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-- 1ª edición –

 “Mal de Moitos”
(de Charlón e Hermida)  

Exemplar dedicado por Manuel Sánchez Hermida:

      “A o Sr.  D.  José Lloveres,  ilustrado médeco do
Ferrol, ofrecelle este pequeño recordo en sinal d-o moito
afeuto que lle ten”

O Sr.  Lloveres foi  director  do Dispensario Antituberculoso,  persoa vencellada á vida
cultural ferrolá e alcalde da cidade en 1930.



NOTAS SOBRE CHARLON E HERMIDA

A partir de 1915 comezarán a ter importancia no ámbito dramático os coros populares, posto que será
neste ano cando o ferrolán  Toxos e Froles se convirta no primeiro coro que inclúa o teatro de xeito
estábel nas súas funcións. Desde ese momento, os coros populares formarán parte activamente da vida
teatral galega, e incluso se converterán, na ditadura de  Primo de Rivera, nos depositarios da mesma.

Euxenio Charlón Arias , (Santa Cecilia de Trasancos,   1887 – Ferrol, 1930)   Con catorce anos ingresou
na Escola de Artes e Oficios de Ferrol,  e  entre os anos 1901 e 1906 compaxinou os estudios de
Aritmética, Xeometría e Debuxo co traballo de ebanista. Casa en 1911 con Teresa Viñas coa que tivo
seis fillos.

Participou na fundación da Irmandade da Fala de Ferrol e na do Coro Toxos e Froles , e foi un dos
primeiros impulsores do teatro en galego.  Gran amigo do seu compañeiro de estudos e profesión,
Manuel  Sánchez  Hermida ,  así  os  define  Carvalho  Calero:  “Foron  dous  artistas  de  Ferrol  que
disfrutaron un tempo de grande popularidade. Socios entusiastas do laureado coro local Toxos e Froles,
compuxeron pasos e sainetes que podían sempre ser interpretados por dous actores soamente. Eles
mesmos daban a coñecer así as súas pezas”.

Xuntos  compuxeron  Mal  de  moitos,  Trato  a  cegas,  Calquera  entende  este  enredo,  Nocturno
Periodístico, Axúdate,  O Menciñeiro,  Polo pan baila o can.  Ademais,  Charlón escribiu en solitario a
comedia Carmela e o sainete Tumbos de feira, así como letras para cancións das corais.

O Real Coro Toxos e Froles é unha agrupación musical de carácter tradicional galego. A súa fundación
data de 1914 e parece estar relacionada co interese do gaiteiro    Manuel Lorenzo Barxa   por crear unha
agrupación á imaxe e semellanza do primeiro coro galego Aires d'a Terra. Tamén se debe considerar a
existencia  da  agrupación  ferrolá  Airiños  d'a  miña  Terra  como o  seu  precedente  inmediato  e  máis
próximo.

A presentación pública do coro Toxos e Froles faise no Teatro Jofre de Ferrol un sábado, o 29 de maio
de  1915. A primeira bandeira do coro foi conseguida por subscrición popular e entregada polo poeta
ourensán  Antonio Rey Soto,  representante das  Irmandades da Fala.  Naqueles tempos os lazos de
amizade entre as irmandades e as agrupacións artísticas era moi forte. O papel de Toxos e Froles na
fundación da Irmandade da fala de Ferrol en 191 foi crucial.

O coro, con Lorenzo á cabeza, forma parte dos programas de moitos festivais galegos. No mes de xuño
do ano1922 realízanse as primeiras gravacións discográficas da agrupación.

Máis información do Coro na súa páxina Web: http://www.toxosefroles.com/

ESTREAS E REPRESENTACIÓNS DAS OBRAS DE CHARLÓN E HERMIDA

Fonte:  O  TEATRO  GALEGO E  OS COROS POPULARES 1915-1931  de  Laura  Tato  Fontaiña,  Universidade  da  Coruña,

Departamento de Filoloxías Francesa e Galego Portuguesa.

MAL DE MOITOS

1915.-Mal de moitos , estreada polos autores no Teatro Xofre de Ferrol, o 29 de Maio; no mesmo teatro,
o 24 de Xullo e o 10 de Decembro. Representado polos mesmos, no Teatro Rosalía Castro da
Coruña, o 4 de Decembro. 

1916.- Instituto da Guarda da Coruña, pola Asociación das «Doctrinas Sociales y Escuelas Nocturnas
de Obreros»,  o 5 de Xaneiro de 1916.  «Juventud Católica» de Ferrol,  no seu local,  o 9 de
Xaneiro. Grupo de amadores de Neda, o 9 de Febreiro. «Patronato Católico» da Coruña, o 20 de
Febreiro. Grupo de amadores en Perlío (Fene), no salón "La Necesaria", o 2 de Maio. «Toxos e
Froles»,  no «Círculo de las Artes» de Lugo,  o 23 de Abril;  no Teatro Salón de S.  Xoan de
Filgueira (Ferrol), o 11 de Xuño; no Teatro Principal de Ourense, o 21 de Xuño; no Salón Teatro
de Monforte, o 3 de Xuño. Sociedade «Pro Cultura» de Rianxo, no seu local, entre o 1 e o 6 de
Maio. «Agrupación Artística do Centro Obrero» de Lugo, no Teatro Circo desa cidade, o 1 de



Maio.  En  Chantada,  representado  polo  cadro  de  declamación  da  «Liga  de  Amigos»  da
localidade,  o  21  de  Outubro.  No  Teatro  de  Beneficencia  de  Ortigueira,  polo  cadro  de
declamación da Comisión de Festas, o 25 de Decembro. 

1917.- Representada pola Liga de Amigos de Santiago de Mera, no seu local, o 1 e o 5 de Xaneiro. En
Noia por un grupo de amadores dirixido por José Lira, o 5 e o 28 de Xaneiro. Pola «Juventud
Antoniana» da Coruña, no seu local, o 11 de Febreiro. Coro «Toxos e Froles», no Teatro de
Beneficencia de Ortigueira, o 29 de Xullo.  Coro «Agarimos da Terra»,  en Mondariz o 17 de
Setembro, e en Ponteareas o 30 de mesmo mes. 

1918.- Representada polo cadro do «Círculo Jaimista» de Santiago, o 27 de Xaneiro. Polo «Círculo
Católico Obrero» de Ourense, no seu local, o 7 de Abril; no Salón Apolo de Ourense, o 13 de
Maio. Coro «Toxos e Froles»; no Teatro do Príncipe de Madrid, o 21 de Maio. Cadro do Céntro
Lucense da Coruña, na súa sede, o 3 de Setembro. Cadro do “Batallón Infantil” de Santa Marta
de Ortigueira, en Cariño, o 6 de Outubro. 

1919.-  Representada polo cadro da Irmandade da Fala da Coruña, na súa sede, o 1 de Xaneiro. Polo
cadro  do  Patronato  Católico  da  Coruña,  na  súa  sede,  o  8  de  Febreiro.  Polo  cadro  de
declamación do «Liceo de Artesanos» de Corcubión (A Coruña), no séu local, o 20 de Xuño. Por
un grupo de alumnos do Colexio da «Fundación Blanco» de Cee (A Coruña), no propio centro, o
20 de Xullo. Polo coro «Toxos e Froles», no Teatro Nemesio de Viveiro, o 14 e 15 de Agosto; en
Ribadeo, o 18 de Agosto. 

1921.- Representada no Teatro Renacimiento de Ferrol, polo coro «Toxos e Froles», o 26 de Febreiro. 

1922.- Interpretada polos autores en Mondariz, en Abril e o 26 e 27 de Agosto; en Santiago, o 25 de
Xullo. Representada polo cadro da Irmandade da Fala da Coruña, na súa sede, o 28 de Xaneiro.
Polos  «Antonianos»  da  Coruña,  na  súa  sede,  o  26  e  30  de  Decembro.  Por  un  cadro  de
amadores da Fonsagrada (Lugo), nesa localidade, o 31 de Decembro. 

1925.- Representada polo grupo “Los Primerós”, en Sada, o 12 de Maio. 

1927.-Representada polo cadro de declamación da comparsa ourensá «Los Trovadores», no Teatro       
Principal de Ourense, o 22 de Febreiro. 

1929.- Representada polo cadro de declamación do «Círculo Jaimista» de Ourense, no Círculo Católico 
de Obreiros desta cidade, o 28 de Abril; no Casino de Xinzo, o 26 de Maio. 

1930.- Representada por un cadro de amadores de Camariñas, no salón dos Srs. Nogueira desa vila, 
en Xuño. 

1931.- Representada polo cadro do «Círculo Jaimista» de Ourense, na súa sede, o 5 e o 12 de Abril. 

OUTRAS OBRAS DE CHARLÓN E HERMIDA

Calquera entende este enredo , estreada polos autores no Teatro Xofre de Ferrol, o 12 de Marzo.1916.

Nocturno periodístico , estreada polos autores no Teatro Xofre de Ferrol, o 14 de Novembro de 1916. 

Trato a cegas , estreada por «Toxos e Froles», no Teatro Xofre de Ferrol, o 7 de Febreiro.

Axúdate , estreada polos autores no Teatro Xofre de Ferrol, 0 30 de Abril de 1917. 

O Menciñeiro, e streada polo coro «Toxos e Froles», no Teatro Xofre de Ferrol, o 1 de Setembro d1917. 

Polo pan baila o can , estreada poló coro «Ecos da Terra» de Ferrol, no Teatro Xofre desta vila, o 20 de
Xuño de 1925.

Todas elas tiveron numerosas representacións posteriores.


































