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CORONA GONZÁLEZ SANTOS  
E RAMÓN GONZÁLEZ:
APUNTES PARA UNHA BIOGRAFÍA

1.Introdución

A emigración a terras americanas, especialmente 
aos países de fala hispana, foi unha constante desde 
mediados do s. XIX ata o 1º terzo do s. XX. Os 
emigrantes que fixeron fortuna e que retornaron á 
península, os chamados indianos, fixeron a miúdo 
unha importante labor benéfica, espiritual e material, 
no campo da cultura, da sociedade, e das artes, 
construíndo edificios varios, como escolas, teatros, 
hospitais, igrexas, etc., dando bolsas de estudos 
para os mozos, financiando institucións, e levantando 
magníficas mansións que dan fe do seu gusto estético 
e potencial económico.

A Mariña de Lugo é unha comarca na que a pegada 
indiana pode verse por todas partes, e a axuda 
prestada por estes homes e mulleres é un exemplo 
de refinamento e solidariedade.

No caso de Corona González Santos e Ramón 
González esta axuda foi unha constante ata o seu 
falecemento, por iso falar da súa vida e do seu labor 
social e de mecenado resulta fácil e complicado á vez. 
Fácil porque os seus datos biográficos aparecen en 
moitas publicacións, e as obras levantadas grazas á 
súa xenerosidade engrandecen hoxe varios concellos. 
Complicado, porque conforme se afonda nas súas 
biografías, atópanse novos datos que enriquecen as 
súas figuras e que permaneceron ocultos por mor da 
súa discreción.

Quero hoxe con este pequeno artigo, unha vez máis, 
subliñar a súa importancia na sociedade da época e 
achegar algúns datos pouco coñecidos da súa vida 
privada, que nos axuden a coñecelos mellor.

2. Ramón González e Corona González Santos: 
breves datos biográficos

Ramón González Fernández (fig.1) naceu en Ribadeo, 
o 22 de abril de 1856, no barrio de Porcillán, preto 
do peirao. Nesta vila pasou a súa nenez e primeira 
mocidade e estudou Náutica e Comercio. Rematados 
os seus estudos -segundo algúns autores á idade de 
quince anos- emigrou a América, establecéndose na 
Arxentina. De Bos Aires pasou a Rosario de Santa 
Fe, onde traballou primeiro como empregado na casa 
comercial Correa, Gana y Compañía, máis tarde como 
socio na casa Mendeto y Compañía ata 1890, e máis 
tarde na propia, Ramón González e Compañía, ata 
1896, data na que se retirou.
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Fig. 1. Ramón González. Foto Sellier. A Coruña. Tarxeta americana, 
16x11 cm. Colección particular.

Na Arxentina adquiriu unha gran fortuna e deixou tras 
de si unha importante pegada: en Rosario de Santa Fe 
pertenceu á Asociación de Socorros mutuos ao Club 
Español de Rosario (institución que faría un importante 
labor social, e da que foi directivo) e ao Banco Español 
del Río de la Plata. En 1899 regresou a España.

Unha vez na península continuou realizando diversas 
actividades financeiras, a máis importante foi a 
creación de sucursais do Banco Español del Río de la 
Plata en Santiago de Compostela e Vigo.

Cóntase que nunha viaxe en tren que fixo ao Porriño 
para visitar a un amigo da emigración viu a Corona 
González Santos, que paseaba pola estación cunhas 
amigas, como era usual nas mozas acomodadas da 
época. Corona tiña vinte e dous anos e era filla do 
prestixioso médico de Mos, Faustino González Cobas. 
Casarían, tras un curto noivado, o 22 de setembro de 
1900, na capela das Angustias de Sanguiñeda de Mos.

Fig 2. Corona González e Ramón González. Foto Napoleón. 
Fotografía á albumina. Barcelona, ca. 1900. Colección particular.

Corona González Santos naceu en Vilaño (Laracha) o 11 
de maio de 1872, máis tarde a súa familia trasladouse 
a Mos, a causa do traballo do pai.

En 1900, tras a súa voda, o matrimonio González 
(fig.2) viaxaría entre outros lugares a París, onde tivo 
ocasión de visitar a Exposición Universal, e onde 
Corona mercou a súa primeira cámara de fotos. Esta 
afección cultivaríaa gran parte da súa vida ao longo 
da cal tomou moitas fotos interesantes -algunhas 
consérvanse no Museo de Pontevedra- que revelaría 
ela mesma (Padín, 2018). Este aspecto foi amplamente 
estudado pola investigadora Fernanda Padín Ogando.

Posteriormente pasarían grandes tempadas en 
Ribadeo e O Porriño, alternadas con viaxes por España 
e o estranxeiro. Nestas vilas fixeron un importante 
labor filantrópico ademais de participar activamente na 
vida social.
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Entre as actividades máis importantes realizadas en 
Ribadeo destaca a pertenza de Ramón á Sociedade 
Obreira de Socorros Mutuos, La Concordia, da que 
pasou a ser presidente en 1910. Foi tamén membro 
do Ateneo Biblioteca Popular, contribuíndo ao 
desenvolvemento desta institución ao subvencionar 
clases de distintas materias e financiar a adquisición 
de diversos instrumentos musicais para os estudantes. 
Ademais adxudicou bolsas a varios alumnos da vila 
para que puidesen realizar os seus estudos.

Financiou tamén a construción do teatro e da praza de 
abastos e doou unha importante cantidade de diñeiro 
para as festas patronais de 1925.

En 1922 foi nomeado fillo predilecto da vila, 
facéndoselle unha grande homenaxe en colaboración 
co Ateneo e La Concordia1.

Estes quizais son os seus feitos máis coñecidos, 
pero as súas colaboracións chegaban moito máis alá, 
estendéndose a numerosas entidades da cultura e ás 
veces tiñan carácter menos oficial, como foron varios 
donativos a grupos musicais de carácter folclórico ou 
deportivo.

As relixiosas do convento de Santa Clara de Ribadeo, 
do que unha irmá súa, sor Antonia del Sagrado 
Corazón de Jesús, foi abadesa durante varios anos, 
tiveron tamén mostras da súa xenerosidade pois 
custeou o peche dos arcos do claustro alto, sufragou 
os gastos da instalación da luz eléctrica, e regalou á 
comunidade unha cociña económica (Castro, M. de e 
Cruz, Mª A. de la, 1989, p. 80).

1 Blog mércores 17 de decembro de 2008.Ribadeo Atalaia.

Fig. 3. Ramón González, a súa dona Corona González e unha 
cuñada. Fotografía ca.1925.

No  Porriño e Mos o matrimonio exerceu tamén un 
importante labor benéfico e cultural. No  Porriño, 
financiaron o templo parroquial, que foi inaugurado 
en 1913. Posteriormente encargaron ao arquitecto 
Antonio Palacios o edificio do Concello, que foi 
comezado en 1921 e rematado en 1924. Trátase 
dunha espléndida obra de arquitectura na que se 
combina o historicismo medieval cun sentido da 
monumentalidade e solidez moi de moda na época. 
Fixeron ademais varias doazóns a entidades deportivas 
e culturais. Como recoñecemento o Concello do 
Porriño nomeou en 1915 a Ramón González fillo 
adoptivo da vila. Nela falecería o 15 de decembro de 
1925 sendo o seu corpo trasladado a Ribadeo para ser 
soterrado, feito que acontecería o 17 do mesmo mes.

Tras a súa morte, Corona continuou pasando 
tempadas en Ribadeo acompañada frecuentemente 
dalgún familiar (fig.3) e participando activamente nos 
eventos da vila. En 1926 o concello nomeouna filla 
adoptiva:

 “en prueba de afecto y gratitud por su valiosa y eficaz 
valoración en todos los actos altruistas realizados 
por su finado esposo e hijo predilecto de Ribadeo, el 
Excmo Sr. D.Ramón González Fernández”2.

2 Blog Atalaia. mércores 17 de decembro de 2008.Ribadeo.
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Do seu labor filantrópico temos constancia ao longo 
dos anos: en Ribadeo, en 1929, cedeu os terreos para 
levantar unha nova igrexa da orde Franciscana Terciaria 
(V.O.T) -á que ela mesma pertencía- por ser a antiga 
moi pequena e estar en malas condicións. Ademais 
patrocinou economicamente esta obra, que foi 
rematada o17 de xuño de 1931. Nun lateral da nave do 
templo encargou a construción dun fermoso mausoleo 
art Decó, a onde trasladou os restos do seu marido, 
dispoñendo ser ela mesma tamén alí soterrada, feito 
que aconteceu en 1972.

Á parte do seu interese pola fotografía e outras 
facetas artísticas, como a escultura en cemento, 
viaxou a diversos lugares de Europa e América latina. 
En 1931 trasladouse á Arxentina onde fundou un 
pavillón no Hospital Español de Rosario de Santa Fe, 
que leva o nome de Ramón González (fig.4), quen, con 
outros directivos do Club Español de Rosario, creara 
esta institución benéfica en 1912.

Fig. 4. Placa conmemorativa no Pabellón Ramón González. Hospital 
Español de Rosario de Santa Fe. Arxentina. Fotografía. Colección 
particular.

Cando se desencadeou a Guerra Civil, Corona e 
as súas irmáns colaboraron activamente coa cruz 
vermella.

3. Outros aspectos relevantes da súa biografía

Ribadeo, no primeiro terzo do s XX era unha vila 
cunha intensa vida social. Ás asociacións recreativas 
como o Casino e o Teatro, sumábanse as propiamente 
culturais, musicais ou simplemente as creadas con 
fins solidarios ou benéficos (Lazúrtegui, 2000).

A música en especial tiña un papel importante, fose 
en rondallas informais de amigos, en grupos musicais 
máis organizados, de carácter clásico ou folclórico.

A ensinanza da música, desde idades temperás, e 
a transmisión desta inquedanza de pais a fillos, foi 
sempre unha constante.

Nos anos vinte un forte sentimento de galeguidade 
fíxose extensivo a todas as artes, potenciado moito 
polo importante labor dos centros galegos e a saudade 
que levaba consigo o feito da emigración. Artistas 
plásticos, escritores e intelectuais de todo tipo tiveron 
un importante papel no desenvolvemento dunha 
corrente galeguista de reafirmación da identidade.

De entre todos os grupos folclóricos creados en 
Ribadeo, destaca especialmente pola cantidade 
de participantes e a calidade da súa música e 
escenografía Cantigas da Mariña.

Cantigas da Mariña (fig.5) naceu da man do artista e 
intelectual ribadense Amando Suárez Couto, unha das 
figuras máis senlleiras do nosa arte, especialmente 
ata a Guerra Civil. Creado en 1923, non foi presentado 
oficialmente ata o 2 de setembro de 1924 no Teatro 
de Ribadeo co gallo das festas patronais. Este coro 
contaba cuns 33 compoñentes e nun principio foi 
dirixido polo mesmo Suárez Couto. Interrompida a 
súa actividade en 1929, foi reanudada en 1933 grazas 
ao impulso de varias persoas entre as que destaca 
Claudio Pérez Prieto. Nesta última etapa foi dirixido 
por Leonardo Fernández-Reinante, e a partir de 1934 
por Etelvino Méndez (Álvarez, 2003, p. 41). Disolveuse 
en 1936, e tivo un pequeno rexurdimento en 1941, 
disolvéndose definitivamente en 1942.



Boletín do Museo do Castro de Viladonga114

Fig. 5. Coro Cantigas da Mariña. José Fernández Cancio. Fotografía. 
ca 1933. Fototeca Ribadeo na memoria.

O vestiario do grupo foi deseñado por Suárez Couto, 
que escolleu tamén o repertorio, composto por 
pezas tradicionais e tamén por novas composicións 
de música galega: foliadas, muiñeiras, etc., algunhas 
delas de autores locais. O grupo contaba cun cadro de 
baile e, durante a súa actuación, poñíase como pano 
de fondo unha fermosa paisaxe ribadense pintada polo 
artista santiagués Camilo Díaz Baliño.

Foi un ano de preparación e ensaios, tamén de buscar 
financiamento económico, como pode lerse ás veces 
na prensa da época:

“Continúan con toda actividad y entusiasmo los 
ensayos del coro regional Cantigas da Mariña, que 
muy pronto hará su presentación ante el público 
ribadense.

Han entrado a formar parte de Cantigas da Mariña 
varias bellas señoritas, cuya colaboración a esta noble 
labor galleguista es inapreciable.

A beneficio del coro se celebrará muy pronto, acaso 
en la semana actual, una gran velada teatral en la que 
tomarán parte muy valiosos elementos”3.

3 El Progreso, año XVII, nº 5120. 5 de agosto de 1924. Lugo, p. 2.

No coro figuraban varios nenos, un deles era José 
Ramón Fontán (VV.AA., 2005, p. 101), de nove anos, 
sobriño carnal de Corona González Santos, que pasaba 
tempadas cos seus tíos en Ribadeo. Casualmente 
neste mesmo ano 1924, está datado un retrato de 
José Ramón feito polo artista da vila Benito Prieto 
Coussent, que por aquel tempo estaba a realizar 
estudos de Belas Artes na Escola de San Fernando de 
Madrid (fig.6).

Fig. 6. Benito Prieto Coussent. Retrato de José Ramón. Óleo sobre 
lenzo. 62x35 cm., 1924.Colección particular.

Como pode verse, está retratado co traxe típico 
galego -posiblemente o mesmo que utilizaba nas 
actuacións corais- nunha pose fotográfica, o que pode 
facernos pensar que o retrato puidera estar baseado 
nunha fotografía.

Estes datos parécenme significativos e non considero 
improbable que D. Ramón González contribuíse 
economicamente ao financiamento do grupo, posto 
que o seu interese pola música folclórica galega foi 
subliñado pola prensa en ocasións. Un exemplo disto 
é a seguinte reseña da actuación do coro rexional 
lucense Cántigas e Aturuxos no Teatro de Ribadeo o 
16 e o 17 de setembro de 1922.
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“El distinguido filántropo, predilecto hijo de Ribadeo, 
D. Ramón González, obsequió a los coristas lucenses 
con un champagne de honor”4.

Outra mostra do seu interese pola cultura e o 
folclore galego é esta fotografía tomada no Porriño 
en 1905 (fig.7), que representa un grupo de persoas 
da localidade vestindo o traxe típico de Galicia e 
compoñendo un precioso cadro escénico que tería 
paralelismo coas escenas de xénero plasmadas na 
pintura da época.

Fig. 7. Grupo de persoas con traxe rexional galego. Fotógrafo 
descoñecido. O Porriño,1905. Colección particular.

A escena ten como fondo unha paisaxe rural da zona, 
cunha palleira nun plano máis alto, tras a que se ve 
un fondo de piñeiros. A composición está sumamente 
coidada e nela destacan á esquerda Ramón González, 
vestido cun traxe escuro e tocado cun gran sombreiro 
de palla, e, a súa dona Corona sentada ao seu carón 
e ataviada co traxe típico galego en actitude de fiar 
nunha roca. O resto das figuras sitúanse en grupos 
de dous: mulleres ou unha muller e un home, que 
parolan, danse a man ou sosteñen algún obxeto. No 
extremo inferior dereito unha muller nova, un pouco 
illada, mira cara á fronte, como querendo comunicarse 
co espectador e chamar a súa atención. Este modo de 
situar ás figuras por grupos, algunhas formando unha 

4 El Progreso, nº 4540, 20 de setembro de 1922. Lugo, p. 2.

composición pechada e outras mirando cara á fronte, 
como subliñei, é moi común nas escenas de xénero 
da segunda metade do s. XIX e 1º terzo do s. XX.

Ramón González é a única figura vestida á moda do 
momento, o resto viste o traxe típico galego, feito 
para a ocasión. Entre os participantes atópanse 
varias irmáns de Corona, varias amigas do Porriño, o 
arquitecto Antonio Palacios -tamén desta localidade- 
que faría o espléndido edificio do Concello do Porriño 
encargado polo matrimonio González, o seu irmán 
José Palacios, e outros mozos da localidade.

4. Conclusión

Aínda que as biografías de Corona González Santos 
e Ramón González son sobradamente coñecidas, 
neste artigo pretendín achegarme un pouco ao perfil 
humano dos dous e á súa integración na sociedade na 
que vivían.

O seu gusto polas viaxes, o seu interese por patrocinar 
toda empresa cultural que tiñan cerca e a súa 
implicación no progreso das súas respectivas vilas, fan 
deles unhas figuras especialmente entrañables.

Tamén, como era moi común nos galegos do 
primeiro terzo do s. XX, a súa relación con grupos 
folclóricos da terra e o afán por retratarse co traxe 
típico de Galicia, móstrannos a súa querencia e 
consideración polas súas raíces. A toma de conciencia 
da identidade galega foi moi forte neste período 
grazas en gran parte ao labor dos Centros Galegos 
dos países latinoamericanos, que agrupaban os 
emigrantes chegados da terra. Estes atopaban neles 
arroupamento e saída para as súas inquedanzas.
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