 
rosa que de viño.

E no desexo que para as vodas de 
ouro volvades a contar conmigo, 
lembrarlle a xente bodeguillei-
ra que si ésta non existira habría 
que inventala, que xa se sabe que 
fixo mais cristiáns o xamón, que a 
santísima inquisición, non sí mo-
hammed?

Santi Prego
Lembro o 10 de marzo de 1995 na 
Bodeguilla, xa de noite. Foi o día 
en que naceu a miña filla Cris. Nos 
–Bea e máis eu- foramos a unha 
revisión rutinaria do embarazo. 
Estabamos perto da data prevista 
de parto, todo ía sen problemas e 
aínda faltaban días. Collimos o co-
che e chegamos ao Hospital (ao de 
Galeras, que xa non existe) á pri-

meira hora da tarde. A miña mu-
ller desapareceu da miña vista. Pa-
sou unha hora, pasaron dúas ho-
ras. Impacienteime, en parte pola 
tardanza, que non era habitual, e 
en parte porque eu tiña función1 
no Auditorio de Caixa Galicia ás 
19.00h. Tiven que cabrearme para 
que me deran algunha explicación, 
e a explicación que me deron foi 
que a miña muller estaba de par-
to. Díxenlles que iso era imposible, 
e respondéronme que neste mo-
mento tiñan a sala de partos libre 
e un médico dispoñible e decidi-
ran sacar ao neno por cesárea, non 
fora ser que cando viñera o parto 
de xeito natural non estiveran tan 
dispoñibles. Estiven alí ata ata que 
non me quedou máis remedio que 
marchar, e logo saín correndo para 
o teatro, maquilleime, vestinme 
e saín a escena cos meus compa-
ñeiros. Cando rematou a función, 
Cándido Pazó, o director do espec-
táculo fixo partícipe ao público da 
boa nova de que estaba e convertir-
me en pai naqueles momentos.

Eu volvín correndo para o hospi-
tal. Cando marchara aínda non me 
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deran noticias de se parira ou non. 
Cando regresei, logo dun tempiño 
puiden ver á miña filla. Tróuxo-
ma unha médico que dixo “é unha 
princesiña, como a min me gustan”. 
Eu tiven unha sacudida emocional. 
Contaríavos o que sentín naquel 
momento pero levaríame moi-
to tempo explicar unha sensación 
tan... inefable. Levaríame moito 
tempo e non o daría explicado.

Volvín so á miña casa. A miña mu-
ller quedaba a durmir no hospital. 
Parei na Bodeguilla. Pedín algo. 
Javier Míguez achegóuse. Contei-
lle o que me estaba a pasar. Sen-
tou comigo un bo anaco. Chorei a 
fío. Desde aquel día na Bodeguilla, 
abréuseme a billa e choro bastan-
te. Non por pena ou por dor. Cho-
ro coa emoción. Moitas veces cho-
ro cando viaxo so no meu coche e 
vou escoitando a radio. Non por 
unha noticia que me conmocione, 
nin por nada concreto ao que se 
lle poda aplicar certa lóxica. Choro 
con cousas máis ou menos cotiáns. 
Ignoro cal é o mecanismo.

Teño sorte. Para un actor non é 
mala cousa ter as emocións petan-
do na porta. Aínda que é certo que 
hai quen di que si é mala cousa por-
que o actor emotivo non controla as 
súas emocións. Para a vida real tam-
pouco é mala cousa... sentir. Aínda 
que tamén hai quen di que si é mala 
cousa, que hai que controlarse

Pasou na Bodeguilla, aquela noiti-
ña dun dez de marzo. Outros días 
me pasaron alí outras cousas, des-
de facer bocetos de escenografías 
en servilletas ata simplemente dis-
frutar das ensaladas, dos viños, dos 
queixos en compañia de amigos de 
verdade naquel lugar tan jaiclas 
(high class), como falaba da Bode-
guilla o meu amigo José Manuel.

Antonio García Quintáns
Aunque mi padre me cuenta que 
cuando era pequeño ya cruzaba 
hasta esa acera desde el colegio La 
Salle para comprar en un ultrama-
rinos unos bocadillos bastante más 
grandes y baratos que los del bar 
del colegio y que comenzó a ir a La 
Bodeguilla ya hace 25 años, yo no 
puedo creer que sea cierto.

Me explico, hará 10 años el 27 de 
Febrero, un martes de carnaval, 
que nací. Quince días después mis 
padres se atrevieron a sacarme de 
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paseo en mi flamante carrito de 
bebé. Era un sábado por la maña-
na y después de visitar la Plaza de 
Abastos de Santiago, fuimos a to-
mar una caña a La Bodeguilla. Bue-
no, creo que yo no tomé caña ese 
día, pero algún día lo haré y será 
en esa barra de mármol y made-
ra que todos conocemos tan bien. 
Mientras tanto me conformaré con 
tomar la tapitas que tan buenas es-
tán y que me traen unos camareros 
que me conocen desde pequeñita. 
Hasta tengo una foto de ese día en 
la misma esquina del bar.

A pesar de mis pocos años, he visto 
a Javier y a Carlos disfrazados de 
muñecas peponas, he visto cerrar 
la puerta que da a San Roque, le 
he dado la lata a Berta para que me 
trajera más aceitunas cuando, tras 
probar la primera, me parecieron 
estupendas. Y he visto como An-
drés, Suso y un puñado más de es-
tupendos camareros me mimaban. 
Hasta he liado un pitillo con la má-
quina automática de Joaquín, aun-
que dice mi padre que ahora lo van 
a sacar fuera por fumar. Me gusta 
la mesa grande, me gusta el pan 
con tomate, la terraza cuando se 
hace de noche en verano e intentar 
entender lo que dicen mis padres y 
sus amigos porque según ellos han 
arreglado bastante el mundo con lo 
que allí han hablado. Y es que en-
tiendo que me tratéis bien, debo de 

ser la persona que más años de mi 
vida llevo de cliente: todos!

Suso, Mary, Víctor e Iván
25 anos da Bodeguilla que coinci-
den cos 25 anos nosos como pare-
lla. Veciños de negocio comenza-
mos a relación entre cafés no voso 
bar, cafés de media mañá, cañas 
a mediodia, café de sobremesa ou 
cañitas o atardecer.... Media vida 
convosco: o nacemento do noso 
1o fillo, papillas que ahí tomou, 
compartindo a Songoku con Car-
los e compartindo nome con voso 
primeiro fillo: Víctor era o noso e 
Víctor foi o voso e como cada ano o 
noso Víctor ( e xa van 21) o día do 
seu cumple para celebralo con nos, 
so quere seguir indo á Bodeguilla 
a tomar os solombiños ao queixo. 
Formades parte da nosa vida. Gra-
zas.

Piti Sanz
Dende a miña chegada a Santiago 
no 93, a Bodeguilla de San Roque 
foi ponto de encontro para quedar 
con amigos e colegas. Sen embargo 
a lembranza mais potente é de hai 
apenas uns meses, xestando o dis-
co de DI ELAS. Alí quedamos Luis 
Tosar, Blanco e mais eu. Creíamos 
que habería que dar moitas expli-
cacións a Blanco en canto obxec-
tivos (non pretendemos come-lo 
mundo.... Non somos tan inxe-
nuos... queremos tocar para quen 
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disfrute do disco, se son 20 na con-
tra de 200 pois.... Perfecto!)

Non houbo moito que explicar. 
Blanco comprendeu á primeira a 
nosa intención....Non houbo mais 
que falar. Estabamos no mesmo 
barco. Disfrutamos da comida... 
Pagamos nos.

Fernando López Quiroga
Con modestos recursos económi-
cos y grandes ilusiones me sitúo 
en el año 1995. Por aquel enton-
ces, siempre buscaba una excusa, 
un motivo para acercarme a La 
bodeguilla de San Roque. Era cita 
imprescindible de mis tertulias. 
Tertulias que se prolongaban hasta 
altas horas de la madrugada.

Caso curioso entre otros fue el día 
de una celebración. No podía ser 
otra que el aprobado de una asig-
natura de la carrera, la cual se ha-
cía dura. ¡Bueno!, pues ahí fui con 
mi pareja a celebrar tal homenaje. 
Fue curioso, ya que en principio a 
la hora de elegir el vino, se produce 
el dilema. El vino que acostumbras 
a beber habitualmente no debe 
ser elegido para una celebración, 
sino que se debe escoger un mejor 
vino, que casi siempre va apare-
jado a un mayor precio. Pues ahí 
voy !!!. Elijo un vino de fama por 
excelente calidad y precio, ¡vamos! 
una garantía total. Pero que pasa, 
éste vino presentaba defectos y se 
le requiere al señor Xurxo (alma 
de la bodeguilla) a que lo cambie. 
Lo cambia, sin problema y la si-
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guiente botella vuelve a presentar 
los mismos defectos. Se le explica 
y vuelve a proceder a su cambio sin 
el más mínimo problema. Así has-
ta la cuarta botella, que ya uno se 
sonroja y le dice que lo pruebe, ya 
que parece una tomadura de pelo. 
Su contestación fue clara y sincera 
“... te creo, no te preocupes, no hay 
problema, lo importante es que 
esté bien y estéis bien. ¡Se cambia 
y punto! “. Luego mi contestación 
fue “... mira, lo dejamos, será una 
partida mal, cambiamos a otra 
marca, malo será “. Y así fue, sin 
rechistar, sin vacilar, procede al 
cambio. Y consecuentemente, mi 
malestar se transforma y empieza 
uno a gozar de una velada inolvi-
dable, gracias al saber estar de La 
bodeguilla de San Roque.

Digo esto, porque en muchos, mu-
chísimos lugares, tales como ba-
res, que se hacen llamar cocinas 
de autor, bares-restaurantes de 
autores, ... no atienden al cliente 
de la manera correcta y detallista 
como se me trató y como se me 
trata en actualidad en la llama La 
Bodeguilla de San Roque. La cali-
dad en la atención y la amabilidad 
con la que uno es tratado, implica 
sin fisuras el sentirse como en una 
buena familia. Familia, que por 
cierto, tengo el gusto de conocer-
les y disfrutar con ellos de buenos 
momentos.

Por último, otra de mis andadas 
por Santiago, eran los carnavales. 
Solíamos ir a la bodeguilla, como 
quién dice, a activarse. Si por cual-
quier motivo estabas deprimido 
por lo que fuera. Aseguro que esos 
días es de lo mejor. Te levantan 
el ánimo. Y no pensar mal, que se 
traduce en beber, beber. Claro así a 
cualquiera. ¡No!. Es la familiaridad 
que te encuentras en éste local. Sus 
gentes y su trato, hacen de un local 
pequeño un gran local. Cargado de 
gente interesante y alegre.

Es por esto, y por muchas cosas 
más que les deseo lo mejor y mu-
chas, muchas felicidades en sus 25 
años y en especial a Gloria y Javier 
(que se lo merecen) .

Gloria Rego Jorge
A miña historia comeza un seis de 
xaneiro de 1987, iamos as miñas 
amigas mais eu na procura dun lu-
gar onde tomar un café camiño da 
estación de buses. E como por arte 
de maxia xurdiu nunha esquina de 
San Roque un letreiro que puña 
“La Bodeguilla”. Sen dubidalo en-
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tramos, pensamos que era un lugar 
curioso, distinto, nada que ver coas 
xamonerías que ata o de agora co-
ñeciamos.

Xa dixen que era un seis de xanei-
ro ¿verdade? Día máxico sin duda. 
Naquel local curioso, distinto, ha-
bía un rapaz coa man en cabes-
trillo, tamén eu a el o encontrei 
distinto, sentín eso que se chama 
flechazo, pensei que o lugar valía 
a pena para unha segunda visita 
máis calmada, e tamén pensei que 
aquel mozo da man en cabestrillo 
que dixo traballar alí era digno de 
ser coñecido con mais coidado.

O resto da historia é fácil saber 
como continúa. Decidín que o que 
algo quere debe loitalo, e eu non 
escatimei en armas. Fíxenme asi-
dua do local, clienta devota, come-
cei a probar viños (era un bo tema 
de conversación se quería ligar co 
xefe).

Desta historia hai vintecinco anos, 
pedíronme que contara algún con-
to, anécdota que me ocurrira na 
Bodeguilla, pois ben , este é o meu 

conto e como todolos contos ter-
mina así: e foron felices e comeron 
perdices.

Levo casi vintecinco anos comendo 
perdices con Javi.

Mariña Pérez Rei
Eu sentei na mesa da esquina da 
dereita, aínda non había cristais 
protexendo os xamóns. Agardaba 
por Ana, a ilustradora do meu pri-
meiro poemario. Estabamos con-
tentas. Fomos pedindo pan tumaca 
e algunha tixola para picar. Un viño 
decente. El ocupaba a mesa oposta, 
na esquina da esquerda. Estaba ao 
quite, coma todos os fotógrafos. 
Tirounos un par de fotos con certo 
desleixo mentres nós falabamos e 
riamos das nosas cousas. Ana vol-
vía estar namorada. Entón, nun 
intre que corre polo aire coa velo-
cidade do roubo, desapareceu co 
noso recordo en forma de píxeles. 
Sen pronunciar unha palabra na 
súa lingua. Así coma quen marcha 
sen pagar dunha taberna.

Alfonso Mato
Siempre en La Bodeguilla. Yo 
estaba allí. Cuando despertó La 
Bodeguilla en la Praziña das Penas, 
todavía estaba allí, como el famo-
so dinosaurio de Monterroso. Uno 
tiene a veces la sensación de que 
llegó a Santiago en el Mesozoico, 
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y lo cierto es que por entonces, en 
1974, la ciudad estaba dominada 
por los dinosaurios –los pequeños 
mamíferos, los estudiantes, vivía-
mos al margen. Desde mi llegada y 
hasta 1987, mi vida transcurrió en 
la manzanita de casas que acotan 
Loureiros, Hospitalillo, San Roque 
y la Praziña das Penas. Los únicos 
bares eran los tres del Hospitalillo, 
el Roque y el Michelín en la acera 
de los impares y la Rajada en la 
de los pares, donde además abría 
sus puertas una barra americana 
que cerraba a menudo la autoridad 
gubernativa y a la que acudíamos 
a tomar café para contemplar la 
escena tierna y triste de ellas le-
yendo tebeos. Más allá, mediada 
Porta da Pena, estaba la taberna de 
Angelito, el Músico, en la que ce-
lebrábamos las alegrías a golpe de 
ribeiro turbio, huevos duros y can-
tares gallegos. Los días rebotados, 

de estupidez y borrachera negra, se 
nos iba la noche pinchando en la 
juke box del Roque el Rebel, Rebel 
del Bowie o alguna ranchera. Es-
pero que me crean si les digo que 
a pesar de los escasos y humildes 
locales de ambiente éramos felices, 
porque éramos jóvenes.

No quisiera hacer sociología barata 
si afirmo que La Bodeguilla intro-
dujo la modernidad en el barrio, 
cuando menos en la hostelería tan 
ancien régime que sufrimos hasta 
su llegada. De pronto tuvimos la 
posibilidad de poder tomar tapas 
y vinos decentes. En cierta medi-
da, la apertura de La Bodeguilla 
fue como un soplo de aire fresco 
que nos hizo olvidar el ambien-
te turbio que respirábamos en las 
cavernas de antaño, al igual que la 
mayoría absoluta conquistada por 
los socialistas en 1982 supuso un 
punto y aparte respecto a aquel sin 
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vivir de la transición que alcanzó 
su plenitud en la tarde/noche del 
23 de febrero de 1981, cuando los 
antifranquistas volvimos a darnos 
cuenta de que éramos pocos, que 
siempre lo habíamos sido y que en 
buena parte vivíamos inmersos en 
el desencanto. Armada y sus mu-
chachos nos despertaron de golpe 
y luego de una noche alcohólica y 
toledana, amanecimos todos de-
mócratas y moderados y dispues-
tos a engrosar las filas de la movi-
da y la modernidad. Han pasado 
demasiados años desde 1986, pero 
La Bodeguilla sigue estando ahí, 
e incluso ha crecido y ya tiene una 
suerte de hermana gemela en San 
Lázaro. Durante todos estos años 
ha sido una presencia casi diaria en 

mi vida –alguna vez pensé en tras-
ladar allí mi estudio de trabajo-, la 
taberna que acogió a amigos, fami-
liares, amores y, de manera espe-
cial, esas queridas horas de soledad 
en la terraza, en verano, cuando cae 
la tarde, en compañía de un libro y 
una botella de buen vino, esperan-
do que la luna aparezca por encima 
de la capilla de San Roque. Para que 
mentirles, nunca le fui fiel, pues 
como dice Savater, “en materia de 
vino, como en el amor, -y en las ta-
bernas, añado yo-, hay que seguir la 
divisa de San Agustín: buscar como 
quien precisa encontrar y encontrar 
como quien precisa seguir buscan-
do”. Tampoco miento si les digo 
que siempre volví, que mientras ella 
siga y el cuerpo aguante volveré a 
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os clientes nas mesas. Moi poucos 

locais eran afortunados co seu sau-

do pois, dicía, non tiñan categoría 

dabondo.

Se hai algo mais alá -san Pedro 

coas chaves, coros de anxos- sen 

dúbida o señor Rafael estará a dar 

seu inesquecible saudo entre a mú-

sica celestial.

ese lugar en el que reinan con una 
calidez y una profesionalidad que 
todavía me asombran, Berta, An-
drés, Xurxo, Suso, Charli, Josiño y 
Javier –por citar sólo los más anti-
guos y queridos. Gracias a todos por 
estos 25 años y felicidades.

Xaquin del Valle-Inclán Alsina
Un mediodía con sol de marzo, 
o bule bule das conversas, o son 
de copas e tazas. Na porta, recén 
aberta, asoma un home pequecho 
–chaqueta e garabata de moitos 
colorins, co canario Piolín en ama-
relo rechamante- que recorre cos 
ollos todo o local e de súpeto lanza 
un berro separando cada sílaba:

-¡¡¡Po-la ma-ñan!!!

Berro é unha verba que non abon-
da para describilo: unha mestura 
de trono, estoupido de foguete e 
volcan en erupcion é mais preciso. 
Turistas e non habituais da taber-
na quedan apampados; algunha 
vez, clientes houbo que cairon da 
silla ou botaron por riba a consu-
micion ante o susto por semellan-
te estrondo.

O home entra a modiño, con medio 
sorriso na boca ante a expectación 
provocada, e chántase na barra a 
beber unha enorme copa de cla-
rete. E polas tardes, variando as 
palabras, tamén facía tremelicar a 
cristalería nos estantes e
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Charly
Corría o ano 1989 cando un domin-
go funlle pedir a Xavier para traba-
llar na Bodeguilla de San Roque. 
Estabamos falando na barra cando 
una rapaza ben bonita pediunos un 

pitillo. E eu dixenlle ao meu irman: 
“estache bonita”, e meu irman polo 
baixiño dixome: “eh, que é a muller 
de Xavier”. “Empezamos ben”, di-
xen para min.
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Comecei un martes, e alá botei-
che traballando 16 anos. Nestes 16 
anos podo contar miles de cousas 
que pasaron, case todas boas.

Antes de empezar un recordo moi 
especial á señora Elena. Cantos 
fantásticos revoltos teño comido 
das suas laboriosas mans!

Traballabamos Carlitos -que des-
pois montou A Ovella Negra- e 
máis eu. Un día destes de tolemia, 
entre os camareiros da Bodeguilla 
e de Loureiros mercámoslle unha 
ovella negra en Bastavales e atámo-
la á porta do bar. Era un domingo 
ás 10 da mañá e a xente que pasaba 
pola rúa non daba crédito do que 
estaban a ver. 

Pasou tanto persoal por aquí que 
xa non me lembro. Andrés de Fe-
rrol (gran amigo de Xavier e meu), 
Fina, Nelita, María, Carlisto, José 
Miguel, Domingos, María, Mano-
lito…Tanta vida xuntos. Tanto Xa-
vier como Manolito ou eu coñeci-
mos xuntos ás mozas que hoxendía 
son as nosas mulleres. Silvia, Elena 
e María viñan todos os domingos a 
comer o revolto de allos tenros da 
señora Elena; eu boteille o ollo á 
máis guapa e caeu despois de moito 
tempo. Non sei como me fixo caso: 
estaba chupado, pálido, medio tolo 
e facía catro meses que chegara da 
Lexión. Algo terei…

Lembro a Domingos que, por mé-
ritos propios era o “cantaor” da 

Bodeguilla. Creo que un día tivo un 
duelo cun soprano que viña do Au-
ditorio de Galicia de actuar.

Tivemos un rapaz en prácticas 
que hoxendía é un gran podólogo. 
Estando un día na barra un clien-
te que coñecemos todos díxolle: 
“neno, bótanos as arrancadeiras”. 
O rapaz buscaba por todas as ne-
veiras. Achegouse a min e pregun-
toume: “onde está o viño arranca-
deira?”. 

Fixemos moitas pandas: as ma-
más de Lasalle, os Chiquis, a Pan-
dilla Basura, a Panda dos Coches…
tamén pasou moita xente famosa 
por aquí. Lembro un día que veu 
comer Rosa María Sardá e cando 
estaba cos postres díxome, cun 
sorriso raro: “¿Qué tienes de pos-
tre?”. Eu solteille toda a lista de 
postres, pero paroume pola meta-
de e interrumpiume: “No te voy a 
pedir nada, pero me encanta oír-
te”. Era pícara e vacilona. 

Creo que se sigo podería escribir 
un libro das anécdotas que pasa-
ron nesta Bodeguilla, pero vou es-
perar a que a de San Lázaro faga 
os 25 anos para escribir unha en-
ciclopedia coa axuda de Deus e 
dos nosos ilustres persoeiros que 
cada día pasan por San Roque e 
San Lázaro. 

Longa e próspera vida ás dúas Bo-
deguillas, como diría Spok. 
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Maestro Ramón Fernández de 
Allariz
Micer cunqueiro en oficio de 
sombra Nun rincón da baiuca de 
S. Roque está sentada esta tardiña 
unha sombra. É alta e ten un difu-
so aspecto bonachón; algo cargada 
de costas; tamén un chisco miope… 
É a sombra de Álvaro Cunqueiro 
que, allea ó trafego do mundo nes-
te atardecer setembrino –no aire 
hai xa un vago arrecendo a mosto 
e tamén a musgo-, anda embelesa-
da cos brillos que danzan no vidro 
fino da súa copa de tinto. A som-
bra ocúpase, ós poucos, en escribir 
algo nunha folla branca. Desde o 
país do trasmundo –aquela escura 
rexión onde son as vagas memo-
rias- tiña chegado en feitío sombri-
zo a Compostela no mencer desa 
xornada, na hora mesma en que os 
pedreiros se bañaban en luz e en 
axilidade na fachada da catedral. 
Traía unha encomenda: Compos-
tela acolleríao durante unha única 
xornada, o tempo de escribir en 
dúas cuartillas o laude dun aniver-
sario ben feliz: os cinco lustros da 
Bodeguilla de San Roque. Por iso 
a sombra de D. Álvaro está agora 
sentada nunha mesa da Bodeguilla 
e ten un lapis na man. 

Vintecinco anos van alá… comeza a 
escribir Micer Cunqueiro. Polo Na-
dal deste ano celebraría el un século 
de idade, se tempo e idade tiveran 
sentido no mundo das sombras. Os 

ollos de D. Álvaro repasan a cuar-
tilla na que o lapis garabatea, a 
arroutadas breves e letra miúda e 
segregada, o artigo encomendado 
para a conmemoración. Por veces 
a ollada do escribán fica suspen-
dida na luminosidade tenue e am-
barina que se adentra esvarando 
polas fiestras. E entón nos ollos 
da sombra de Cunqueiro é posible 
entrever certa melancolía indefi-
nida: O tempo que para un xa non 
corre… e tamén esta memoria 
nostálxica e errabunda do Reino 
da Chuvia... 

Conta D. Álvaro no escrito seu que 
no mesmo habitáculo que a Bode-
guilla ocupa agora tivera asento, en 
anos do estraperlo, a tasca do Padre 
Conas, que foi antro de alta prédi-
ca entre perdularios santiagueses. 
Sostén despois que ser patrón da 
Bodeguilla de San Roque –estable-
cemento unicamente comparable 
á exótica Taberna de Galiana- é 
acadar o máis alto grao civil que 
a Compostela canónica e letrada 
puidera expedir. Fai eloxio de San 
Roque –patrón perpetuo, vaga-
mundo de camiños na compaña de 
can rabelo- que foi visto en Allariz 
na feira última do quince, tratándo 
lentes de sol con xentes rifeñas de 
nación senegalesa. E diserta máis 
adiante sobre as aireadas outonais 
que pronto han varrer o espléndi-
do outono galaico cruzando entole-
cidos o país todo ata atopar sosego 
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no Bosque da Silva, alá na lonxana 
república mindoniense. 

Especialmente detense o escriba en 
recrear as esmorgas da tropa tan 
sonada dos Chiquipallas -de Belén 
e Mero e Monchiño e de Víctor e 
Guillermo e do Maestro…- adscri-
tos ó feitizo da Bodeguilla en noi-
tes de sexta feira: narra de italia-
nos e irlandeses achegados á mesa 
chiquipalla que fixeron brotar alí 
troulas moi maiores; pinta varren-
deiros municipais moi sabedores 
dos prezos que imperan na Tosca-

na; inventa cantadoras italianas de 
voz fermosa e limpa, como coller da 
galla unha presa de cereixas polo 
tempo de San Xoán; e atopa aínda 
papel para narrar o don de linguas 
daquel novo D. Gaiferos xermánico 
que foi comprendido na Bodegui-
lla como se nativo do País dos Mil 
Ríos fose e que de aquí partiu in-
somne e ebrio pero abondo confor-
tado… Dá tamén noticia breve das 
boas xentes que cos Chiquipallas 
teñen compartido, a través de vinte 
anos, manteis, conversa e amizade: 
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de Beceiro e Penabade. E de Mu-
ras e de Sines. Tamén do Calatí e 
de Fer noutro tempo, e de tantas e 
tantas presenzas…

Divaga logo coa moi singular arte 
de levitación que cultivan as cida-
des episcopais de Mondoñedo e 
Compostela e conta do haiku ledo 
que asubía cada mañá a fonte da 
praza do Hospitaliño. Pecha o lau-
de seu coa nostalxia desa outra 
sombra –perpetuamente locuaz e 
carolinxia- que en vida foi Castro-
viejo e que oxalá se deixara caer 
pola Bodeguilla en ocasión tan 
alta, levantada e principal… 

Cando xa na hora do lusco-fusco 
dá fin á escrita do eloxio, a som-
bra de Micer Cunqueiro fai por 
saír da baiuca por mor de disfru-
tar do silencio e do luar -pracer 
último antes do retorno ó reino do 
trasmundo- nesta sosegada noite 
compostelá. No limiar da porta da 
baiuca crúzase con outra sombra 
que entra na taberna. Óllanse cóm-
plices durante un instante fugaz. 
Despois Cunqueiro faise a un lado 
e a sombra innominada –ataviada 
de gafas e garabata, apoiada nun 
caxato chinés- adéntrase no inte-
rior por mor de beber unha copa 
de rosado Campanas. E cando D. 
Álvaro bate xa co aire morno da 
rúa, alcanza aínda a escoitar como 
a sombra recén entrada saúda, tal 
e como en vida tiña por hábito, á 

concurrencia toda da taberna: Po-
laaaaa taaaarde!!!!

Fóra da baiuca un ventiño lebeche 
fino e xentil acariña a pel do barrio 
de San Roque. E pensa a sombra 
de Micer Cunqueiro que esa sutil 
caricia anuncia a arribada do outo-
no ó fisterre galaico e que ten, por 
iso, o valor mesmo dunha epifanía 
de campás no medio desta noite de 
felicísimo aniversario. Revoan os 
sinos… Será, sen dúbida, un efecto 
secundario da eternidade… 

O último que calquera transeúnte 
extraviado e nouturno lle escoitará 
pronunciar a aquela sombra que 
emboca a canella da Algaria, é ape-
nas un murmurio nostálxico e sen-
timental: Como nacer outra vez… 
Vintecinco anos van alá…!!!

Margarita Albores
Misiva do plus ultra. A min nen 
me vai nen me vén. Levo tanto tem-
po morto que xa non se me acorda 
o pitillo, pero vós...!

Non vos ferve o sangue saíndo á 
praza a fumar ás agachadas?

Escojónome coa risa véndovos á 
chuvia por San Roque adiante!

Iso facíamolo de nenos porque no 
colexio só podían fumar os curas! 
E agora... uns mangallóns do ca-
rallo ao frío debaixo do toldo! A 
piques de dar en pulmonía esa 
bronquite!
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E aínda din que é pola vosa saúde!

Pois para min que é unha técnica 
de despiste das melloriñas!

É sabido que cando se che mete o 
cigarro na cabeza non pensas nou-
tra cousa, por iso os políticos cis-
can o de fumata si, fumata non, 
mentres fan recortes no pequeno e 
se cargan o planeta ao grande.

E o problema é o tabaco? Coma se 
fora o único que bota fume!

A min todo isto dame a risa e aín-
da non sei como non se escoitou o 
claca-claca da miña queixada can-
do vos vin en fila aí fora.

Aproveito as viaxes da Estadea a 
Compostela para achegarme aos 
lugares onde teño vivido, e na Bo-
deguilla... “confieso que he bebido.” 
Fixen moitos quilómetros nas cur-
vas que din de aquí á Porta da Pena!

Pero vouvos dicir unha cousa, des-
ta volta, os que pareciades da Santa 
Compaña erades vos! Aí na som-
bra, de almas perdidas coa candea 
na man e calados coma petos.

Nen sequera tendes a habilidade 
de aproveitar a ocasión para ache-
garvos ás mozas de outras mesas!

E mira que non teñen caído turis-
tas ao clic do meu Ronson! Mi má! 
O máis rápido do noroeste desen-
fundando!

- “Fireman para servila, señorita.” 
Así me presentaba.

Pero vós... coma pipiolos con bos 
modales! Riquiñismo por aquí, ri-
quiñismo por alá.... e nin pisca de 
picardía!

PROHIBIDO  CANTAR, poñía en 
tódalas tabernas, e conmigo ani-
mábase ata o taberneiro.

Agora nin carteis hai, e dun día 
para outro, ides todos guiadiños 
porta afora, cada vez que queredes 
dar unha chupada!

De cantar xa nada, claro! Onde vai?

E pensar que foi aquí onde tanto 
teño festexado correndo a noite 
e o viño, falando de lado a lado, 
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cantando tangos e fumando ha-
banos!

Ían e viñan xamóns, sen vitrina nin 
finezas, e os chourizos afumábanse 
coma en calquera lareira . Que mal 
ten?

Unha taberna é taberna por moi 
Bodeguilla que se chame!

A min toda esta formalidade, 
será moi europea, pero paréce-
me la mar de aburrida, así que se 
un día destes vos cheira a taba-
co, escusades botarlle a culpar a 
ninguén.

Vou ser eu fumando un puro que 
lle gañei na partida a Churchill.

CHOLAS

Benigno Jáuregui
No século pasado 1972 aterramos 
en Santiago na Rúa de San Ro-
qué.  A miña muller, namorouse 
dunha casiña esquinada pequeniña 
cunha miserable taberna. 

Á coitada non lle chegaban os 4 fi-
llos que tiña que atender, que me 
quería axudar vendendo agasallos 
aos nenos do colexio. Ainda que 
non tiñamos un can... quentou-
me tanto a cabeza, que me forzou 
algúns días para que fora a tomar 
unhas tazas de «ribeiro turbio» e 
tentar como respiraba o home. A 
retranca do vello que despacha-
ba... que nin subia nin baixaba... 
amoloume e cansoume. Pasados 

uns anos acabóuselle a teima a Filo 
cando se derrubou a casa e La Bo-
deguilla de San Roque. Logo, todo 
eran satisfaccións: os vermouts, as 
cañas, as sidras, os revoltos, o am-
biente acolledor, os agarimos es-
pontáneos da xente profesional e 
encantadora que soubo -con acer-
to- captar o que quería o pobo.

Recordo con satisfacción un ani-
versario que me deron  de sorpresa 
os meus fillos coa complicidade da 
miña muller. A anecdota «simpati-
ca»  foron os 70 euros que houbo 
que soltar ao policia urbano por 
desenganchar da grúa o carro do 
meu fillo Beni, estacionado na vía 
morta de San Roque. Foi barato 
e tivo a súa graza, saíume só a un 
euro por ano.

Aínda que non me lembro das da-
tas teño na memoria outra anéc-
dota que me fixo rir moito: está-
bamos uns amigos cenando e o 
noso lado había unha taboa de dez 
ou doce mulleres mozas que cele-
braban unha despedida de soltei-
ra, todo transcorría ben con risas 
e cousas que se dicían entre elas. 
..que non me atrevo a repetir..., 
nisto viñeron as sobremesas e apa-
receu na táboa un paquete moi 
axeitado dunha pastelería. Claro... 
a que parecía noiva abriuno...de 
repente...unha exclamación unáni-
me de todas as rapazas... ooooooo-
hhhhhhh, que pequeniña. Os ho-
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mes tamén vos somos curiosos e le-

vantámonos pra comprobar tal ex-

presión e quedamos sorprendidos. 

A tarta representaba unha merdiña 

de ovos de pomba cunha miserable 

piroliña, nesto ocorréuseme dicir-

lle o que aprendín de meu pai... 
non te preocupes rapaza!!... que a 
larga farta, a gorda atesta e a pe-
quena tamén fai festa..., aínda pa-
rece que estou oíndo a gargallada…

Unha forte aperta. Benigno.

MESA PARA DOS 

Veinticinco vueltas completas al sol 
al son de los vinitos sandungueros 

al cuece enriquecido de las viandas al perol 
al yizz-yazz de los cuchillos jamoneros. 

Veinticinco cientos de razones 
para perder el Norte al fondo del paladar 

para ponerte duros los pezones 
con el erótico sabor que surge del yantar. 

Un punto de encuentro que hace la esquina 
con Julio Camba y Picadillo 

el Corazón a fuego lento en la cocina 
el Alma atixolada y al ajillo. 

Veinticinco vueltas de tuerca gastronauta 
a bordo de la nao de San Roque –El Patrón 

picheleiro sin perro ni flauta- 
donde se charla y nunca ¡Benditos sean! se ve televisión. 

Veinticinco cientos de recetas 
un capitán que ha sabido poner el punto de sal 

un banquete interminable de higos a setas 
una tripulación a la que le sobra Carnaval. 

Un bar aproado en la Porta da Pena 
con Álvaro Cunqueiro y Simone Ortega 
el buen gusto crepitando por las venas 
y una mesa para dos y los que vengan. 

  Ángel DeBagno 
La Bodeguilla de San Roque, 19 de septiembre de 2011
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