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XOSÉ ANTÓN FIDALGO SANTAMARIÑA

A

preocupación polo estudio e conservación do
patrimonio etnográfico, nas súas diferentes
manifestacións, pódese considerar como un acto de
afirmación da cultura e identidade de Galicia, pero
tamén como un privilexiado factor de atracción turística e de desenvolvemento local capaz de contribuír
a resolve-los problemas socioeconómicos das localidades rurais, a partir da planificación dun tipo de
turismo menos estacional e con capacidade de acadar uns maiores niveis de renda e calidade de vida ás
comunidades anfitrionas de visitantes.
Neste sentido, unha boa xestión do noso patrimonio
cultural, pasa polo obrigado desenvolvemento de
tarefas de inventario, estudio, conservación e difusión dos tipos de bens patrimoniais de carácter
arqueolóxico, histórico-artístico, etnográfico, e outros
que, cos anteditos, constitúen o núcleo central do
Patrimonio Cultural de Galicia.

Na actualidade estamos asistindo a unha revalorización das diferentes manifestacións do noso
Patrimonio cultural, que trae consigo a creación de
novas institucións que se relacionan co mesmo, e a
implantación de equipamentos culturais necesitados de profesionais capaces de desenvolver estas
tarefas de inventario, difusión e xestión patrimonial. Tamén comprobamos como os turistas que
actualmente nos visitan, non só teñen máis economía e máis tempo libre que os de fai unhas décadas, senón máis formación, e esto failles ser consumidores dun turismo cada vez máis especializado e
máis esixente, que o que aparece nos paquetes
turísticos que se lles ofrece.
Hoxe en día, un gran número de visitantes (turistas)
xa non se contentan só co descanso, a praia e o sol,
senón que demandan outra serie de actividades e de
bens que pertencen claramente a este ámbito do
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estamos obrigados a rescatar, e a rentabilizar e poñer
en valor algunhas delas converténdoas en auténticos
itinerarios culturais. Pero para o autor do estudio, isto
supón a elaboración de plans directores para un sin
fin de proxectos que cumpre consensuar coas respectivas administracións: locais, provinciais e autonómicas, cando se trata de rotas de radio reducido; e
provinciais, autonómicas e estatais cando de calzadas
que, non só percorren o ámbito galego, senón que
transcenden para o sector portugués ou castelá/leonés. Neste sentido, A. Rodríguez Colmenero conclúe
o seu estudio, propondo algunhas destas actuacións
básicas o rescate e posta en valor destas principais
vías romanas que cruzan o noso País galego.

Patrimonio Cultural en xeral, e do Patrimonio
Etnográfico en particular. E esto trae como consecuencia, a necesidade de elaborar inventarios, estudios e análises dos múltiples elementos patrimoniais,
do tipo de estes que agora incluimos neste volume
que ten nas mans, lector amigo, e que constitúen
outras tantas achegas dos actuais investigadores
neste amplo campo do Patrimonio cultural de Galicia
O tomo ábrese coa achega de Francisco Miguel
Castro Allegue, sobre A lei do patrimonio cultural
de Galicia, que conta cun marco legal amplo, con
réximes xurídicos propios, recollidos na lei, para os
diferentes ámbitos constitutivos. Tocante ao ámbito
do Patrimonio etnográfico, obxecto concreto da súa
análise, protéxese no título IV da referida lei. A este
respecto exprésase, no texto, que o Patrimonio etnográfico está a adquirir un “crecente protagonismo”
na nosa sociedade postmoderna e globalizada, porque o home desta sociedade interésase polo auténtico e por todo aquelo que é testemuña da identidade
colectiva. De outra banda, en opinión do autor do
estudio, a protección deste patrimonio ten unha
transcendencia especial, quizais non moi ben atendida pola sociedade por non ser un asunto doado de
levar a cabo, por canto se trata de protexer uns bens
que, nunha boa parte deles, están en permanente
cambio e evolución.

Pola súa parte, a partir do enfoque teórico de que
son as necesidades funcionais as que levan ao
desenvolvemento dunha arquitectura popular en
harmonía coas distintas necesidades dos usuarios, o
arquitecto Pedro de Llano presenta a súa achega
sobre a Arquitectura Popular Galega: Razón e
Construcción, desenvolvendo a idea de que a
mellor arquitectura non terá que buscarse en ningún artificioso formalismo, senón que sería aquela
que sen “pretensións ornamentais” abordase a
mellor integración no seu emprazamento e a máis
intelixente solución espacial ás súas necesidades, e
desde o mellor uso dos materiais ao seu alcance.
Engade, ademáis, o autor do texto, que a análise da
arquitectura vernácula levou a moitos arquitectos
da vangarda moderna a introducir, na súa propia
producción arquitectónica, a presencia de formulacións ata entón inéditas no mundo da arquitectura
culta, e que, neste sentido, as novas solucións para o
espacio familiar que encarna os valores dunha insólita cultura derivada da revolución industrial teñen
saído, en boa medida, desa análise e reflexións teóricas sobre os tipos de arquitectura vernácula. Así,
arquitectos da importancia de Frank Lood Wright,
Adolf Loos, e Le Corbusier ocupáronse de estudiar,
en múltiples escenarios, as vivendas tradicionais, e
de reflexionar sobre elas para proxectar innovacións que resolvesen as novas condicións de vida
dunha grande parte da poboación. Segundo o autor
do texto, a partir destes arquitectos pioneiros,
outros moitos continuaron inspirándose na arquitectura popular para buscar as súas solucións arquitectónicas de hoxe en día, facendo útil aquela arquitectura que con tanta paixón estudiaron outros
homes alleos ao mundo da arquitectura, tal como
era o caso do etnógrafo ourensán Xoaquín Lorenzo
Fernández.

I
Na primeira parte do volume aparecen cinco estudios relacionados co ámbito do Patrimonio constructivo. No primeiro, titulado: O Patrimonio viario da
‘Galaecia’ Histórica e a moderna transformación
da paisaxe, o profesor Antonio Rodríguez
Colmenero aborda o estudio das vías antigas que se
derivan da rede de estradas que Roma estableceu, e
que estiveron en funcionamento ata ben entrado o
século XX. Nunha parte do traballo sublíñase que “fai
falta, con suma urxencia” catalogar a rede de camiños
antigos que nos queda, determinala, conservala e,
cando mereza a pena, poñela en valor; e destácase,
ademais, que “por esta rede de vías foi por onde
penetraron os influxos militares, comerciais, culturais, lingüísticos, relixiosos (cristianismo incluído)
foráneos e foi, por elas mesmas, por onde se exportaron as nosas riquezas mineiras e humanas, sobre
todo. De tal fluxo e refluxo xurdiu ese fenómeno
híbrido ao que chamamos romanización”. Tamén se
afirma que se trata dunha riquísima herdanza que
10
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hórreo que aparecen nos estudios do tema, especialmente os relativos ás terras ourensáns. O autor
do texto fai un inventario e descripción dos submodelos de horreos da zona oeste de Bergantiños,
terra de Soneira, e de Camariñas, así como dos submodelos do arco fisterrán coas subvariantes das
rías de Corcubión-Fisterra, val de Carnota, e ría de
Muros.Tamén estudia os submodelos de hórreo da
Terra de Xallas coas subvariantes da zona de
Mazaricos e Santa Comba, e os submodelos de
hórreos de Barbanza. Por último presenta os rasgos
peculiares dos hórreos de Rianxo, de pedra e lados
curtos “coroados nos pinchos por tres remates de
forma piramidal”, e sen concretarnos as diferencias
coa xa clásica catalogación que establece, no ano
1979, Ignacio Martínez na obra El hórreo gallego.
Estudio geográfico (Fundación Barrié de la Maza),
que aínda é hoxe a máis seguida por tódolos estudiosos deste elemento do patrimonio etnográfico
inmobiliario.

Concretamente sobre esta arquitectura vernácula,
allea ao mundo da arquitectura, trata o tema seguinte titulado: Consideracións sobre a valoración e
situación do patrimonio das construccións populares galegas, da autoría de Manuel Caamaño
Suárez, quen nos introduce no estudio do patrimonio construído do País galego. Logo de cualificar ao
etnógrafo Xoaquín Lorenzo como un sistematizador
do noso patrimonio etnográfico inmobiliario, considera que a atención prestada polos estudiosos e
investigadores a este tipo de patrimonio construido, nos últimos trinta anos transcende ao mundo
profesional e do ensino relacionados coa temática
arquitectónica, así como a sectores da sociedade
civil e ós poderes públicos. Estes estamentos empezan a sintonizar de algún xeito, coa valoración que
se ten en Galicia nos ámbitos socioculturais e políticos de conciencia máis viva sobre a súa personalidade diferenciada do País galego, e con esa conciencia foise espertando, na sociedade, a necesidade de
recuperación das construccións encadradas na
denominada “arquitectura sen arquitectos”, unhas
veces actuando nelas para axeitalas ós tempos de
hoxe e outras procurando a súa reutilización e
posta en valor segundo intervención de carácter
rehabilitador. En calquera caso, xulga M. Caamaño,
que desde hai uns vinte anos véñense producindo
diversas actuacións promovidas principalmente
pola administración económica, anque tamén polas
de menor rango como as provinciais e locais, e
tamén por asociacións culturais e particulares. Pero
debido a que moitas delas non se executan dentro
das pautas arquitectónicas e constructivas correctas, nin hai sobre o conxunto planificación algunha,
precísase seguir insistindo en propostas tendentes á
recuperación e posta en uso de parte do inmenso e
rico patrimonio etnográfico inmobiliario, que, aínda
que moi degradado, queda en pé por toda a xeografía galega susceptible de se incorporar ós tempos de
hoxe. Neste sentido, se avoga por unha combinación equilibrada da tradición coa modernidade,
como unha fórmula axeitada para o tratamento
deste patrimonio etnográfico inmobiliario que
aínda nos queda polo territorio galego adiante e
desexamos conservar.

Esta parte cérrase coa achega: O estudio “do que
non se ve” no patrimonio etnográfico construído”, da autoría de Begoña Bas López, na que examina a evolución do Patrimonio etnográfico inmóbil nun período non acoutado, pero que se pode
referenciar como o comprendido nas dúas derradeiras décadas. A partir dunha reflexión inicial
sobre eses factores ocultos, ou que non se ven,
como son a función que ten un elemento na súa
orixe e cómo se foi modificando neste período, o
nivel de coñecemento que se ten acadado del ao
día de hoxe, e as perspectivas de futuro que se
albiscan para o mesmo: situación actual e proxectos posibles, etc., a autora do texto aporta algúns
exemplos da arquitectura tradicional máis. Sobre
todo é o caso dos muíños o que escolle como elemento constructivo para ilustrar eses factores ocultos, é decir os aspectos do muiño “que non se ven”
por estar detrás das pedras e a estructura constructiva pero que son os que explican a existencia e
finalidade desta construcción popular. Fíxase sobre
todo na cuestión da desaparición de tipoloxías e na
perda de funcións de elementos por cambios sustanciais económicos e sociais; e tamén tenta elaborar unha síntese do devenir histórico do muíño, así
como do léxico especifico que remite a uns contextos sociais diferentes dependendo do nome que
recibe, do propietario ou propietarios, do tipo de
fariña que se elabora, da natureza do muiñeiro que
os atende, ou da propia historia desta peculiar
industria doméstica.

Tamén Os hórreos da costa da morte son estudiados por parte de Xosé Lema Suárez. O autor presenta as características distintivas das principais
variantes do hórreo-modelo da Costa da morte, o
cabazo fisterrán, con lóxicas diferencias e tamén
curiosas semellanzas con outros modelos de
11
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tamén as verifican na configuración dos asentamentos mariñeiros e labregos, no colectivismo mariñeiro e a autosuficiencia labrega, no patrimonio móbil
dos mariñeiros co barco como lugar de traballo e os
aparellos como ferramentas de traballo, fronte ao
patrimonio máis estable e permanente dos labregos. Segundo a opinión do autor do texto, todo esto
foi producindo unha mudanza e unha diferencia do
home do mar con relación ao home da terra “nos
aspectos cognoscitivos e existenciais que designamos como cosmovisión”, e que aínda hoxe se manifestan por medio de diferentes conceptos, expresións e tabúes tipicamente mariñeiros.

A segunda parte do volume inclúe varios estudios
relacionados co instrumental agrario, as técnicas e
forma de vida do home mariñeiro, os oficios e productos derivados das actividades artesáns.
Neste contexto do sistema tradicional agrario galego calificado “de tipo paleotécnico”, e da presencia
dun proceso de transformación acelerada a partir
dos anos sesenta do século XX”, que levou a substitución dos aparellos e saberes tradicionais pola tecnoloxía moderna actual, sitúa o profesor Xosé
Manuel González Reboredo a súa achega, na que
trata de delimitar os criterios ou principios xerais
que se poden detectar nos variados enfoques do
estudio do instrumental e cultura agraria, así como
os problemas presentan. Pero nestas Notas sobre o
instrumental agraio de Galicia o autor non se restrinxe soamente á tarefa referida, pois tamén procura delimitar aqueloutros significados novos que se
poden atribuír ós elementos destes sector do patrimonio material rural. E neste contexto sitúa os conceptos de identidade, e de procesos de patrimonialización que segundo González Reboredo apunta a
“unha invención ou reinvención da tradición”,
como ocorre cando se transvasan elementos do instrumental agrario a uns contextos novos que os
dota dun significado, funcionalidade e sentido diferentes ós tradicionais.

O campo da cerámica popular está abordado polo
investigador Luciano García Alén no seguinte texto
titulado: Criterios de estimación da olería tradicional polos propios oleiros e os seareiros, no que se
subliña que non é doado considerar os aspectos formais e percibir os valores estéticos dun cacharro
construído polos nosos oleiros tradicionais, e que,
para intentalo cumpre trasladarse ao mundo rural,
onde teñen o seu hábitat os propios artesáns, e ao
seu carón a estudiar as condicións do barro que
manipulan, comprender as súas técnicas de cocción,
e acadar unha lúcida visión das técnicas de producción das formas e da súa variedade e funcionalidade.
Pero a olería é unha arte tan relacionada coas necesidades básicas da cultura, que o carácter dun pobo
pode atopar expresión ao través desta arte popular. E
neste sentido considera L. García Alén que sería moi
ventaxoso a realización dun pausado estudio desta
arte considerándoa como unha suma de experiencias
do pobo que a elabora. Para o autor do texto, estes
intentos decorativos na olería e nas casas-vivenda, ou
o feito mesmo de picar sinxelos debuxos nas rochas,
aínda que moitas veces nos sexan incomprensibles,
deberían ser considerados como aspectos estéticos
da cultura do pobo integrado na vida rural, pois soamente constitúen diferencias de grado en relación
coas produccións da civilización máis avanzada, pero
que non afectan á propia esencia do sentimento.
Tocante á olería tradicional, en concreto, especifícase que o artesán engade a canto cacharro tornea
coas súas mans, a interpretación persoal da beleza
aínda que se atope encuberta pola rusticidade inherente ao seu medio cultural. E nesa ansia nunca virtualmente ausente, traballa o noso oleiro servindo
aos desexos dos usuarios que mesmo lle impiden
desenvolver un traballo en total liberdade, de igual
modo que o que acontece nos ámbitos industriais
máis evolucionados.

O mundo mariñeiro é abordado polo investigador
Francisco Calo Lourido, no seguinte estudio que
leva por título: Patrimonio móvil, fluido e movemento perpetuo conforman a praxis halieutica e
a cosmovisión do home do mar. Pensa o autor do
texto que unha vez que o home deixou de ser labrego e decidiu introducirse no mar, mudou do sólido,
seguro e inmutable, ao líquido, ao inseguro, ao cambiante, ao incerto, pasando a vivir nun movemento
perpetuo. E como non é o mesmo desenvolver a
vida nun medio líquido, inestable e sempre en
movemento, que nun medio físico sólido, estable e
quedo, a clave das diferencias entre o labrador,
home de terra, e o mariñeiro, home do mar, áchase
neste feito. A continuación analízanse estas diferencias a partir do significado, diferente, que atribúen á
noción de casa segundo a pronuncie un labrego e
un pescador. A este respecto lemos no texto que
“nos portos de mar ninguén é “da casa de” como
ocorre entre os labregos onde “tódolos membros
pertencen á “casa de””. Ademais, estas diferencias
12
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productos, as campás, xa aparecen convertidos en
pezas museables.Tocante aos campaneiros constructores das campás das igrexas de Ourense durante a
idade moderna, sostén a autora do texto que ten sido
moi profunda a pegada dos fundidores procedentes
de Cantabria, de onde partiron unha manchea destes
artífices de campás, repartíndose por toda España,
Europa, e, incluso por América, en constante ambulancia na busca de traballo.

A seguinte achega versa sobre os Elementos do
Mobiliario doméstico: Os enxovais, da autoría do
etnógrafo Clodio González Pérez. Trátase dun estudio da moblaxe e enxoval tradicionais afondando nas
transformacións sufridas nesa clase de Patrimonio
etnográfico a partir da segunda metade do século
XX. Ademais, o texto proporciona algunhas testemuñas máis antigas que se conservan do enxoval doméstico constata un extenso percorrido por estas clases
de mobiliario antigo e tradicional a través do inventario en casas e os pazos tradicionais, salientando a
importancia que acadaba este segmento do patrimonio mobiliario. O texto conclúe propoñendo unha
interesante alternativa que posibilitaría continuar disfrutando das formas tradicionais de moblaxe e enxoval que cadren co estilo e a época da nosas casasvivenda tradicionais.Trátase da construcción de replicas en series curtas de mobles esistentes nos nosos
museos, pazos e casas fortes, casas e pallozas, uns de
estilo e outros populares, nos que se pode ata constatar onde se atopa o modelo, así como tamén o
numero da serie. Para o autor do texto, esta sería
unha boa solución que permitiría seguir contando
cunha moblaxe e enxoval adecuados ós edificios, o
que non implica rexeita-la moblaxe moderna “que
compre seguir creando”.

Tamén o oficio de alambiqueiro ten cabida no volume co título O saber dos alambiqueiros: Da tradición á modernidade, da autoría de Xosé Posada
Rodríguez. A experiencia acumulada destes artesáns
dedicados á destila, remóntase á antigüidade. En opinión do autor do texto, dende os tempos remotos
aparecen pegadas da destila e a alquimia, pero co
emprego de alambique, ou da alquitara “a destila non
é unha práctica moito antiga”, datándoa a “finais do
século XVII”. Con todo, recoñéce X. Posada que os
alambiqueiros galegos son depositarios dunha longa
experiencia para “tratar os bagazos ou bánganhos” e
para facela “destilaçom fraccionada”, esto é separar as
cabezas, corazón, e colas que este augardenteiro tradicional desprezaba tirándoas. De igual modo son
depositarios dunha longa experiencia na determinación, mediante o emprego de sinxelos procedimientos ancestrais, da cualidade dos augardentes que elaboran. O autor do estudio conclúe recoñecéndolle
aos augardenteiros tradicionais o seu contributo de
dar prestixio ós nosos augardentes, así como o de
manter vivo este vello saber artesán ata hoxe en día.

O oficio artesán practicado polos antigos campaneiros ourensáns e o estudio que aporta a profesora
Yolanda Barriocanal López co título: Mestres campaneiros en Ourense durante a Idade Moderna:
Notas histórico-artísticas para o estudio dun patrimonio polisémico entre a tradición e a perda. A
partir da premisa de que os sons das campás chegaron ata nós, de xeración en xeración, pero máis que
indicarnos o paso do tempo cumpriron o papel de
mandarnos mensaxes que o tempo encargouse de ir
codificando, a autora considera que o estudio das
campás poden abordarse tomando en consideración
tanto o aspecto histórico-artístico como o etnolóxico
ou cultural. E a autora faino afondando no estudio
daquelas activades daqueles mestres campaneiros
artesáns cos que contou a provincia de Ourense ao
longo de século XVI e primeiros anos do XVII, valorando as vicisitudes e o desenvolvemento deste oficio artesán.Tal como observa no texto, este oficio de
campaneiro constructor de campás parte dun coñecimento secular, que ten sido celosamente atesourado e transmitido de xeración en xeración por estes
expertos artesáns. Pero áchase hoxe en día profundamente ameazado de desaparición polas esixencias
creadas polo progreso material da civilización, e seus

Olegario Sotelo Blanco, na achega titulada: Pérdida
de oficios e de identidad, alude ao actual empobrecemento do País galego no tocante a este tipo de
patrimonio mobiliario local.Tan só fai unhas décadas,
as aldeas galegas estaban cheas veciños dedicados ós
traballo do campo e ao desenvolvemento dalgún que
outro oficio artesán. Un facía cestos, outro mataba os
porcos, outro facía carros e apeiros de labranza, outro
era zoqueiro, serranchín, tecedeira, xastre, costureira,
¡en fin! outro deixaba a aldea durante un tempo para
se ir de afiador por terras galegas, casteláns, aragonesas, valencianas ou catalanas. Para O. Sotelo, aqueles
eran tempos en que a aldea galega abondábase consigo mesma para cumprir con esa necesidade de subsistencia, e os oficios dos seus veciños completábanse entre si. Esta visión dunha sociedade galega tradicional comunitarista e solidaria, –na que ao longo de
todo o ano producíase unha solidariedade que excedía o marco da familia e que alcanzaba a tódolos veci13
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nos, como ocorría nos labores comunitaros da “malla”
na que participaban vellos e mozos,mulleres e rapaces
e, mesmo, aqueles emigrantes que aproveitaban as
súas vacacións para visitar a aldea–, opona o autor á
“perversión sufrida polo mundo rural galego” polos
efectos da urbanización actual, que elimina calquera
tipo de cooperación vecinal e de actividade artesán.
Necesitamos, polo tanto, segundo o autor, fomentar
dende as institucións que corresponda “programas de
lalleres-escolas para mozos onde estes poidan aprender algúns oficios tradicionais ou coñecementos da
vida campestre”. Como remate, o autor aporta unas
sinxelas consideracións sobre oficio de muiñeiro e o
muíño como centro económico e social do mundo
rural, que xeraron unha cultura,“a cultura do pan” que
é peza angular da nosa identidade colectiva.
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Antigüidade, na cultura galega crese que a impureza
provoca enfermidades e inhabilita para contactar co
sagrado. Por iso “antes de entrar na igrexa ou no santuario os fieis deben purificarse, no mar, nunha fonte
ou na pía de auga bendita. E deben purificarse así
mesmo antes de entrar nun templo sagrado. De aí
que se limpen con auga ou con lume nas vésperas de
festa, antes da manifestación do poder divino”.
O tema titulado: O sexo no cantigueiro popular é
tratado por Enrique Bande Rodríguez. O texto presenta un sinxelo inventario de vocabulario popular
referido ós órganos sexuais masculino, feminino, asi
como ao desexo, variedades e lugares de realización
de actos sexuais, todos eles extraídos de estrofas do
cantigueiro popular.

Esta segunda parte finaliza coa achega do museológo
Francisco Fariña Busto titulada Etnografía e Museos.
Unha ollada sobre Galicia. Nela faise un percorrico
histórico pormenorizado polos acontecementos ocurridos en Galicia dende mediados do século XIX tendentes á creación do grande museo galego: o Museo
do Pobo Galego, e como este feito favoreceu o desenvolvemento dunha articulación máis eficaz entre os
diversos museos de Galicia.

Pola súa parte, o texto que segue, titulado Ao redor
da lareira: a literatura popular narrada é aportado
polo profesor Marcos Valcárcel. Partindo dos supostos de que “desde as cantigas populares se poden
reconstruir as formas de vida, os labores agrarios e
mariñeiros, os xeitos de producción, e as condicións
de explotación que marcaron a andaina da inmensa
maioría da poboación do noso País, prácticamente
ata o comezo do século XX; e de que case nada do
que sucedeu nese longo período, ausente de cultura
escrita deixou de ser cantado, narrado, bailado ou
escarnecido polas nosas xentes do pobo, o autor se
propón fundamentalmente dúas tarefas que el considera de interese; a saber: 1ª) A de “reivindicar a importancia desta tradición expresada ao longo dos séculos
na Literatura Popular, ao tempo que demandar unha
maior atención desde a historia literaria ás súas grandes realizacións, cada vez mellor coñecidas e documentadas, e mesmo ao período histórico dos Séculos
Escuros en que boa parte desta Literatura Popular foi
xenerada”; e 2ª) a de insistir “na relevancia do coñecemento e difusión da nosa Literatura Popular precisamente para ilustrar, coa beleza da poesía e a fermosura dos seus xéneros narrativos, aqueles períodos
históricos que carecen de literatura culta”.

III
Na terceira parte do volume inclúense aqueles estudios máis relacionados con aspectos do Patrimonio
etnográfico inmaterial. Un deles, co que iniciamos
esta parte do volume, é o titulado A noción de impureza ritual na cultura popular, do profesor Xosé
Ramón Mariño Ferro. No seu decurso, a partir da
reflexión inicial de que “a cultura europea ten personalidade propia” o autor nos expón varios rituais e
costumes populares que aparentemente inconexos
serven ao autor para descubrir “por primeira vez”, o
seu vínculo coa a vella noción relixiosa de
pureza/impureza ritual básica na sociede griega,
romana, e Israelí. No texto tamén se abordan as cuestións relacionadas coa polución ritual tentando delimitar o significado a as súas funcións relixiosas e
sociais.Tal como salienta o autor, nun resumo da súa
achega a este elememto do patrimonio, a cultura
popular galega, variación da cultura tradicional europea, conserva esta vella noción de pureza/impureza
ritual e os principias axentes contaminantes que son
segundo el o sexo, o parto e a morte. E puntualiza
que dun modo semellante a como sucede na

O museólogo Xosé C. Sierra Rodríguez destaca o
papel central que os territorios ocupan nos procesos
de activación do patrimonio cultural e a lectura cultural que a etnografía realiza do espacio xeográfico.
O territorio é observado como marco e tamén como
enlace do conxunto de aspectos e elementos que
analiza a mirada etnolóxica. Por outra banda, a historia mostra a secuencia de transformacións que afectan á base territorial dunha comunidade e como esta
14
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tados de medicina e hixiene, e, tamén, de informacións de homes e mulleres de experiencia do medio
rural, o autor do texto elabora este estudio da cata
popular do viño identificando aqueles trazos que
tiñan en conta os campesiños para atribuír ao viño
unha boa calidade. Segundo se recolle no texto, un
destes trazos que se teñen en conta para consideralo
apto para o consumo era o aspecto visual satisfactorio que presentase o caldo, e esta cualidade adoitaba
identificarse coa expresión de que o viño tiña que
“dar a cara”. Outro trazo que lle confería prestancia e
valor a un viño era que fose “chispeiro”, esto é que
“salte” pola súa gracia; e se o viño forma burbullas
arredor do chorro segundo este vai caendo, que estas
se pousen despois nos marxes da cunca, trazo que se
declaraba dicindo que era “rezador”.Ademais, na cata
popular tamén se reparaba na densidade ou “corpo”
do viño, e noutros trazos a través dos que se van
decatando das cualidades organolépticas máis salientables dos viños que producen e/ou consumen os
membros da sociedade galega tradicional.

proxecta naquela a súa identidade. O Ribeiro é utilizado como mostra sobre a que é doado ensaiar a
reflexión precedente, pretendendo salientar o peso
do factor territorial (culturalmente interpretado) nas
paisaxes fondamente viticulturizadas.
O antropólogo Manuel Mandianes Castro presenta
baixo o título Estratexias matrimoniais galegas en
tempos da clonación, un estuido do tema estructurado en tres partes. Na primeira analiza a causa da ruptura coa sociedade tradicional, que sitúa na perda
dos sistemas de valores tradicionais que conduce á
configuración dun individuo sen atributos nin propiedades esenciais, e na revolución biotecnolóxica
actual que considera estar a cambiar os “nosos referentes máis profundos” entre os que está esa imaxe
que tiñamos “da estructura familiar”, por canto coa
píldora e outras técnicas de control de natalidade
sepárase a sexualidade da súa función reproductora;
coa clonación desestructúrase a natalidade tal como
a víñamos entendendo, e coas telecomunicacións
transfórmase a concepción tradicional do espacio e
do tempo que, segundo o autor, actualmente xa non
é tempo significativo,“das estacións e accións que as
definen”, senón tempo cronolóxico, esto é “tempo de
reloxio e de fabrica” segundo os termos do autor. Na
segunda parte analiza as consecuencias da rachadura
coa escala de valores tradicionais, que conduce ao
home actual a un descrédito e ata ao caos. Para o
antropólogo, esta carencia de valores e sistemas de
valores tradicionais causa o vacío en moita xente, e
ese vacío tradúcese na configuración dun home postmoderno desposeído de todo valor relixioso que
absolutiza o presente que considera inmutable, e que
é medoso diante os novos adiantos da biotecnoloxía.
Por último, a terceira parte do texto ofrece a alternativa a situación, optando por unha resemantización,
e dicir, tratar de reestructurar de novo a situación
vital do home occidental revestindo de novos significados as cousas e as accións.Antes de concluir o traballo, o autor fai unha sintética presentación do
modo como se desnvolvía o casamento e o banquete
de voda na sociedade galega tradicional.

IV
Na cuarta e última parte do volume inclúense tres
achegas relacionadas co turismo e coa identidade
cultural de Galicia.
Na primeira, titulada O turismo e o patrimonio cultural dos pobos, o profesor Xaquín Rodríguez
Campos parte da presencia que está tendo o turismo no proceso de descubrimento do patrimonio
cultural dos pobos, para sinalar, de seguido, que a súa
dinámica vai moito máis alén dos intereses exclusivamente económicos que pretenden homoxeneizar
culturalmente o mundo actual. Na súa opinión
tamén aparece orientada a crear patrimonios capaces de convertérense en centros de peregrinación
cultural, e ás cidades que os detentan en santuarios
emblemáticos da cultura postmoderna. Polo tanto, o
autor considera que lonxe de destruílos patrimonios
locais, a dinámica patrimonial actual serve para facer
unha remodelación de cidades e, con ela, tamén para
remodelar e fortalecer as súas identidades locais. En
apoio desta hipótese ofrécense exemplos de espectáculos populares creados para o turismo, que acaban por se converter nuns rituais de gran transcendencia social para reconstruír e actualizar a identidade local e, nesta liña, ofrece unha análise da festa da
istoria de Ribadavia para mostrar o seu desprazamento de espectáculo folclórico ata aparecer con-

Co seguinte estudio de Xavier Castro Pérez sobre a
Cata popular do viño: Aspectos simbólico-culturais
poñemos fin a esta parte. A partir do emprego de
fontes documentais de natureza heteroxénea e dispar, como estudios de folcloristas e etnógrafos,
recompilación de cantigas e romances, letriñas e proverbios populares, recentes traballos antropolóxicos,
ordenanzas, informes e disposicións municipais, tra15
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vertida hoxe en día nun ritual social que serve para
actualizar a identidade do pobo que a celebra, incentivar as súas relacións interculturais, e consolidar os
intercambios multiculturais promovidos pola actual
globalización.
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llos de Don Xaquín Lorenzo Fernández, adicados en
gran medida ó estudio da “cultura material ou
tamén tecnoloxía tradicional ou técnicas tradicionais” como el mesmo apunta no prefacio da súa
achega para logo engadir: “A el débeselle a súa
estructuración, o pulo na súa pescuda e en grande
medida a condición que acadou no contexto das
ciencias sociais en Galicia.Sen lugar a dúbidas, hai
na investigación etnográfica un antes e un despois
de Xaquín Lorenzo.”

Pola súa parte, no texto titulado Patrimonio etnográfico e turismo rural emerxente nun concello rural
ourensán, do profeor Xosé Antón Fidalgo
Santamariña, formúlase a hipótese de que o patrimonio cultural nas súas diferentes manifestacións
pode constituir un factor estratéxico para o desenvolvemento turístico e local das areas rurais ourensáns, e trátase de validala nun concello rural ourensán, o de Vilariño de Conso, que aínda se mantén á
marxe dos fluxos turísticos que xa gozan outros. A
tarefa leva ao autor a elaborar un diagnóstico dos trazos máis salientables deste concello no que se trata
de intervir, e avanzar un programa de actuacións concretas que se deberían acometer para introducir e
potenciar nese concello rural de Vilariño de Conso
un tipo de desenvolvemento turístico e local sustentable a medio e longo prazo.

Neste volume, polo tanto, contense un útil panorama
de temáticas de interese no estudio do Patrimonio
Etnográfico de Galicia, que invitan a seguir profundizando no seu estudio por especialistas de moi diversos campos que concirnen á Arqueoloxía, Historia,
Etnografía e Antropoloxía cultural.Agardamos que no
futuro poidamos avanzar no coñecimento de aspectos non tratados nesta xuntanza.
Na xestación desta obra contraéronse moitas débedas que aliviaron, sin duda, o complexo da súa xestación. Os autores para empezar, sendo como son
especialistas en campos e disciplinas heteroxéneas,
adaptáronse ao diseño xeral do volume, e foron
comprensivos cos meus encargos. A xuntanza de
Maio de 2003, na que se discutiron durante tres días
os textos aquí recollidos, dentro das sesións do Iº
Congreso sobre o Patrimonio Etnográfico Galego
“in memoriam” Xoaquín Lorenzo Fernández, foi
posible gracias á colaboración do Vicerrectoraro de
Extensión universitaria da Unversidade de Vigo, a
Area de antropoloxía social da Facultade de
Ciencias de Educación do Campus Universitario
de Ourense, a Escola Provincial de Danza da
Excma. Deputación, o Laboratorio Ourensán de
Antropoloxía social, o Centro Cultural Deputación
de Ourense, e ao patrocinio económico da Excma
Deputación Provincial de Ourense. Sirvan estas
liñas para testimoniar publicamente o agradecemento dos autores a todos eles.

O profesor Marcial Gondar Portasany no estudio
titulado Do Patrimonio á Identidade, da Identidade
á Palabra, da Palabra á Comunicación subliminal,
expresa que na maioría dos textos do patrimonio oral
da cultura galega funciona unha semántica que a conciencia das persoas non percebe pero que é a que vai
construíndo a nosa identidade profunda, tanto a nivel
individual como social porque a percibimos subliminalmente. No desenvolvemento da análse que fai dun
destes textos relativos ao patrimonio etnográfico
inmaterial, o profesor Gondar descodifica esta
semántica oculta, observa como funciona e móstranos como pode ser utilizada nun programa de activación e posta en valor do patrimonio cultural galego.
Por último o Director do Museo do Pobo Galego,
Carlos García Martínez, fai un percorrido polos traba-
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FRANCISCO MIGUEL CASTRO ALLEGUE

N

o Convenio Cultural Europeo de París
(1954) emprégase por primeira vez o concepto “patrimonio cultural”, termo que ó longo
dos anos foi evolucionando para englobar o patrimonio arquitectónico e arqueolóxico, as paisaxes
culturais, os bens culturais (mobles e inmobles) e
o patrimonio intanxible.
O ben cultural (como o define M.S GIANNINI, 1976:
páx. 31-32) corresponde á colectividade, non como
ben de pertenza, senón como ben de goce; o que ese
grupo, disgregado e informal de persoas físicas, indeterminadas e indeterminables, posúe sobre o ben é
un dereito de gozo del, á integridade física e non á
integridade patrimonial.

Como calquera outro ben colectivo da sociedade, o
patrimonio cultural tamén precisa de instrumentos
que aseguren a súa conservación e posta en valor.Así,
require que se establezan criterios operativos sobre
conceptos como o de “conservación integrada” (concepto xurídico indeterminado no que teñen cabida a
consolidación e rehabilitación versus reconstrucción, afectados pola polémica sentencia do 16 de
outubro de 2000 do Tribunal Supremo, no caso do
teatro romano de Sagunto, obxecto do interesante
libro de S. MUÑOZ MACHADO: La resurrección de
las ruínas), que se harmonicen as políticas urbanísticas e de ordenación do territorio, que se defendan e
promovan os oficios artesanais en perigo de desaparición e a formación de especialistas, que se empre-
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guen técnicas e materiais tradicionais, que se analice
o dito patrimonio como factor de desenvolvemento
sostible e de integración, que se incentive a sensibilización social dos valores do patrimonio e a colaboración pública-privada para a súa rehabilitación,... Pero
as ditas medidas de conservación precisan, en última
instancia, da protección outorgada polo ordenamento xurídico, conformado nesta materia pola Constitución española de 1978 e as normas que a desenvolven, singularmente a Lei 16/1985, do 25 de xuño, do
patrimonio histórico español e, no ámbito da comunidade autónoma galega, a Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia.

A principal consecuencia desta regulación constitucional é a da diversidade da acción administrativa de
tutela que determina, dunha parte, a aparición de réximes xurídicos propios para cada un dos distintos
ámbitos materiais que comprende o patrimonio cultural: o patrimonio arquitectónico, o patrimonio arqueolóxico, o patrimonio etnográfico, o patrimonio bibliográfico e documental,... Por outra parte, esa dispersión
normativa acentúase pola obriga constitucionalizada
de que os poderes públicos interveñan en planos distintos, segundo o reparto de competencias por razón
do territorio pero tamén, como xa se dixo, por razón
da materia. (J. GARCÍA FERNÁNDEZ, 1988: páx. 200).

A Constitución, como norma xurídica que consagra o
carácter social dos bens culturais (L. A. ANGUITA
VILLANUEVA, 2001: páx 46) impoñendo limitacións á
propiedade privada (F. BENÍTEZ DE LUGO Y
GUILLÉN, 1988: páx 25 e ss), quixo destacar co concepto “patrimonio histórico-artístico”, que emprega
no seu artigo 46, unha concepción unitaria e globalizada na que, non obstante, tiña cabida unha diversidade de categorías de bens culturais en función das
súas características singulares.

A Lei 8/1995, do 30 de outubro, do patrimonio cultural de Galicia, establece que o dito patrimonio está
constituído por tódolos bens materiais e inmateriais
(esta última categoría é novedosa en relación coa Lei
16/1985, do 25 de xuño, do patrimonio histórico
español) que, polo seu recoñecido valor propio,
deban ser considerados como de interese artístico,
histórico, arquitectónico, arqueolóxico, etnográfico,
científico,... relevante para a permanencia e a identidade da cultura galega a través do tempo.

Nembargantes, no reparto de competencias entre o
Estado e as comunidades autónomas, a Carta Magna
prescinde dese carácter integrador e nos artigos 148
(competencias que as comunidades autónomas
poderán asumir) e 149 (competencias exclusivas do
Estado) distribúe por compartimentos temáticos as
diferentes atribucións que, por ámbitos territoriais,
se van exercitar en materia de bens culturais e que
non poucas dificultades presentou á doutrina (e ó
propio Tribunal Constitucional na sentencia
17/1991, do 31 de xaneiro -BOE nº 48, do 25 de
febreiro) para interpretar o seu verdadeiro alcance e
significado (A. PÉREZ DE ARMIÑÁN Y DE LA SERNA,
1997: páx. 43). Así, o Estado resérvase a defensa do
patrimonio contra a exportación e a espoliación e os
museos, bibliotecas e arquivos da súa titularidade,
correspondendo á Comunidade Autónoma de
Galicia, en virtude do artigo 27 do seu Estatuto de
Autonomía, a competencia exclusiva da artesanía e
do patrimonio histórico, artístico, arquitectónico,
arqueolóxico e os arquivos, bibliotecas e museos de
interese para a comunidade, así como a ordenación
do territorio e o urbanismo.

Esta definición xenérica, froito da necesidade de contar cun marco legal amplo de protección fronte ó
espolio, precisa de concreción. E parece que non é
difícil cando falamos de monumentos, conxuntos históricos, zonas arqueolóxicas,...A cuestión complícase
cando nos metemos no debate terminolóxico e conceptual sobre a antropoloxía (dende o punto de vista
académico) ou do patrimonio etnográfico (dende un
punto de vista máis popular).
Ese interese etnográfico constitúe un valor que non
se tiña en conta na Lei do 13 de maio de 1933, sobre
defensa, conservación e acrecentamento do patrimonio histórico-artístico nacional (primeira normativa
en materia de patrimonio cultural con rango de lei e
precursora da citada Lei do patrimonio histórico
español) como vía de inclusión no patrimonio histórico daqueles bens que nalgún sentido sexan útiles ó
coñecemento das razas ou pobos nos seus diferentes
e variados aspectos (C. BARRERO RODRÍGUEZ, 1990:
páx. 207). A primeira vez que se fala de etnografía
nun texto legal é no Decreto do 26 de xullo de 1934,
polo que se creaba o Museo do Pobo Español, coa
20
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finalidade de “protexer, conservar e estudiar nel os
obxectos etnográficos da cultura material, as obras e
as actividades artísticas e os datos folclóricos do
saber e a cultura espiritual nas súas manifestacións
nacionais, rexionais e locais”. Na vixente Lei do patrimonio histórico español dedícanse os artigos 46 e 47
a ordenar esta materia, os cales, á súa vez reenvían á
regulación que a propia lei establece para os bens
culturais mobles e inmobles.A Lei do patrimonio cultural de Galicia dedica o título IV ó patrimonio etnográfico e no seu artigo 64 defíneo como o integrado
por lugares, bens (mobles e inmobles), actividades e
modos de vida tradicionais e propios do pobo galego
nos seus aspectos materiais e inmateriais.
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Por outro lado, os bens intanxibles, constituídos
polos coñecementos e actividades, como manifestación espiritual digna de conservación e protección
por ser expresión dunha cultura ou xeito tradicional
de vida dunha comunidade, determinan que a tutela
dos poderes públicos se oriente á promoción e adopción das medidas oportunas conducentes ó seu estudio, documentación científica e á súa recollida por
calquera medio que garanta a súa transmisión e posta
en valor (artigo 65 da citada Lei do patrimonio cultural de Galicia).
Pese a que a cultura tradicional, a través das súas múltiples manifestacións (os bailes, as festas, os xogos, a
música, os costumes, a literatura oral, a gastronomía, os
oficios artesanais, as técnicas de traballo,...) é un dos
elementos que configuran e definen a personalidade
colectiva dun pobo, a acepción e límites deste tipo de
patrimonio etnográfico non están aínda resoltos.

Así pois teñen a consideración de bens etnográficos,
en atención ó seu carácter de expresión relevante da
cultura popular, non só os bens (realidades físicas)
senón tamén a transmisión dos coñecementos e das
actividades tradicionais (dos “costumes” e das “herdanzas culturais”).

Así, X.C. SIERRA RODRÍGUEZ (2000: páx 470) considera ó patrimonio etnográfico como unha percepción e unha asignación de status e valores a realidades tanxibles e intanxibles da producción material e
simbólica de grupos e comunidades.

Esta diferenciación implica (seguindo J. M. ALEGRE
ÁVILA, 1994: páx 382 e ss.) dous réximes xurídicos de
protección. Por un lado, os bens materiais (físicos, reais)
que integran o patrimonio etnográfico, ós que se lles
aplica a normativa prevista para o resto dos bens culturais, é dicir, poden ser declarados bens de interese cultural ou estar inventariados. Este sería o caso de certos
escudos,cruces de termo,hórreos,...,que,por ministerio
da Lei do patrimonio histórico español (por aplicación
da súa disposición adicional segunda en relación co
Decreto 571/1963,do 14 de marzo,sobre protección de
escudos, emblemas, pedras heráldicas, rolos de xustiza,
cruces de termo e pezas similares de interese histórico-artístico e o Decreto 449/1973, do 22 de febreiro,
polo que se protexen os hórreos ou cabazos antigos
existentes en Asturias e Galicia) teñen a condición de
ben de interese cultural e elle de aplicación o réxime
de protección establecido para estes bens na Lei do
patrimonio cultural de Galicia na súa disposición adicional primeira en relación cos artigos 33 e seguintes
e a prevista no artigo 30 (fixa unha área de protección de 50 metros medida dende o elemento máis
exterior do ben etnográfico protexido) das Normas
Complementarias e Subsidiarias de Planeamento das
provincias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra,
aprobadas por orde do 3 de abril de 1991.

Unha nova definición deste patrimonio inmaterial é a
examinada pola Conferencia Xeral da Organización
das Nacións Unidas para a Ciencia, a Educación e a
Cultura (UNESCO), na súa 31 sesión (outubro e
novembro do 2001, 31 C/43), que considera como tal
os procesos adquiridos polos pobos así como os
coñecementos, as competencias e a creatividade da
que son os herdeiros e que desenvolven os productos que crean e os recursos, espacios e outras dimensións do cadro social e natural necesarios para a súa
duración. Estes procesos inspiran ás comunidades
vivas un sentimento de continuidade en relación
coas xeracións que os precederon e revisten unha
importancia crucial para a identidade cultural así
como para a salvagarda da diversidade e da creatividade da humanidade.
A cultura popular e tradicional caracterízase pola súa
capacidade de adaptación ó longo de períodos históricos moi distintos e con cambios de toda clase
(perda de vixencia dalgunha das súas manifestacións
polo feito normal da evolución das sociedades, des21
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envolvemento de aspectos novos,...). Sen embargo,
co nacemento deste século a cultura inmaterial ten
que afrontar situacións que en nada favorecen a súa
continuidade nin o seu desenvolvemento, destacando unha por riba de todas: a globalización (cuestión
esta abordada en profundidade no Simposio
Científico Internacional que tivo lugar en Madrid en
decembro de 2002 con motivo da XIII Asemblea
Xeral do Consello Internacional de Monumentos e
Sitios (ICOMOS).

tiva, xeradora da cohesión social. Neste punto esperemos que as recentemente aprobadas normativas
sobre réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e
dos incentivos fiscais e mecenado (Lei 49/2002, do
23 de decembro BOE nº 307, do 24 de decembro) e
de fundacións (Lei 50/2002, do 26 de decembro, BOE
nº 310, do 27 de decembro), potencien ás asociacións
que promoven activamente e garanten o arraigamento desta cultura dentro da sociedade ou aqueloutras
que a investiguen ou a analicen.

Na actual conxuntura da denominada cultura de
masas, que conta co apoio de poderosas industrias
cuns fins netamente comerciais e co impulso dos
medios de comunicación que marcan as tendencias
do consumo cultural e dos xeitos de vida e de ocio,
a cultura popular e tradicional só poderá garantir a
súa continuidade e vixencia social na medida en que
manteña e incremente o arraigamento no seo do
territorio onde se desenvolvan e o apoio activo dos
cidadáns que o habitan. Faise preciso reconverter a
globalización uniformizadora pola suma e intercambio entre as diversas culturas, pero preservando a
diversidade cultural como un valor para defender.
Dicía THOMAS STEARNS ELIOT (premio Nobel de
Literatura en 1948) que non podería haber unha cultural europea se os diversos países de Europa estaban
illados entre se; pero tampouco podería haber unha
cultura europea se estes países son reducidos a un
estado de uniformidade. Así pois, faise necesario a
diversidade na unidade.

A nivel internacional estase a traballar, no marco da
Conferencia Xeral da UNESCO, nunha Convención
internacional para a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial. O primeiro anteproxecto, consensuado en París en xullo de 2002, fundamenta a súa necesidade na inexistencia dun instrumento multilateral
vinculante para a salvagarda deste tipo de patrimonio
e na necesidade de crear conciencia da súa importancia (recoñecemento), especialmente entre as xeracións máis novas, como axentes das comunidades
que o manteñen, adaptan e transmiten. Para os efectos do dito documento enténdese por patrimonio
cultural inmaterial (que se manifesta na expresión
oral; nas artes de interpretación; nos usos sociais,
rituais e actos festivos; e nos coñecementos e usos
relacionados coa natureza) as prácticas e representacións, xuntamente cos coñecementos, técnicas, instrumentos, obxectos, artefactos e lugares necesarios,
que as comunidades e individuos recoñezan como
patrimonio cultural inmaterial propio e que sexan
compatibles cos principios universalmente aceptados de dereitos humanos, equidade, sostibilidade e
respecto mutuo entre as comunidades. Para facer viable esta Convención preveese a constitución dun
Comité do Patrimonio Cultural Inmaterial, a creación
dun fondo, a regulamentación da asistencia internacional e a realización de programas de ensinanza e
sensibilización.

Na sociedade galega está a acontecer un fenómeno
coñecido noutras partes de España e doutras nacións
desenvolvidas: o crecente protagonismo do patrimonio etnográfico. As comunidades demandan a posta
en valor e xestión doutros bens culturais do territorio propio (distintos dos recoñecidos habitualmente
como tales), impulsado polo desarraigamento do
home contemporáneo que busca, na denominada
“era da postmodernidade”, a autenticidade e identificación no pasado achegado (P. REVENGA
DOMÍNGUEZ, 2002: páx 115).

Así mesmo, destacar que coa finalidade de dar unha
resposta á urxencia que representa a desaparición
do patrimonio cultural inmaterial (xa dicía AMADOU AMPÂTHÉ BÂ –máximo responsable nos anos
50 da sección de etnografía do Institut
Francophone d’Afrique Noire– que “en África un
vello que morre é unha biblioteca que desaparece”)
a Conferencia Xeral da UNESCO, na súa 29 sesión,

Os axentes sociais promotores destes procesos de
redescubrimentos consideran que estes novos bens
patrimoniais forman parte da historia da súa comunidade, constituíndo aspectos da súa identidade colec22
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patrimonio é posible a salvagarda do patrimonio
industrial, xa que non se condiciona a conservación
dunha fábrica á existencia de valores artísticos nin á
súa antigüidade. Os bens industriais a conservar son
aqueles que recollen valores testemuñais do pasado
independentemente da súa antigüidade, xa que a
velocidade á que evoluciona a sociedade por mor
das innovacións técnicas, acentuada nas últimas
décadas, provoca que máquinas e instalacións queden rapidamente obsoletas, o que implica un cambio
organizativo na sociedade.

en novembro de 1997, creou a distinción de Obras
mestras do patrimonio inmaterial da humanidade, coma xeito de reaccionar ás ameazas da uniformización cultural (xa apuntada), ós conflictos armados, ó turismo de masas, á industrialización, ó éxodo
rural, ás migracións, á degradación do medio,... O
regulamento relativo á proclamación de candidaturas foi aprobado na 155 sesión do seu Consello executivo (Decisión 155 Ex/3.5.3) no ano 1998. En
maio de 2001 o director xeral da UNESCO proclamaba as primeiras 19 obras mestras do patrimonio
oral e inmaterial (fronte ás máis de 4.000 declaradas
patrimonio material da humanidade), entre elas atópase o Misterio de Elche. Neste ano, en China, proclamaranse as novas candidaturas, entre as que
esperemos que se atope a das festas de San Joan de
Cidadela en Menorca.

Ó patrimonio industrial non se lle pode aplicar a conservación pasiva baseada na restauración como fin
último, senón que ha de empregarse o método da
reutilización, nin se poden realizar á marxe do seu
contexto territorial. Se as máquinas e outros elementos sen dimensión espacial poden conservarse nos
museos, as instalacións industriais (talleres, muíños,
ferrerías, edificios obreiros, construccións sociais,
telleiras, fábricas de luz, conserveiras, estaleiros, papeleiras, fornos...) son inseparables do seu contorno.

Cando a Lei do patrimonio cultural de Galicia regula
o patrimonio etnográfico dedica o artigo 66 ós bens
inmobles de carácter industrial, establecendo que “a
tódolos bens de carácter etnográfico que constitúan
restos físicos do pasado tecnolóxico, productivo e
industrial galego que sexan susceptibles de seren
estudiados con metodoloxía arqueolóxica seralles
aplicable o disposto nesta lei para o patrimonio
arqueolóxico”.
Neste punto indicar que a protección e xestión do
patrimonio industrial (tamén denominado arqueoloxía industrial) comparte aspectos do patrimonio histórico e é, por dicilo dalgún xeito, unha modalidade
do patrimonio etnográfico (en canto que vinculado ó
tradicional) pero contén unha serie de notas específicas que están presentes nos obxectos, elementos e
instalacións industriais e no seu contorno inmediato,
vencelladas a sistemas de organización da producción, relacionados a un pasado recente e ó cambio
asociado a el.

Neste contexto, a protección dos espacios integrantes
do patrimonio industrial pivota máis que na normativa sobre patrimonio cultural na ordenación do territorio e o urbanismo (J. FARIÑA TOJO, 2000: páx 188),
partindo da premisa de que o desenvolvemento territorial sostible pasa pola conservación do patrimonio
cultural e natural (englobados no que, a partir da 4ª
Conferencia Europea de Ministros responsables de
patrimonio cultural, Helsinki (1996), se coñece como
“paisaxes culturais”), como recurso endóxeno capaz
de xerar rendas, crear emprego e fixar poboación, singularmente en áreas xeográficas deprimidas. Nesta
liña de actuación ten a súa razón de ser unha parte das
disposicións contidas na Lei 9/2002, do 30 de decembro, de ordenación urbanística e protección do medio
rural de Galicia (DOG nº 252, do 31 de decembro).

Segundo as actuais tendencias (E. CASANELLES I
RAHOLA, 1997: páx 193 e ss) sobre o concepto de
bens culturais (tal e como xa se expuxo) faise preciso preservar para as xeracións futuras non só aquelo
digno de ser contemplado e admirado (obra artística) senón que tamén deben transmitirse aqueles
“testemuños” que lles permitan comprender mellor
as épocas pasadas. Con este concepto amplo do

Ante a imposibilidade de xestionar o patrimonio
etnográfico dun xeito illado, independentemente do
sistema de protección do noso patrimonio cultural e
cando a lexislación positiva recoñece como bens culturais elementos inmobles, mobles e inmateriais que
presentan (por mor da súa natureza) unha gran diverxencia entre sí, córrese o risco de que se estableza a
prevalencia dun deles por razóns de índole sociocul23
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gás no caso dos itinerarios xacobeos, sobre
todo no que respecta ó Camiño Francés, un
dos aspectos máis esquencidos do noso patrimonio
histórico é o das vías antigas. E digo vías antigas, e
non só vías romanas, entendendo por antigas tódalas
rutas que, derivando comunmente da rede estradal
que Roma estableceo, estiveron en funcionamento
ata ben entrado o século XX. Recordo con agarimo
cómo aínda nos fináis dos corenta e tódolos cincoenta do século XX se seguía circulando, nos días de feira
masivamente, pola vía que, partindo da antiga Aquae
Flaviae, hoxe Chaves, procuraba o paso pola vertente oriental da Serra de Larouco, onde se empraza
Lucenza, a miña aldea, para despois arribar a Xinzo, o
vello Foro dos Límicos. O histórico vieiro, aínda chamado estrada en diversos sectores do seu percorrido,
acunicado con múltiples estreitamentos e só arranxado ocasionalmente polos concellos das aldeas polas
que pasaba, víase transitado nas feiras de Xinzo,

cando de verdade eran feiras, por unha serpe interminable de camiñantes a pé e a cabalo, carros, xugadas,
vitelos, porcos e outras mercadurías, que se iniciaba
na raia seca de Videferre sobre as sete da mañá e perduraba incesantemente ata pasada-las dez, voltando a
producirse o mesmo fenómeno, en senso contrario, a
partir das seis do serán.
A abertura masiva de novas estradas en datas posteriores e a xeneralización dos vehículos a motor relegaron estas rutas, tradicionalmente vivas e activas,
non só ó esquecemento senon, en moitos casos, a súa
destrucción. Dende que as excavadoras apareceron
no horizonte do progreso para facilita-las comunicacións, unha política, polo xeral torpe e anárquica,
permitiu o arrasamento, en múltitude de ocasións
non xustificado, de cáseque tódolos antigos camiños.
Dacordo en que, historia testi, toda nova civilización
aséntase sempre sobre as cinsas da precedente. Daí
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esquema, que no caso do terceiro, Bracara, remataría
co agrupamento na chaira dos poboados castrexos
da contorna. Pero, como non poden existir verdadeiras cidades sin vías de comunicación, do intento de
unir aquelas entre sí e coas rexións orientais e meridionais da península foi abrollando o xermolo das
rotas de larga distancia neste noso afastado territorio.

que non sexa posible conservar a totalidade dos vestixios do pasado; pero sí é posible preservar elementos abondos e importantes de cada época nos que
debe apoiarse a concencia histórica de cada pobo.
En resumo, a rede tradicional de camiños destruíuse
xa, en boa parte, debido a abertura incesante de estradas, autoestradas, camiños forestais, pistas de concentración parcelaria, expansión dos núcleos urbanos,
etc. O que resta, que aínda é bastante, fai falta, con
suma urxencia, catalogalo, determinalo, conservalo e,
cando mereza a pena, poñelo en valor. Estou matinando, eso sí como obxectivo pouco acadable, nas vereas antano balizadas de carballeiras e castañais e hogano mergulladas baixo a fraga, en fondas corredoiras
umbrías no verán, en estreitas canellas limitadas por
paredes de edras colgantes; nos camiños enlousados
que rubían ata a serra ou na antiga vía romana afortunadamente esquencida nela. E refírome neste intre, a
xeito de exemplo, a ese retallo de calzada de máis de
seis kilómetros de lonxitude balizada por algúns
miliarios sin inscrición, pois posiblemente a posuíron
pintada, que percorre a ladeira da Serra Seca, entre
Pentes e A Esculqueira, na comarca da Gudiña. A
estructura que aínda conserva non ten nada que
envexarlle a paradigmática via nova, por exemplo,
nin no seguimento racional das curvas de nivel e suavidade do gradente, nin na estructura dos bancais da
caixa e anchura desta.

Con tal fin, iniciouse a apertura simultánea, a partir
das tres futuras capitais de convento xurídico, de
dúas grandes vías de tránsito: a primeira para comunicar Bracara con Asturica a través de Ad Aquas, a
futura Aquae Flaviae; a segunda, para vencellar aquelas dúas urbes capitais con Lucus Augusti. Na práctica, resultaba unha soa vía perimetral hinzada de mansións, algunhas das cales, e despois dun século, iríanse convertendo en núcleos urbanos de nidio carimbo
romano, como é o caso de Aquae Flaviae e outras.
Precisamente, cos Flavios acométese a penetración
viaria no cerne montuoso da Gallaecia interior
mediante a construcción da Via Nova pola distancia
máis curta entre Braga e Astorga, completándose de
seguido coa apertura de novas rutas, de ámbito integral ou sectorial, ó longo de comarcas anteriormente
mal comunicadas. Pero é con Caracalla, xa nos inicios
da terceira centuria, cando se comeza a balizar con
miliarios a rede de vías secundarias que se van trazando, de norte á sur preferentemente, acadándose en
tempos dos sucesores de Constantino unha densidade viaria semellante á que A. Grenier describe para
algunhas comarcas da Galia onde, afirma,“ os establecementos humanos agrupábanse a beira das vías, do
mesmo xeito que os vagos dun cangallo de uva ó
longo do seu acio”.

Pero non hai tempo para falar de todo e, por iso,
vamos limitar esta intervención a destapar a problemática das vías romanas que sucan o territorio que se
estende entre o Douro e o Cantábrico, por unha
parte, e o Esla e o Atlántico, por outra, un ámbito no
que se situaban as rexións históricas de Asturia e
Gallaecia, xa que, non só se mantiveron como rutas
principais de comunicación ata mediados do século
XVIII senon que delas derivaron cáseque tódolos
camiños posteriores.

E foi por esta rede de vías que penetraron os influxos
militares, comerciáis, culturais, linguísticos, relixiosos
(cristianismo incluído) foráneos e foi, por elas mesmas, que se exportaron as nosas riquezas mineiras e
humanas, sobre todo. De tal fluxo e refluxo xurdíu
ese fenómeno híbrido ó que chamamos romanización. Foi daquela cando a nosa terra despertou do
sono da prehistoria e entrou na historia.

Conquistadas as terras do amplo finisterre hispánico
polas lexións de Augusto entre o –25 e o –19 antes da
era, a Roma presentábaselle a alternativa, ou de ligar
ó imperio só tributariamente os novos territorios,
absténdose de intervir nos asuntos internos dos
pobos da rexión , ou anexionalos á aquél con tódalas
consecuencias, artellando un ámbito absolutamente
ruralizado en datas anteriores nos esquemas urbanizadores que a potencia do Lacio ía esparexendo paseniño pola tea de araña dos seus dominios. Cada proceso iniciciábase fundandando núcleos urbanos de
nova pranta e abrindo vías para comunicalos. Elexíu
a segunda das opcións e foi así como sobre os antigos campamentos lexionarios de Asturica e Lucus
xurdiron dous dos epicentros organizadores deste

Derrubouse o Imperio de Occidente tra-la irrupción
dos Germanos no século V, pero as vías ficaron sendo
utilizadas, na totalidade ou en parte, ó longo doutra
dúcea de séculos.Trátase, polo tanto, dunha riquísima
herdanza que estamos obrigados a rescatar. ¿Cómo? A
través dunha serie de accións concateadas que poderían resumirese en estudio, definición precisa sobre o
terreo, limpeza e consolidación cando se xuzgue
oportuno, sinalización consensuada entre tódalas
administracións do seu percorrido, rentabilización e
posta en valor dalgunhas delas, convertíndoas en
auténticos itinerarios culturais. Por partes.
29
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xunto, por kilómetro cadrado, máis denso do
Imperio, sobre todo no que respecta ó ambito de
Gallaecia.

Estudio
Existen traballos abondos dende o século XVIII,
polo menos, sobre a rede viaria do Noroeste, pero
son, ou extremadamente sectoriais, estando lonxe
por elo de resolver as problemáticas de conxunto,
ou sumamente xeneralizantes e teóricos. Só abordando unha área territorial suficientemente significativa do antigo Imperio Romano vencellada por
unha unidade histórico-administrativa acadada por
aquelas datas poderá chegarse a conclusións verdadeiramente científicas. E coidamos que as dúas
rexións romanas de Gallaecia/Asturia que abranxían na antigüedade os territorios dentre o Douro
e o Cantábrico, o Esla e o Atlántico, constitúen un
espacio suficientemente definido como para poder
achegarse ós aspectos fundamentais do problema, e
iso tanto máis canto que, entre as tres capitais conventuais do Noroeste descorre o ámbito completo
de, polo menos, catro das vías oficiais que o
Itinerario de Antonino describe. O inconvinte radica na amplitude do territorio, que obriga a abordalo paseniño e segundo un proxecto de longa duración, que viñamos acariñando dende hai tempo.
Pero a ocasión presentouse hai seis anos, cando o
profesor Garold Walser, da universidade de
Freibourg, me convidou, en nombre da Comisión
para o CIL, que dirixe a Academia de Berlín, a participar no estudio e redacción do tomo XVII do
Corpus Inscriptionum Latinarum, o dos miliarios,
facéndome responsable dos tres conventos xurídicos do Noroeste Hsipánico, xa que é de todos coñecido que o devandito volume, proxectado xa nos
tempos de Mommsen e Hübner, nunca se levou a
termo. Só agora comezaron a sair do prelo fascículos do mesmo, aínda que dentro do noso ámbito, e
debido á eivas económicas alleas á nosa vontade,
non puderon iniciarse aínda os traballos específicos para a edición dos resultados.

Mais, non se trata só da presentación aséptica dun
conxunto de inscricións viarias sin contexto; o
contexto viario, precisamente, xoga un papel decisivo neste traballo e ocupou unha boa parte dos
nosos esforzos, iterrelacionándose profundamente
cos epígrafes inventariados; tanto que, sin eles no
poderían haberse abordado ningunha das catro
cuestións fundamentais que nos plantexamos no
estudio de cada unha das grandes vías do
Noroeste: percorrido detallado da calzada (e os
miliarios son os principais indicios que a detectan), posibles variantes dentro de cada trazado ( só
os miliarios poden determinalas), valor da milla ou
millas empregadas na mensuración de cada vía ( os
miliarios de millla fixa aparecidos in situ resultan
definitivos) e situación das mansións (con resultados semellantes).
Nembargante, co estudio dos miliarios, en xeral, mailos trazados viarios de conxunto non se esgotan as
posibilidades, neste terreo, de Asturia/Gallaecia.
Compre, de seguido, encarar cada unha das grandes
rutas oficiais en tódolo sen percorrido e conxuntos
de secundarias suficientemente interrelacionadas
entre sí. De momento, son tres as grandes calzadas
que se están abordando, constituíndo dúas delas, as
vías XVIII e XIX do Itinerario de Antonino, o tema de
cadansúa tese doctoral de dous dos nosos colaboradores. Polo contrario, a vía XVII ven sendo obxecto
dun estudio propio.
En cada unha, será preciso ocuparse, polo miúdo,
aparte da problemática xeral arriba aludida, da súa
estructuración física, gradente, pontes e viaductos,
etc sen esquecerse da toponímia viaria, as veces
sumamente reveladora, na que quero determe, de
seguido, moi brevemente.

A alternativa cara ó inicio dos traballos consistíu na
solicitude, por parte do equipo de investigadores que
dirixo, de dous proxectos sucesivos de investigación
da Secretaría Xeral de Investigación da Xunta de
Galicia e axudas diversas do Ministerio de Ciencia e
Tecnoloxía para o estudio xeral das vías, e o padroado do Consello da Cultura Galega para o capítulo
concreto dos miliarios. E é neste proxecto conxunto
que vimos traballando dende hai máis de seis anos,
como xa dixen, achándose a punto de sair do prelo o
primeiro gran tomo de resultados, o que corresponde ós miliarios.

A recolla da toponimia menor e a súa seriación, non
só no eido viario senón tamén en todo ese inmenso complexo de civilización rural que se nos está
indo das mans, resulta un asunto urxentísimo, por
canto, mentras os restos arqueolóxicos poden permanecer soterrados sen alterarse, os vestixios da
tradición oral desaparecen cando desaparece o
soporte que as transmite, isto é, as persoas, que
cada vez van sendo máis raras nun agro que se despoboa en progresión xeométrica. Pero quero limitarme neste íntre, como xa dixen, á toponimia viaria de época romana, concretándome nunha mostra
que pudera resultar paradigmática dentro dun conxunto inesplorado.

No plano/resumo que acompaña a este traballo contense comprimidos os logros do mesmo, que xira
arredor de 674 inscripcións de natureza viaria, o con30
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xou sementado o agro de topónimos tales como
Picón, Pitón, Canuto, Esporôes, Eixôes, etc, todos
eles aludindo a posición erecta ou tumbada de tales
cilindros.

A demorada experiencia investigadora habida neste
campo demostra que a xente chama as antigas vías
romanas, sobre todo principais,“Camiño dos romanos”, “Antiga”, sen dúbida unha abreviación da
“Carraria Antiqua” dos documentos medievais, e
tamén Geira, entre outras nomeadas menos coñecidas.

En fin, para non alargarme, so indicarei que un topónimo viario de datación romana relacionable con
pontes é o de Ponte Pedriña, tan frecuente dentro do
ámbito galaico/portugués. Por suposto, que non deriva “pedriña” de pedra pequena, como a primeira vista
pudera parecer, senón do adxectivo latino petrinea,
isto é, de pedra, feita en pedra, co t sonorizado en d.
O seu equivalente, “lapideum” encontrámolo expresado na inscripción fundacional da ponte romana de
Chaves: “ Aquiflavienses pontem lapideum de suo
fecerunt”. Ven a se-lo mesmo, contrapoñendose
ambos ligneum, isto é, de madeira.

Nembargantes, os portugueses e moitos españois,
concretizan o topónimo “Geira” exclusivamente na
vía nova, ó seu paso pola Serra do Xerez, facendo
derivar o odónimo do homófono Xeira, isto é, xornada de traballo, homologable coa xornada de viaxe
que se facía cada día camiñando.
Coidamos, pola contra, que as cousas non son así. A
verba Geira/Xeira aplicada ás antigas calzadas romanas aparece, non só no Gerez portugués senón tamén
na calzada da Esculqueira, á que antes xa aludimos,
nas variantes Xeira e Xeria; na vía XVII, en Vila da
Ponte (Montealegre) na forma “Camiño da Gea”, e
sobre na mesma vía nova, pero esta vez nas ladeiras
do Rodicio como “Camiño da Xe”, primeiro, e Leiras
da Xei máis adiante, en Vigueira de Abaixo.

En fin, só tras un estudio demorado das vías romanas
se pode proceder á súa recuperación mediante as
accións encadeadas ás que anteriormente aludimos:
delimitación, limpeza e consolidación; sinalización,
rentabilización. Pero isto supón a elaboración de
plans directores para un sinfin de proxectos que
compre consensuar coas respectivas administracións: locais, provinciais e autonómicas, cando se
trata de rotas de radio reducido, e provinciais, autonómicas e estatais cando de calzadas que, non só percorren o ámbito galego, senón que trascenden para o
sector portugués ou castelá/leonés.

Non se esqueza, por outra banda, que nas inmediacións de Simancas (Valladolid) existe a aldea de
Geria, que, coidamos, derivaría dunha vía ben coñecida que ía dende Oceloduri ou Salmantica ata
Tarraco.
Para nós, “Geira” derivaría de “Girum”, rebolta, pero
en plural, Gira, equivalendo ós modernos topónimos
“Retorta”, “Os Codos”, “As Conchas”, que retratan a
mesma realidade. Apelo ós “Codos de Larouco”, “As
Conchas de Cabaleiros” (Bande), “Las Conchas de
Aro”, en Logroño, etc.

En todo caso, ó tratarse da posta en valor destas últimas non caben plans parciais inconexos. Resulta
imprescindible en tódolas hipóteses que as administracións responsables dos percursos se poñan
dacordo.
Un proxecto, en vigor do que me honro en ser asesor científico, que pretende ser piloto no Noroeste e
que ten por obxectivo valorizar as vías nº XVII e
XVIII do Itinerario de Antonino, que, como é sabido,
unían Braga con Astorga, a primeira por Chaves e a
segunda pola Limia e Valdeorras, foi elaborado recentemente ó abeiro dos proxectos europeos interreg
III. Participan nel a Câmara Municipal de Braga e as
de Povoa de Lanhoso,Vieira do Minho, Montealegre,
Chaves, Boticas, Valpaços, Vinhais e Bragança, por
parte portuguesa; a Deputación de Zamora, Concello
de Astorga e Concello de Cacabelos, pola de CastelaLeón, e Fundación Aquae Querquennae/Vía Nova,
Universidade de Santiago, Deputación de Ourense e
Concello do Barco de Valdeorras por parte galega.
Adheríronse, ademáis, á parte científica, que dirixirá
a Universidade de Santiago, a Universidade de Viseu
e o Consello Superior de Investigacións Científicas
de Madrid.

Pero tamén a cor que o pavimento dunha ruta ofrecía antano quedou fixado as veces, na toponimia. O
caso de “Vilalba”, vía branca, en Zadagós (Sandiás)
resulta paradigmático. O mesmo se diga do pavimento granítico de certos sectores, como calzada ou lousada, susceptibles de confundirse con etapas non
romanas, sendo máis fiable estrada cando se acha
fosilizado secularmente como topónimo menor.
Polo que respecta ós miliarios, deron orixe, sobre
todo cando aínda estaban erectos, a un abano de
topónimos certamente significativo. O máis común e
Padrôes, Padrós, Padrosos e semellantes, seguíndolles, de preto, Anta e Antas, de tal xeito que hoxe en
día este topónimo, en xeral non relacionable coa
existencia de mámoas como antes se creía, ven a convertirse nun detector cáseque seguro do paso dunha
vía romana. Pero tamén a presencia de miliarios dei31
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3º. Sinalización. É a terceira das accións programadas.
Compre para cada vía unha sinalización común. Os
reinos de trifas non conducirían a ningures: mesmo
logotipo, mesmos carteis, mesmas lendas en distintas
linguas, según cada ámbito administrativo, e análogas
guías xerais explicativas do percurso. Iso non impedería que cada quen promovese actuacións sectoriais
dentro da súa respectiva parcela.

Trala concesión parcial dos recursos demandados,
para este proxecto, os elos básicos de actuación estableceranse por este orde:

E dentro da sinalización, un pequeno apartado para a
monumentalización. Explícome. Ó longo destas dúas
vías existen pontes e pontillóns de datación romana
ou posterior. Nos casos en que as distintas administracións non teñan procedido a súa restauración ou
consolidación, teríase por todos como un obxectivo
prioritario. Outro factor de monumentalización consistiría en balizar o percurso das vías cos miliarios
que noutro tempo tiveron. O ideal sería que figurasen
os orixinarios aínda conservados, pero a crúa realidade aconsella utilizar réplicas sobre as que haberá que
discutir dabondo á hora de configuralas.

1º. Definición dos tramos viarios dentro de cada
ámbito, municipal ou provincial, dos organismos
implicados no proxecto. Recurrirase para iso ós traballos, tanto antigos como modernos, que versan
sobre a cuestión, resumidos no compendio de miliarios ó que antes aludín. De calquera maneira, sería o
equipo científico o encargado de establecelos, propoñendoos como obxecto de actuación conxunta ás
distintas administracións.
2º. Limpeza e consolidación. Compre rozar a fraga e
o mato que hoxe en día mergulla ás antigas vías
romanas; doutro xeito non serán factibles ulteriores
actuacións. Pero ¿por qué falamos, o mesmo tempo,
de consolidación? Primeiro, porque existen anacos
de estructuras da caixa orixinal da vía que se están
estragando e é preciso, previo o correspondente
proxecto de actuación, restauralos. Segundo, porque
a vía romana que nos proponemos rescatar xa non é
a orixinaria senón o que queda dela nun camiño
secular sobreimposto e acunicado frecuentemente
entre muros de cerre de propiedades, muros que, en
ocasións, darían pé para escribir fermosas páxinas
de antropoloxía cultural pola súa perfección e variedade. É preciso levantalos de novo e dar á canella ou
a corredoira a faciana que tradicionalemente tivo.

En fin, como factor monumentalizador das vías cabería considerarse tamén a confección de réplicas
miliarias monumentais in capite viae, expresando o
percorrido total en millas de cada unha, nas respectivas capitais de convento, tal como sabemos existían
na época romana, ou miliarios dos chamados de cruzamento, como o célebre de Tongres, na Gallia, en
lugares relevantes de confluencia de rutas, como
sería o caso de Bergidum, Cacabelos, ou Aquae
Flaviae (Chaves).
4º. Rentabilización. É a parte máis complexa e necesitaríanse moitas horas para concretala.
Rentabiliza-las vías romanas principais significa convertilas en outros tantos camiños xacobeos da cultura; pero para iso sería preciso descubrir e poñer en
xogo toda a magnificencia do seu contido históricoartístico, lúdico, paisaxístico e turístico, e iso resulta
complicado, pero non imposible. Nesa rentabilización, seriamente estructurada, terían que intervir as
administracións competentes, elaborando plans completos de actuación integral. Só dun compromiso así
podería obterse un resultado satisfactorio. Os historiadores e arqueólogos sentiríamonos abondo compensados se a sociedade á que nos debemos tomase
en conta os esforzos feitos cara ó conocemento e
difusión da rede de calzadas romanas do Noroeste.
Nembargante, a súa conservación e posta en valor
corresponde ás administracións públicas, primeiro, e
á iniciativa privada despois.

Pero ó longo destas vías, verdadeiros camiños seculares, foron nacendo, o paso do tempo, pequenos
monumentos populares, que axudan aínda hoxe en
día, a determina-lo seu percurso.Trátase de petos de
ánimas, cruceiros, fontes, arcadas ou non, bebedoiros
e pías para o gando, muiños, fornos do concello, ermidas e ata tabernas, que deberían restaurarse e restablecerse. Cabería engadir o resto do acervo monumental máis graúdo, como serían os mosteiros, igrexas, pazos, castelos e demáis, cos que sempre haberá
que contar á hora de fixar un auténtico itinerario cultural, pero a modestia dos recursos dispoñibles vai
impedir, polo dagora, empresas de gran fuste.
Trataríase deso nunha segunda fase.
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oxe, cando o século XXI pasou xa o seu primeiro trienio, e a tecnoloxía vive un imparable proceso de desenvolvemento, tal vez a moitos lles poida
resultar estraño atopar un arquitecto directamente
comprometido co estudio e a defensa da arquitectura do seu tempo, compartindo o espacio dunha revista como Raigame, con xentes ligadas ós campos da
antropoloxía ou da etnografía, para facer unha homenaxe a un home que, como Xaquín Lourenzo, dedicou a súa vida, ó estudio dos usos, costumes, crenzas
e demais expresións da nosa cultura popular.

A explicación, sen embargo, máis alá dunha impagable débeda persoal con quen, hai xa moitos anos,
orientara os meus primeiros pasos no mundo da
arquitectura sen arquitectos e prologara o meu
primeiro libro sobre a mesma, deberemos busca-la
nunca nova tentativa de chama-la atención dos
futuros creadores e investigadores sobre a importancia do estudio da cultura popular como unha

das posibles bases do racional desenvolvemento de
calquera sociedade.
Mentres desde unha “académica” actitude a cultura
parece seguir reducíndose ó ámbito da actividade
dunhas reducidas elites posuidoras dun conxunto
de coñecementos aprendidos polo estudio –concretado no mundo da arquitectura coa actividade dun
limitado conxunto de deseñadores e teóricos responsables, ó longo da historia, do xurdimento de
sucesivos “estilos” e “modas” que a caracterizan
como unha máis das “belas artes”–, nun momento
como o que vivimos –convertidos en destinatarios
dunha continua e precipitada onda de informacións– resulta imprescindible deterse a meditar, de
novo, sobre o rigor e o ascetismo do conxunto de
coñecementos adquiridos, ó longo do tempo e á
marxe de calquera erudición, por cada comunidade
ou grupo social no desenvolvemento do seu coherente progreso social e material.
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Arne Jacobsen. Alquería en Italia. 1914

ble en espacios estancos, eles foron capaces de
observar que, este, tan só pode ser analizado en toda
a súa amplitude como un feito dinámico que no seu
desenvolvemento dá lugar a continuos cambios que,
máis tarde, caerán nun progresivo desuso, fronte a
outros con nova vixencia, constatando nas distintas
arquitecturas vernáculas a importancia duns valores
permanentemente presentes, ligados á austeridade,
harmonía, serenidade e sensatez das súas solucións.

Cando unha nova revolución tecnolóxica –a dixital–
parece indicarnos o inicio dun novo tempo histórico, sería bo reconsiderar, por exemplo, algúns dos
descubrimentos ligados á cultura popular vividos por
aqueles que, co nacemento da revolución industrial,
haberían de converterse nos grandes mestres da
arquitectura contemporánea.
En paralelo ás actividades daqueles etnógrafos que,
como Xaquín Lorenzo, nos ofrecían un meticuloso e
delicado testemuño do conxunto de elementos culturais, de tipo espiritual ou material, dos seus distintos pobos –e moitas veces amparándose na información por eles achegada–, arquitectos da importancia
de Frank Lloyd Wright,Adolf Loos, Le Corbusier,Arne
Jacobsen... foron daquela capaces de desmarcarse
das acusacións de sentimentalismo romántico vertidas contra os estudiosos das culturas vernáculas por
moitas das xentes da vangarda cultural do seu tempo,
para procurar desentrañar con eles os distintos
aspectos conceptuais das construccións populares e
extraer deles todo un conxunto de ensinanzas que,
logo, haberían de servir de base para o desenvolvemento dunha innovadora arquitectura.

Así, desde unha actitude que observaba a arquitectura popular como un acontecemento cultural en permanente evolución, intentaron fundir pasado e futuro nunha intelixente reflexión sobre a relación existente entre as actividades dos homes e o seu medio
circundante e, por riba de todo, entre as peculiaridades dun medio climatolóxico e os concretos xeitos
de habitación definidos polos seus poboadores para
adaptarse ó mesmo.
As distintas tipoloxías de casa-vivenda por eles
estudiadas en múltiples e fascinantes escenarios,
aquelas vivendas que ata o tempo dos nosos avós
foron o lugar no que as distintas xeracións ían
nacendo e morrendo sen que nada ou moi pouco
variara no contedor en que transcorrían as súas
vidas, pasaron, entón, a constituír un esencial apar-

Fronte á miopía consistente en percibi-lo fenómeno
cultural como un ámbito inmóbil e compartimenta34
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Casa rural en Lanzarote
Fotografía P. de Llano

tado entre os seus temas de
reflexión, mentres iniciaban unha apaixonante
viaxe cara a un mundo
aínda inexistente.
Tratábase de buscar unha
racionalidade e unha mesura
, consideradas como básicas
para unha nova arquitectura
propia dunha revolución
responsable de dar á humanidade unhas xustas condicións de vida, de proxectar unhas elementais vivendas coas que resolve-los problemas presentes para
unha gran parte da poboación, e fixérono interrogándose sobre a natureza dun longo proceso no que a
casa foi evolucionando desde a máis elemental formulación da arquitectura sen arquitectos cara a uns
innovadores e sorprendentes contedores.

Os fundamentos do interese pola
arquitectura anónima
Se retrocedemos douscentos anos na historia da cultura occidental, observaremos como un pequeno
grupo de investigadores, desenvolvendo as propostas
científicas xurdidas no século XVIII, iniciaron un
novo camiño na exploración sobre as transformacións das especies animais, forxando unha nova
corrente científica dedicada ó estudio da continuidade e coherencia das formas no medio natural, denominada evolucionismo.

Tratábase, pois, de analizar unhas edificacións intimamente vinculadas a unhas xentes que, século tras
século, foron capaces de construílas sen máis experiencia que a tradición, nin máis axuda que a da propia comunidade. Unhas edificacións que parecían
nacer como unha prolongación da paisaxe e do carácter do home que as habitaba,
dando lugar a unha arquitectura que pola súa identificación con cada lugar e as máis
inmediatas necesidades dos
seus habitantes habería de
constituír un dos máis destacados sinais de identidade
de cada pobo.

A afirmación de que toda configuración ou transformación dunha especie animal ten a súa explicación

Palloza no Cebreiro
Fotografía P. de Llano
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Frank Lloyd Wright. Capela rural. 1886

nas peculiaridades do medio en que se desenvolve a
súa vida habería de xogar un importante papel como
soporte teórico para todos aqueles arquitectos que,
máis tarde, tratarían de relacionar os vínculos dunha
arquitectura cos seus distintos factores determinantes, preguntándose:

Uns modelos propios para a arquitectura americana

¿É a forma consecuencia da función ou é esta resultado dunha forma previa?

A terra é a forma máis simple da arquitectura…
Construír sobre a terra é tan natural para o home
como para outros animais, aves ou insectos. Na proporción en que el se distinguiu dos outros animais, as
súas construccións acabaron converténdose no que,
hoxe, chamamos arquitectura.

Así, no ensaio Algúns aspectos do pasado e presente
da arquitectura, o gran mestre da arquitectura norteamericana, Frank Lloyd Wright, afirma:

A natureza escolleu as formas máis adecuadas para o
medio no que se localizan. Non foi a forma dos distintos órganos ou partes do corpo dun animal os que
xeraron o seu xeito de vida senón que foi este os que
xeración tras xeración foron determinando as súas
propias características, as formas dos seus corpos e
as súas calidades.

Unha arquitectura denominada por el como orgánica, que el identifica con “aquela que se desenvolve de
dentro a fóra en harmonía coas distintas necesidades
dos seus usuarios”… Unha arquitectura, que advirte
como froito directo dun desenvolvemento ligado ó
uso dos materiais locais e da súa directa relación co
seu contorno, na que as formas inútiles foron rexeitadas como parte do proceso de crecemento dunha
sociedade e na que todo elemento, todo detalle habería de ter a forma propia do traballo que debería realizar. Unha arquitectura, en fin, que o levaría a concretar unha inédita proposta creativa, independente de
calquera estilo, e apoiada nunha intelixente recuperación dos espacios da arquitectura colonial e as tecnoloxías da madeira e o ladrillo.

A función fai o órgano. É esta unha afirmación de
incuestionable importancia para comprender
boa parte das posicións teóricas xurdidas no
mundo da edificación co inicio do século XX.
Unha tese que levaría ós máis grandes arquitectos do pasado século a afondar no coñecemento
dunhas construccións ata entón non consideradas como parte da arquitectura. Unhas construccións que, dende o seu rigor e sobriedade, haberían de axudalos no seu camiño cara á unha
arquitectura clara e lóxica.
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Lucio Costa.
Vivenda rural
en San Miguel (Brasil)

Pragmatismo fronte a ornamentación

O constructor anónimo, o campesiño, –comenta en 1910– elixiu coidadosamente o lugar no
que levanta-la súa casa-vivenda e escavou a
terra no sitio en que debería situa-los cimentos.
Sobre eles levantará os muros portantes. Se hai
terra arxilosa nas proximidades, isto significa
que existirá un forno que o abasteza de ladrillos. Senón, tamén poderá utiliza-la pedra existente ó redor.

Foi, a súa, unha actitude teorizante sumamente próxima á que, na Viena do abuso ornamental da Secesión,
defendería con rigor outro dos grandes pensadores
da arquitectura contemporánea.
Fronte ós pintorescos excesos do Sezessionstil ,Adolf
Loos reivindica o enorme valor dunha modesta arquitectura que o impresiona pola súa simple “nudez”.

Mentres coloca os ladrillos ou as pedras un sobre
outro, o carpinteiro inicia o seu traballo.Alegres
soan os golpes de machada. Fai a cuberta. ¿Que
tipo de cuberta? ¿Bonita ou fea? Ignórao. A
cuberta. Máis tarde tomará as medidas para as
portas e ventás, e continuará rematando cada
un dos detalles necesarios para as súas necesidades domésticas.

A arquitectura vernácula, ata entón tan só frivolamente observada polos arquitectos centroeuropeos, aquela arquitectura caracterizada por “un rigoroso sentido da xusteza das dimensións da edificación
doméstica, o correcto uso dos materiais e a súa
adaptación sen prexuízos ás necesidades funcionais”, convertíase, así, para Loos no centro dunha
prolongada reflexión que o levaría a convertela
nunha máis entre as propostas que, co tempo, sustentarían o ideario do
Movemento Moderno.

Casa rural na Selva Negra
Fotografía P. de Llano
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de cultural de quen, co tempo e o pseudónimo de Le
Corbusier, habería de converterse no gran lider da
arquitectura do século XX.

Quixo levantar unha casa para el, para a súa
familia e para o seu gando, e conseguiuno.
Igual que os seus veciños ou que o seu bisavó. Como o consegue calquera animal que se
deixa guiar polos seus instintos. ¿A casa e fermosa? Si, é tan fermosa como poida selo
unha rosa, un cardo, un cabalo ou unha
vaca… É, a súa, unha culta arquitectura, se
por cultura entendemos ó equilibrio entre o
interior e o exterior do ser humano, aquilo
que garante un modo sensato de pensar e
actuar.

Xunto a L’Éplattenier, Charles-Edouard Jeanneret percorre e debuxa vales e montañas observando a relación entre a natureza e a arte no espectáculo das
plantas, dos animais ou das distintas modificación
introducidas polo home sobre as súas paisaxes, sempre desde un insuperable amor pola vida.
Xuntos admiraron as peculiaridades e a verdade da
arquitectura popular do Xura, a súa terra, deixando
esta actividade un claro rastro nos primeiros carnés
de apuntamentos dun mozo que soñaba con ser pintor e que un día chegaría a transformarse nun dos
máis grandes arquitectos de tódolos tempos.

Fermosa como unha rosa, un cardo, un cabalo… A
beleza da arquitectura non debería buscarse en ningún artificioso formalismo. Coma no século anterior
anunciaran os pais do organicismo, a mellor arquitectura sería aquela que sen “pretensións ornamentais” abordase a mellor integración no seu emprazamento e a máis intelixente solución espacial ás súas
necesidades desde o mellor uso dos materiais ó seu
alcance.

Entón, no inicio daquel novo derroteiro e sempre
estimulado polo seu preceptor, o futuro Le
Corbusier inicia unha serie de prolongadas viaxes
nas que atopará unha esencial parte do seu futuro
corpus teórico.

Na busca dos valores eternos da
arquitectura

Vive a nova Europa da industrialización e coñece os
seus cambios tecnolóxicos e sociais; viaxa ó
Mediterráneo e observa as grandes obras da cultura
clásica “como expresión dunha orde eterna que o leva
a comprende-la esencia da arquitectura” e, ó tempo,
advirte, xunto a ela, a presencia dun vasto mundo,
antes observado na súa montaña natal, que lle permite “reflexionar sobre as necesidades profundas e naturais do home”: a arquitectura sen arquitectos.

Uns anos antes de que Loos escribira aquel artigo, nas
montañas suízas, un mozo de tan só trece anos,
Charles-Édouard Jeanneret, comeza a súa aprendizaxe como deseñador, da man dun home, Charles
L’Éplattenier, que co seu traballo habería de converterse no responsable da conformación da sensibilida-

Vivenda
en Hydra
(Grecia)
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Le Corbusier Arquitectura vernácula en Bulgaria. 1911
Boceto para agrupación de vivendas no norte de África. 1942

Entre os centos de debuxos e esquemas entón realizados polo mozo arquitecto podemos, agora, subliñar a presencia de gran número de apuntamentos,
recollidos nos Balcáns, Turquía ou Grecia, que nos
mostran a presencia das máis atractivas ensinanzas
dun inigualable legado histórico informándonos
sobre as peculiaridades dunha arquitectura vernácula de gran personalidade, entre a que as cúbicas e
brancas construccións das illas gregas comezarán a
apunta-la súa influencia nalgunhas das súas principias obras.

dunha arquitectura que co tempo habería de constituír un dos máis sólidos basamentos dunha innovadora obra que, máis tarde, chegaría a ser considerada
como paradigma cultural do século XX. Unha arquitectura sobre a que, nun dos seus escritos despois
dunha estancia na vila de Vezélay, o arquitecto suízo
chegará a afirmar:
Paseo a modo polo pobo, de porta en porta, de esquina en esquina, e cada vez vou sentindo a harmonía
que liga tódalas cousas. En cada recanto encontro a
grandeza da intención e da exactitude. Cada cousa
esta no seu lugar. Son, estas, construccións humanas
útiles e non obxectos realizados por xente indiferente ó deseño e ó seu dominio.

A arquitectura popular –logo tamén estudiada na súa
experiencia india– integrábase así no corpus teórico
corbuseriano, permitíndolle meditar sobre a sensatez
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Le Corbusier
Proposta para vivendas en serie
1922

Aldea na India
Fotografía P. de Llano

Unha óptima relación
entre a natureza e o
espacio construído
Con textos teóricos que o reflictan
ou tan só unha indubidable influencia no seu traballo como deseñadores, analizar unha ou outra arquitectura vernácula en relación cos seus
distintos factores condicionantes
levou a unha boa parte das xentes da
vangarda moderna a introducir na
súa propia producción arquitectónica a presencia de formulacións ata
entón inéditas no mundo da arquitectura culta.

Le Corbusier
Interior de vivenda en Ahmadabad
Fotografía P. de Llano
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Plantas de construcción vernácula en Kyoto e proxecto
para casa/patio de Mies van der Rohe (1930)

Así, arquitectos como Mies van der Rohe chegarían, por exemplo, a observar como, mentres na
vivenda occidental a edificación central se pechaba sobre si mesma, na vivenda popular xaponesa
–imprescindible referente para comprender un

fundamental capítulo da vangarda moderna– o
núcleo do espacio interior vai abrirse ó seu contorno despoxándose de todo elemento superfluo
ata achegar unha absoluta impresión de funcionalidade.

Mies van der Rohe Casa con patio. 1931
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Aspecto exterior dunha vivenda rural en Xapón
Fotografía P. de Llano

Aspecto parcial
da engawa nunha
vivenda rural
xaponesa
Fotografía P. de Llano

was protexidas por grandes aleiros que proporcionan á vivenda un espacio intermedio entre o espacio doméstico e o seu contorno, propio dun xeito
diverso de habita-lo mundo.

Nelas, os paramentos interiores deslízanse e ábrense
para modificar os espacios existentes, ó tempo que,
nas estacións máis cálidas, as paredes exteriores van
abrirse permitindo unha total continuidade entre o
interior e o xardín para posibilitar unha mellor ventilación.

Unha arquitectura, en fin, fortemente marcada por
unha refinada cosmoloxía vital establecida como
base dunha cultura espacial ligada a unha forma
de vida completamente diversa á xeneralizada
entón no mundo occidental, centrada nunha ínti-

Encontrámonos, así, con edificacións dunha soa
planta cubertas por voluminosos teitumes de
palla. Construccións rodeadas de galerías ou enga42
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Mies van der Rohe. Pavillón de Barcelona. 1931
Fotografía P. de Llano

como a fluidez espacial, a liberdade compositiva, o
rigor da composición modular apoiada no uso dos
tatamis, a claridade, a ingravidez, a lixeireza, a diafanidade, a luminosidade, o claroscuro, a espontaneidade… van materializarse nunhas apaixonantes
solucións arquitectónicas que, coma no caso das
súas casas/patio ou do pavillón de Barcelona, continúan constituíndo os máis altos cumes alcanzados
pola arquitectura contemporánea.

ma conexión entre o espacio edificado e a natureza, na que os edificios se expanden sobre o seu
contorno dificultando a delimitación de ambos
conceptos.
Desde esta perspectiva, as obras de creadores como
Mies, xurdidas de análises ligadas ó desenvolvemento daqueles conceptos ligados ó mundo da arquitectura oriental, por el largamente perseguidos,
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Alvar Aalto Apuntamento na súa viaxe a España. 1951

A arquitectura vernácula como
expresión dunha cultura intemporal no inicio dun novo tempo

de moi longos períodos de tempo, Wright, Le
Corbusier, Loos… foron, sen dúbida, os responsables
da súa innovadora comprensión como fundamental
elemento xerador dunha dinámica arquitectura
moderna.

Por moito que, no mellor dos casos, a arquitectura
doméstica teña sido considerada pola maioría dos
nosos contemporáneos como unha “arte menor”, a
vivenda ocupou, ó longo dos últimos cen anos, un
importante lugar na investigación arquitectónica,
podendo afirmarse, sen temor a erro, que a historia
da arquitectura do pasado século podería ser perfectamente explicada mediante un estudio da evolución
da vivenda comezada, nos seus primeiros anos, cunhas novas solucións para o espacio familiar que
encarnan os valores dunha insólita cultura derivada
da revolución industrial desde transcendentais reflexións teóricas ás que a análise da arquitectura popular contribuíu decisivamente.

Foi o seu un proceso no que, na súa aproximación
á vivenda anónima como sutil referente conceptual
das súas innovadoras propostas, contaría, máis
tarde, coa continuidade investigadora de arquitectos da importancia de Alvar Aalto, convencido da
existencia de “configuracións constructivas case
arquetípicas para expresa-las formas básicas de
cada sociedade intuíbles nas arquitecturas vernáculas”, Jörn Utzon, cunha arquitectura na que os sistemas de agregación, as formas simples e a relación
co medio dunhas construccións anónimas, por el
estudiadas nas súas viaxes por América e Asia, contará cunha evidente presencia;Aldo Van Eyck, autor
de fundamentais investigacións sobre a arquitectura popular africana, Luis Barragán, Ferrnando
Távora, Alexandre de la Sota...

Nun mundo no que a arquitectura doméstica se
caracteriza pola lentitude dos seus cambios facendo
que as súas transformacións se prolonguen a través
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Alejandro de la Sota
Anotacións sobre a arquitectura popular andaluza. 1950
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Balhkrishna Doshi
Apuntamentos de construccións anónimas en Indore (India)

Peter Zumthor Bocetos para a rehabilitación

Xunto a eles, distintos arquitectos dos
novos países descolonizados na metade do século para os que, coma nos
casos de Hassan Fathy ou Balkrishna
Doshi, as construccións populares
haberían de constituír un insuperable
exemplo de rigor e austeridade nun
novo tempo de independencia, chegarían a chamar ós seus colegas a “buscar
un novo xeito de expresión na sabedoría popular, na súa sinxeleza e humildade para manexa-los recursos, nas súas
racionais e eternas solucións”.

dunha vivenda rural nos Alpes. 1990

Mentres, desde a chamada “cultura occidental”, buscando alternativas a unha
insatisfactoria sociedade de consumo,
arquitectos como Peter Zumthor, Álvaro
Siza, Glenn Murcutt, Tadao Ando, Waro
Kishi,Katsuro Sejima...volverian a propo46
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Alvaro Siza
Sistema viario nunha aldea
da montaña italiana

unhas superficiais formulacións arquitectónicas aparecen ligadas a un atroz universo no que a dilapidación parecía ser o único fin, os máis brillantes creadores do final do século XX volveron de novo os
seus ollos ó pretérito, afondando nas súas experiencias espaciais e constructivas a través do coñecemento dunha arquitectura sen arquitectos na que a
imaxe nunca foi o obxectivo, absorbendo do seu
acervo cultural moitas intelixentes ideas á marxe de
toda semellanza formal.

ñe-la necesidade de lograr unha arquitectura e unha
sociedade distintas, opoñéndose á confusa desorde
dun novo e acomodadizo período de indefinición no
que os frívolos formalismos parecían impoñe-lo seu
protagonismo…
Para alcanzar á Raíña de Corazóns,Alicia tivo, segundo Lewis Carroll, que camiñar cara atrás: “Tiña que
volver ó pasado para poder avanzar”. Do mesmo
xeito, ante unha esperpéntica situación na que
47
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Glenn Murcutt Vivenda en Amhemland, Australia

“Unha vez máis –escribirá Le Corbusier– medito
sobre a urxente necesidade de revisa-las escolas de
arquitectura e de proporcionárlle–los medios precisos para que tomen novo contacto cos materiais, coas
esixencias sinxelas, exactas e sempre dignas da arquitectura popular”. Hoxe, no momento en que o noso
mundo comeza un novo tempo histórico, e aínda que
os soños corbuserianos nunca se converteran en realidade, a arquitectura anónima, a arquitectura sen
arquitectos, aquela arquitectura que con tanta paixón
estudiaron homes alleos ó seu mundo como Xaquín
Lorenzo, continúa constituíndo un fundamental
aspecto na formación daqueles deseñadores seducidos pola idea de recobrar un necesario protagonismo
da racionalidade e da pureza para a súa obra.

Esa arquitectura sen estilo, sen preocupacións decorativas, na que a escala humana impón a unidade e
a orde desde unha total honestidade constructiva
caracterizada polas peculiaridades dos materiais utilizados, continuará, a través dos tempos, tal como
afirmara aquel rapaz suízo capaz de seguir manténdose como o noso primeiro referente medio século
despois da súa morte, debera, no futuro, continuar
“espertando a mente dos futuros creadores, avivando o seu enxeño, ensanchando a súa imaxinación e
permitíndolles descubri-lo futuro nun pasado marabilloso”.

Arquitectura popular
na illa de Mykonos
(Grecia)
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Consideracións
sobre a valoración
e situación do patrimonio
das construccións
populares galegas

R

MANUEL CAAMAÑO SUÁREZ

Introducción

A

arquitectura popular da etapa preindustrial, que forma parte do patrimonio cultural
e material de Galicia, máis concretamente do
Patrimonio Etnográfico Inmoble, é a propia dos
espacios rural e costeiro, onde, dentro das numerosas entidades poboacionais dispersas destes territorios xeográficos, se asenta cunha gran variedade de
realizacións arquitectónicas que constitúen un
valioso compoñente da cultura tradicional.
O proceso de cambio iniciado a mediados do século pasado representou unha mutación social e económica profunda, que provoca no medio rural un
notable descenso demográfico motivado polo

fluxo migratorio que se desprazará ás cidades e
vilas tanto de Galicia como do exterior. Dese xeito
prodúcese unha importante urbanización e terciarización que modifica, altera, destrúe ou fai desaparecer parte do patrimonio da cultura popular no
que se reflexa a nosa cultura material –acompañada dunha carga de espiritualidade grande–, a historia e a economía, que durante moitos séculos foron
os alicerces da vida colectiva do pobo galego.
Este profundo cambio na fisionomía do país é tan
drástico e acelerado, que non permite que se compaxinen os valores tradicionais, ricos e complexos,
cos propios da modernidade e progreso. Sen dúbida, o patrimonio etnográfico inmoble foi o máis
castigado e quen máis agudamente acusou as
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marxinación reprodúcense na arquitectura popular preindustrial, que se asocia polos seus usuarios
coa miseria e traballos de sol a sol.

modificacións producidas, coa indiferencia dos
seus creadores, que abondo tiñan con sobrevivir, e
a neglixencia e falla de medidas correctoras dos
poderes públicos. Ó longo do tempo viñéronse
acometendo nel numerosos desmáns dos que hoxe
temos sobradas probas polo país adiante.

Causas do cambio da sociedade rural
e mariñeira e dos modelos arquitectónicos

¿Ten senso, xa que logo, nestas alturas do tempo
histórico que estamos a vivir, sentir preocupación
algunha por manter e aproveitar as antigas realizacións constructivas dos nosos devanceiros? Se
aínda somos un pobo culto e creativo resultaría
unha irresponsabilidade manifesta asumir, sen
máis, toda canta novidade se nos poña por diante e
non tentar de compatibilizar as vellas construccións tradicionais con novas edificacións concordes co noso tempo e país porque, en definitiva, a
arquitectura popular contén parte da nosa identidade como pobo e é susceptible, en boa medida,
da súa posta en valor.

Posiblemente en poucos lugares de teña producido como no noso país unha relación tan estreita,
harmónica e equilibrada, entre o home e a natureza. A chegada do fenómeno da urbanización,
parello á industrialización, que significa unha verdadeira revolución, convulsionará, lenta pero
inexorablemente, tanto a economía tradicional
agraria e pesqueira, moi dependentes do medio
natural, como o espacio e as construccións ás que
serve de soporte, así como ós modelos de vida e
costumes.
Como consecuencia da dinamización que lle
imprime a irrupción do novo modelo económico
do mundo industrial, o estatismo en que se mantivo Galicia durante moito tempo comeza a desaparecer. A diversa e múltiple estructura dos seus
asentamentos humanos, con máis de 32.000 entidades poboacionais –o 50% das rexistradas na
totalidade do Estado español– nos case 29.500
km2 de superficie, adquire maior complexidade. A
partir dos anos 40, lentamente, e dos 60, con celeridade, o éxodo do mundo rural á procura de
mellores condicións de vida das que tiñan os seus
habitantes nos eidos nativos trae repercusións
moito máis profundas que as que producira a
hemorraxia emigratoria a ultramar na primeira
metade do século XX.

A arquitectura popular preindustrial cuxas sinais
distintivas, imaxinativas e variadas, destacan con
forza, deixou de se facer hai tempo. Namentres a
Galicia rural permaneceu illada do mundo urbán,
as tradicións e os xeitos de vida mantivéronse sen
apenas cambios ou con lentísimas modificacións.
Mais a chegada do novo estilo económico orixinado polo mundo industrial racha con ese illamento
e trae cabo de si a economía de mercado, as comunicacións fórmulas mercantilistas no mundo productivo e o troco de man de obra por un salario, co
que a autarquía secular, dentro dunha economía
pechada e de subsistencia do mundo rural, comeza
a transformarse paulatina e notablemente.
Os cambios socioeconómicos na sociedade rural, e
tamén mariñeira influirán grandemente na arquitectura popular. O feito social do éxodo imparable
da poboación máis nova cara outras latitudes, dentro do lexítimo anceio de buscar unha vida mellor,
trae consigo o despoboamento e abandono de
aldeas enteiras, a degradación ou desaparición, por
unha banda, do coherente sistema de vida e cultura tradicionais que enseñoraban o mundo rural e,
por outra, a penetración de novas pautas de comportamento sociais, económicas e culturais. Todo
esto, nun país desprovisto dunha forte conciencia
colectiva e, polo tanto, moi vulnerable á adopción
de modelos alleos á súa cultura, leva a que os seus
habitantes asuman cegamente esas pautas de comportamento que, con teimosía certa, contribúen a
degradar as sinais de identidade de Galicia.

Iníciase, dese xeito, unha etapa –que aínda continua– de modificación da sociedade e do territorio, tanto nos asentamentos humanos como na
arquitectura conformada neles, nas que o tránsito
rural/urbano, que endexamais se produce limpamente, da lugar á cultura urbana, mestura da tradicional rural e da modernizante rururbana, moi
representativa na Galicia actual. Créanse novas
necesidades na sociedade orixinadas polas pautas
ideolóxicas, modos e modas urbanos, que chegan,
sobre todo, por influxo dos medios de comunicación establecidos, fundamentalmente a TV; retornan os emigrantes, principalmente dos países
europeos ou dos centros peninsulares industrializados, cunha nova mentalidade que rexeita as
vellas edificacións, evocadoras, sen dúbida, dunha
vida chea de sacrificios e privacións, e constrúen
outras novas totalmente rupturistas que tentan

Acontece nas construccións o mesmo que no idioma, pois a identificación do galego con pobreza e
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Estado actual da arquitectura popular preindustrial

imitar as dos lugares onde residiron nos tempos
de migración; aparecen materiais de construcción
industrializados que, lentamente, van substituíndo
ós artesanais propios da arquitectura popular
preindustrial; e aparece, caro producto de especulación importante e distorsionador, a consideración do solo como valor de cambio en lugar do
valor de uso que sempre tivera, o que se traduce
na destrucción en moitas das periferias das vilas e
cidades de agrupamentos enteiros de construccións populares.

As causas sinaladas (e outras máis), unidas á insensibilidade social xeneralizada en forma de falla de
conciencia cívica e de valoración e orgullo da cultura propia, conduciron ó patrimonio etnográfico
inmobiliario a unha situación cada vez máis precaria. Numerosas casas labregas e mariñeiras, e as
outras construccións, sofren o abandono ou se
manteñen nun estado lamentable de conservación,
en casos esfarelándose pedra a pedra ou sendo
invadidas pola vexetación ventureira, ofrecendo o
país dende hai tempo unha imaxe constructiva e
paisaxística pouco grata.A modo de exemplo debemos mencionar a salvaxe especulación que actuou
(e segue a actuar) con impunidade certa motivando que se arrasaran, sen compasión, fermosos conxuntos de tipoloxía mariñeira, suplantados e invadidos por construccións con volume e formas desaxeitados para o lugar. Xa no ano 1989 o Consello
de Europa fixo referencia a eses conxuntos, denunciando a desaparición dos perfís tradicionais dos
pobos costeiros, con casais, lugares e agrupacións
enteiras, debido a unha construcción non sometida
a ningunha norma homologadora como ocorre
noutros países europeos para manter a tipoloxía
tradicional das vivendas, e acusou ó Estado español
por non ter actuado eficazmente en defensa deste
patrimonio, impulsando programas de rehabilitación pertinentes que permitisen salvar a arquitectura tradicional. Outro caso notorio é o usual desprazamento ilegal de numerosos hórreos e tamén
algún muíño e fonte do seu emprazamento orixinal para situalos como obxectos ornamentais en
propiedades onde, seguramente, o edificio nuclear
pode ser un verdadeiro adefesio.

Este proceso modificatorio vese, á vez, axudado
por grandes alteracións territoriais producidas
pola implantación de numerosos encoros para a
producción eléctrica, industrias extractivas ou
transformadoras, a construcción de novas vías de
comunicación, a xeralización de repoboacións
forestais ou explotacións mineiras, e a especialización agrogandeira, xunto con accións puntuais de
carácter turístico na beiramar.
O mundo rural sofre, pois, unha distorsión grande e profunda, aínda que a ruralidade, como
substrato de permanencia dunha cultura agraria, impregne toda Galicia, e unha boa parte do
territorio rural siga vivindo nun sistema de vida
tradicional, máis ou menos inf luenciado pola
vida urbana. A arquitectura popular, non podía
ser menos, resulta fondamente afectada e as súas
construccións –o mesmo que os clásicos asentamentos humanos– sofren serias modificacións e
suplantacións. A casa, que é a institución e o
centro neurálxico que fundamenta esa arquitectura –que co seu carácter multifuncional acolle
gran variedade de espacios onde cada un deles
cumpre unha función determinada–, vai lentamente perdendo personalidade, e a casa-vivenda, o núcleo esencial dela pasa, en moitas ocasións, a ser unicamente lugar de habitación e
residencia das persoas. As construccións
adxectivas de almacenamento (alpendres,
palleiras, hórreos), transformación (eira, muíño,
forno), cría e habitación de animais (pombais,
alvarizas, curros), caza e pesca (pesqueiras,
foxos), aproveitamento doméstico da auga
(pozos, fontes, lavadoiros), ou as de producción
artesanal e preindustrial (batáns, ferrerías, almacéns de salgazón) ou do territorio (camiños,
pontes, valados, socalcos), todas elas construccións precisas, entre outras, para o desenvolvemento da economía agraria e pesqueira da unidade de producción que é a casa, por mor de
iren perdendo a súa función orixinaria tenden a
seren reconvertidas, abandonadas, ou, en moitos
casos, a desaparecer.

Vese con eses e outros feitos que aquel mundo de
antano onde había unha relación estreita, harmónica e equilibrada, entre o home e a natureza, se
substitúe por unha certa anarquía destructora de
recursos que estraga ou aniquila o hábitat tradicional de forma incongruente e gratuíta.
Tódalas modificacións operadas no medio rural
verbo da arquitectura popular maniféstanse hoxe
de diversas formas, pois moitas das súas construccións deixan de ter a función primitiva e as que
se reconverten levan consigo múltiples alteracións de variada fasquia. Será na casa-vivenda
onde as modificacións teñen unha diversidade
grande, anque as alteracións máis comúns prodúcense en forma de transformacións parciais con
rehabilitacións que inclúen a mellora ou dotación
de instalacións (auga, electricidade, saneamento,
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calefacción ou servicios hixiénicos), engadidos
para incluír o retrete, depósito de auga ou cheminea, elevación ou aumento da cuberta para lograr
baixo dela espacios habitables ou a substitución
duns materiais por outros. O caso máis extremo
de transformación é o que se produce coa rehabilitación na que esta situada en lugares onde se
conserva o sistema de vida tradicional, polo que a
súa modificación pode consistir nun baleirado
integral do interior coa conseguinte remodelación total de espacios. Por último, está o edificio
de nova planta, illada ou en agrupamentos tradicionais, con tipoloxía moderna, novos espacios e
novas técnicas, realizada en ámbitos do rural, sen
o máis mínimo control técnico moitas veces, presente con numerosos e asombrosos modelos, moitos deles dun exotismo arrepiante. Tamén se dan
no rural agrupacións de vivendas en bloques con
modelos de arquitectura urbana, ou edificios de
fasquía industrial e de servicios.
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paso do tempo, ou para construír integramente a
cámara), bloques de formigón, plaquetas, carpinterías de aluminio, metálicas ou de PVC, etc.

Conciencia do valor das vellas construccións
O panorama indicado anteriormente, sen necesidade de profundizar moito, resulta sombrizo e desesperanzador. Mais o certo é que por Galicia adiante
mantéñense en pé milleiros de casas-vivenda e
outras construccións, moitas delas cumprindo
aínda hoxe coa finalidade primitiva, cheas de patoloxías nas súas vellas e elementais partes constructivas e con numerosas alteracións, anque susceptibles da súa reconversión e revitalización.
Por eso o patrimonio etnográfico inmoble pódese
considerar non só como unha xenuína creación
cultural senón tamén como unha riqueza material,
capaz, en moitas ocasións, de poder dar resposta ás
demandas dunha mellor calidade de vida no
mundo moderno. Neste caso, e unha vez máis a
Galicia humanizada das variadas paisaxes, relevos,
limites, microclimas, asentamentos humanos e
camiños que habita hai séculos no occidente atlántico, creadora dunha cultura e dun idioma que nos
identifica como membros dun pobo diferenciado,
semella ser capaz de resistir con tódalas falcatruadas da historia e dos seus habitantes.

No proceso de modificación en que se mergullou
toda Galicia dende hai anos, moitos habitantes do
rural retornados da emigración, lonxe de reutilizar
as vivendas desocupadas na súa ausencia, constrúen outras novas nas que tratan de esquecer as
vellas casas labregas lúgubres a meirande parte das
veces, carentes do máis mínimo confort e hixiene
sempre, e de escasos espacios case sempre, e hoxe
o país está inzado de espectaculares e feos modelos ou de inacabadas construccións. Numerosas
voces veñen denunciando nos últimos tempos
nunha mostra de preocupación polo feito arquitectónico que non se dera anteriormente o estado
lamentable en que se encontran moitas edificacións: paredes de ladrillo ou de bloque de formigón sen acabado algún, co baixo en plan “palafito”,
só cos piares de formigón como única obra, con
bufardas e mansardas a eito e, en tódolos casos, co
uso indiscriminado de novos materiais sen reparar
para nada en estéticas nin tradicións culturais.

A descuberta da existencia e dos valores das construccións que integran o patrimonio etnográfico
inmobiliario iniciárona os etnógrafos e estudiosos
da cultura popular galega da Xeración “Nós” e do
“Seminario de Estudos Galegos”. Mais foi Xaquín
Lorenzo Fernández quen, no ano 1962, pon en
coñecemento público o sistematizado e rigoroso
compendio “Etnografía. Cultura material.” (aparecido no tomo II da Historia de Galiza editado na
emigración bonaerense), que trata exhaustivamente dos diversos aspectos e as máis variadas construccións dese patrimonio. Anos despois, tomando
como referencia ese inmenso traballo, estudiosos
de diversa formación completan e amplían, ben
con traballos monográficos ou de carácter global,
o labor emprendido polo etnógrafo e arqueólogo
ourensán que está a presidir, na lumieira da porta
deste oportuno congreso, os traballos iniciados
hoxe. Como fieis continuadores da súa obra están
os fecundos traballos dos etnógrafos Begoña Bas e
Clodio González, e o inxente labor desenvolto
polo arquitecto Pedro de Llano, unha boa parte del
contido na súa extraordinaria publicación
“Arquitectura popular en Galicia”.

O mesmo que na casa-vivenda acontece nas construccións adxectivas e outras, debido a que as
novas necesidades que se derivan do fenómeno
industrializador esixen, en moitas ocasións, outro
tipo de edificios e de espacios que resultan incompatibles cos vellos, cos que colisionan case sempre, polo que os alpendres, as palleiras, as cortes e
outras construccións son suplantadas, a meirande
parte das veces, por outras de nova concepción.
Todas elas inclúen nos seus cambios a utilización
de materiais modernos, como ladrillo (que no caso
dos hórreos chega a empregarse como substituto
dos vellos costais de madeira, inutilizados polo
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A semente concienciadora producida pola divulgación das pescudas de Xaquín Lorenzo e dos
seus continuadores, foi calando paseniñamente
en diversos estamentos da sociedade galega e, nos
tempos actuais do recén iniciado milenio, hai sectores dela que comezan a valorar e sentir interese
polas construccións dos seus devanceiros. Dende
hai un tempo, como mostra desa sensibilización,
aparecen iniciativas promovidas por colectivos
de diverso signo que propugnan a defensa da cultura popular e que, co seu labor, inflúen nos
gobernantes locais ou provinciais para que acometan recuperacións diversas ou eviten a destrucción de certas mostras de construccións
populares en conxunturas determinadas. Tamén,
ás veces, se producen demandas desde os concellos ás diferentes administracións (estatal, autonómica ou provincial) sobre o patrimonio vulgarizado como etnográfico, producto de iniciativas
diversas, ben por presión propia ou por instigacións de poderes superiores. Di a este respecto
Xosé Carlos Sierra que “A sociedade galega non
quedou fóra dos movementos de activación do
patrimonio cultural no ámbito local, desenvolvéndose compulsivamente os últimos dez anos. Non
hai día no que os xornais non inclúan algunha
noticia sobre a restauración dun muíño, a demanda dunha asociación cultural ou veciñal para utilizar, recuperar ou denunciar a desfeita, abandono
ou agresión dun elemento arquitectónico “etnográfico”, dunha capela ou dun achado arqueolóxico” (SIERRA, 1997, 415).

E T N O G R Á F I C O
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A posta en marcha da nova situación política derivada da Constitución do ano 1978, que posibilita
ós administrados estar máis preto dos órganos de
poder, acentuará a toma de conciencia colectiva e
propiciará en moitas instancias o desexo de recuperar certos valores tradicionais, unhas veces por
pura estética e outras pola descuberta sincera da
valía do noso patrimonio e polas posibilidades de
lograr con el unha mellor calidade de vida. Por eso
consideramos procedente, chegados aquí, para avaliar a situación do patrimonio das construccións
populares, o facer unha pequena radiografía que
mostre o que está a ocorrer en relación con esta
temática en diversos estamentos da sociedade e da
Administración galega. ¿Qué se está a facer nos
diferentes niveis da Administración, nos centros
universitarios e colexiais relacionados coa arquitectura e coa construcción dela, así como noutros
centros de ensino, nos grupos políticos e na sociedade civil?
No ensino, os plans de estudio relacionados coas
titulacións das Facultades de C.C. da Educación,
Xeografía, Socioloxía ou Arte, e da Escola Técnica
Superior de Arquitectura, só consideran de xeito
secundario e mesmo marxinal, o tratamento de
materias relacionadas coa arquitectura popular,
agás na Escola Universitaria de Arquitectura
Técnica onde dende o curso 1975–1976, se ven
impartindo a asignatura optativa “Construccións
tradicionais galegas”, ó quentor da cal se levan realizado diversas investigacións sobre as construccións populares, existindo hoxe no centro un
arquivo que contén máis de cen traballos de fin de
carreira que constitúen un conxunto de gran interese para estudiar as realidades constructivas das
diferentes comarcas de Galicia.

Resulta expresivo, á vez, o incremento de iniciativas para a creación de museos etnográficos, que
tentan proxectar unha imaxe onde se reflicta a
identificación entre patrimonio etnográfico e
cultura rural. Antes de 1970 sómente había creados 18 e, ata a década dos 90, foron 50 as entidades inscritas, das que 36 apareceron despois de
1980, continuando as iniciativas de constitución
sen parar.

Na Escola Técnica Superior de Arquitectura o
único labor coñecido que atinxe ó tema refírese ó
convenio establecido coa Deputación da Coruña
para facer o inventariado das diversas arquitecturas da provincia coruñesa, plasmándose na actualidade en vinte tomos baixo o titulo xenérico de
“Arquitecturas da provincia da Coruña”.Tamén ten
subscrito convenios coa Consellería de Cultura
para catalogar as casas rectorais, así como a celebración de algunha tese doutoral tendo como
materia a da arquitectura popular.

Dende aquelas primeiras medidas proteccionistas
dos anos 1973 e 1974 dictadas pola Administración central, dirixidas a protexer os hórreos
antigos existentes en Galicia e Asturias e á creación do Museo Etnolóxico da Montaña mas pallozas do Poboado do Cebreiro (para preservar as
catro pallozas en mellor estado e arranxar unha
delas como museo), decorreu máis dun cuarto de
século. Na maior parte dese tempo foise derramando unha boa parte do patrimonio construído,
á vez que foi emerxendo na sociedade a conciencia da necesidade de preocuparse polo patrimonio cultural.

Os colexios profesionais relacionados con esas
dúas carreiras veñen prestando atención dende
hai tempo a estas materias. O Colexio oficial de
Arquitectos de Galicia (COAG) dende a súa
fundación no ano 1975, veu promovendo estudios, investigacións, publicacións, exposicións e
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Consellería de Cultura, Comunicación
Social e Turismo

conferencias relacionadas coa arquitectura popular, e son varios os libros e outras publicacións
que, ata hoxe, puxo a dispor do colectivo colexial e do público en xeral. Ten organizado xornadas sobre a arquitectura galega cunha presencia
importante da arquitectura popular, así como
varias mostras itinerantes coordinadas por Pedro
de Llano, sobre “as serras”, “as construccións
adxectivas” ou “os pombais”. Compre subliñar
que gracias á súa decidida participación, tivo
lugar no ano 1977 a creación do Museo do Pobo
Galego. Nos momentos actuais ten en marcha o
proxecto didáctico “Terra”, dirixido ós estudiantes de ensino secundario (ESO), co obxectivo de
acercar a arquitectura e o patrimonio ás xentes
máis novas e contribuír mediante el “á súa identificación territorial”.

O Estatuto de Autonomía (lei orgánica 1/1981 do 6
de abril) establece no seu artigo 27, apartado 18,
como competencia exclusiva da Comunidade
Autónoma Galega “o patrimonio histórico, artístico,
arquitectónico e arqueolóxico, de interese para
Galicia...”, e, en función desas atribucións, a Xunta
asume os servicios e funcións do Estado nesta
materia no ano 1982, é dicir, hai máis de vinte anos.
Naqueles primeiros tempos de andadura da Xunta,
a Directora Xeral do Patrimonio Artístico e Monumental, Raquel Casal, declaraba que “o patrimonio
de Galicia é enorme e variado, e como tal debe ser
protexido con tódolos medios”, engadindo que “o
estado do patrimonio tal como foi recibido institucionalmente é dunha lamentable degradación física, a causa da falla secular de mantemento polas
propias institucións propietarias e falla de colaboración da Administración central” (“E1 Ideal
Gallego”, 19-II-1985). Posteriormente, referíndose
ó que ela chamaba “monumentos rurais” (arquitectura rural, ermidas, capelas, cruceiros, fontes,
hórreos, muíños...), dicía que endexamais gozaran
da atención debida por parte da Administración e
que o patrimonio etnográfico “todavía hoy permanece olvidado” (ANUARIO da Consellería da
Cultura, 1986, 392).

O Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos ven desenvolvendo dende o ano 1991 unha labor positiva entre
o alumnado da Escola Universitaria de Arquitectura
Técnica. Mediante os anuais “Premios Galicia”, para
premiar os mellores traballos de fin de carreira,
máis de vinte sobre as construccións populares,
producto da labor investigadora, foron merecedores de seren elixidos entre os mellores, e deles seis
están xa publicados en libro. Tamén o Colexio da
Coruña ven colaborando intensamente co Museo
do Pobo Galego dende o ano 1977.
Se ben nos centros de ensino relacionados cos feitos arquitectónico e constructivo, como nos respectivos colexios, non deixa de ter importancia a
labor apuntada, non hai dúbida algunha de que o
estudio desta riqueza patrimonial da arquitectura
popular debe merecer unha atención moi diferente á que ten hoxe.

As actuacións primeiras da Consellería responsable
de velar polo patrimonio etnográfico pouco máis
se limitaron, durante un tempo, que a convocar
cada ano axudas e subvencións para a restauración
de hórreos, muíños, fontes, lavadoiros, capelas,..,
moi posiblemente porque os esforzos dela estiveron máis preocupados polo patrimonio monumental que polo popular, anque no ano 1985 puxo en
marcha a labor de inventariado e no 1992 creou
unha Comisión Técnica de Etnografía, formada por
investigadores e especialistas no campo etnográfico, comisión que só tivo unha breve existencia.

ACTUACIÓNS DA ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA
A Xunta de Galicia é quen ten a principal responsabilidade sobre o mundo da arquitectura popular,
aínda habendo outras institucións que veñen desenvolvendo certa labor nos seus ámbitos (concellos ou deputacións). Para avaliar a política levada
a cabo nos anos de vixencia do Estatuto de
Autonomía, tanto lexislativa como de actuacións
tendentes a activar ese patrimonio arquitectónico,
compre facer un breve seguimento das accións
públicas desenvoltas nas diferentes consellerías e
noutras institucións. E farémolo empezando pola
Consellería que ten a máxima responsabilidade
verbo do patrimonio cultural galego.

No ano 1994 dá a luz o Libro Branco “A cultura en
Galicia 1994-1997”, no que o tema etnográfico e a
mesma arquitectura popular pasan a ter unha presencia importante. No Capítulo 2. Conservación
do patrimonio alúdese a que está iniciado o
inventariado da arquitectura popular (páx. 73), e
no seguinte capítulo, que trata de actuacións en
materia de patrimonio etnográfico, considerase o
inventario como “o instrumento fundamental para
elaborar un plano de protección e de conservación” (páx. 79), coa idea de utilizar como unidade
de inventariado o concello (páx. 80). Nas liñas de
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responsables da Consellería de Cultura. Se nos atemos a que a figura sobranceira da Lei sobre Dos
bens declarados, catalogados e do inventario
xeral (Título I) é a consideración de Ben de
Interese Cultural (BIC) para “os bens mobles, inmobles e inmateriais máis sobranceiros do patrimonio
cultural de Galicia”, constataremos que esa consideración vénselle outorgando de forma abrumadora a pazos, torres, castelos, pontes e monumentos
de carácter relixioso. Di Sierra que “Dos 588 BIC
declarados en Galicia ata 1999, só tres responden ó
ámbito que os artigos 64, 65 e 66 (Título IV) da Lei
do Patrimonio Cultural de Galicia contemplan e só
dous deles reciben a categoría legal de “lugar de
interese etnográfico”: a interesante cadea de 36
muíños do Folón no Rosal (Pontevedra) e a aldea
de Seceda en Folgoso do Courel (Lugo)”. Un terceiro elemento declarado, o mercado “popular” de A
Golada (Pontevedra) ten a categoría de “conxunto
histórico”, feito derivado de que a Lei do
Patrimonio Histórico español recoñece o patrimonio etnográfico pero non tipifica esa categoría ós
efectos de declaración, utilizando para o patrimonio etnográfico os de “sitio/conxunto histórico”
(SIERRA, 1997, 440). Posteriormente, sen que se
modificara substancialmente o proceder da
Consellería, aumenta a nómina da consideración
de B.I.C. dentro do patrimonio etnográfico construído, adxudicándolle esa categoría legal ás
Adegas de Vilachá de Salvadur, en Pobra de Brollón
(Lugo), e ás pesqueiras de Arbo (Pontevedra). E
como lugares de interese etnográfico ó poboado de Combarro, en Poio (Pontevedra), e ás aldeas
de Vilarello de Donís e Piornedo na Serra dos
Ancares, en Cervantes (Lugo).

actuación propón “axudas a corporacións locais
para a inclusión no planeamento urbanístico dos
elementos integrantes do patrimonio etnográfico
inmoble” (páx. 81), así como o establecemento de
convenios con outras consellerías.
Tamén se refire ós Planos de acción prioritaria
(páx. 85), tendo como obxectivo diversas intervencións a realizar no patrimonio etnográfico como
son os de respectar e valorar paraxes e a arquitectura popular, “axudar a manter en uso determinadas tipoloxías do patrimonio inmoble” e “dar alternativas a novos usos del” (páx. 98). E traza como
liñas básicas a documentación dos bens “dos que
non sexa posible evita-lo deterioro por falta de uso
ou perda da súa función” e “a conservación entendida como consolidación e rehabilitación daqueles
bens que sexan susceptibles de posta en valor e
rendibilidade sociocultural” (páx. 99).
Dando cumprimento a un dos puntos contidos no
citado Libro Branco, no ano 1995 a Consellería presenta no Parlamento a Lei do Patrimonio
Cultural de Galicia, que se aproba por unanimidade dos grupos políticos presentes na Cámara
(DOG, 8-XI-1995). Nela pártese dun concepto
amplo do patrimonio cultural de Galicia: “engloba
o patrimonio moble, o patrimonio inmoble e mailo
patrimonio inmaterial, xa sexan de titularidade
pública ou privada, ademais das manifestacións da
nosa cultura tradicional e popular”. Referíndose a
ela declaraba por aquelas datas o Director Xeral do
Patrimonio Cultural, Ángel Sicart (“La Voz de
Galicia”, 22-VI-1995), que se trata dunha lei “que
cambia o panorama, porque establece un orde e
unhas pautas. Obrigará á Administración a coñecer
todo o patrimonio que existe en Galicia e a intervir nel segundo sexa Ben de Interese Cultural
(BIC), Bens catalogados ou Inventariados.

O labor de inventariado, que xa se puxera en
marcha no ano 1985, prosigue, parece que dentro
dunha xerarquización na que o patrimonio etnográfico, sen dúbida complexo, segue a ser o preferido, e só existe o das pallozas (ademais do das
casas rectorais, pazos e, nestes intres, debe estar
ultimado o de materia arqueolóxica). Este lamentable retraso parece dar a entender unha falla de
obxectivos do que se quere facer co patrimonio
cultural galego, o que motiva a perda de mostras de
notable condición así como a persistencia na
degradación do patrimonio etnográfico. O feito
comprobado recentemente é de que en moitas
Normas Complementarias e Subsidiarias de
Planeamento, que é a figura máis estendida en 220
concellos –o 70% dos 315 que ten Galicia– que dispoñen dalgún tipo de planeamento, os inventarios
que se manexan en moitos deles baixo o epígrafe
Patrimonio Histórico-Artístico, fíxanse con certo
detalle na arqueoloxía e na arte (arquitectura reli-

Ante a ausencia a calquera referencia do patrimonio etnográfico no texto do Estatuto, na Lei do
Patrimonio Cultural aparece como título diferenciado (Título IV, Do Patrimonio etnográfico) e,
como un significativo avance na toma en consideración dun patrimonio esquecido, nel tamén se
recollen (artigo 66) os bens de carácter industrial
(“restos físicos do pasado tecnolóxico, productivo
e industrial galego”).
Este indubidable progreso lexislativo non se veu
correspondido ata agora na realidade. A día de
hoxe, cando o tempo xoga en contra sen remisión,
os feitos non corroboraron que ese patrimonio,
sobre todo o relacionado coa arquitectura popular,
fora merecedor dunha maior consideración polos
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tura popular preindustrial, onde a rehabilitación
realizada abrangue, ás veces, ademais da casa-vivenda tódalas construccións adxectivas próximas
(hórreo, alpendre, palleira, eira).

xiosa e civil, casas grandes e pazos, pontes e arquitectura militar e defensiva), e os elementos etnográficos que só se mencionan, ademais de cruceiros e petos de ánimas, limítanse a hórreos e muíños algunhas veces.

Turismo promoveu, asemade, coa colaboración da
Consellería de Cultura nalgúns casos, e apoiada
polos programas comunitarios Leader e Feder,
varias rehabilitacións singulares con esa finalidade
de residencia: varios muíños como os do Vao, á
beira do río Búbal, en Os Peores-Carballedo (Lugo);
Torre Vilariño, en O Saviñao (Lugo); Muíño de
Vilasantar (A Coruña): ou os muíños de Pontenoval,
en Mera de Arriba, Ortigueira (A Coruña). Con fins
turísticos e culturais acometéronse obras nas aldeas de Seceda e Froxán en Folgoso do Courel (Lugo),
na antiga fábrica de coiros Torre Lombarda, en
Allariz (Ourense), nas Adegas de Vilachá de
Salvadur, en Pobra de Brollón (Lugo), e nas ferrerías
luguesas de Bogo, en A Pontenova, Penacoba, en
Bóveda, Rugardo, en Quiroga, e Seoane do Courel (a
de maior tamaño de todas), en Folgoso do Courel,
ou a restauración do notable conxunto de 37 hórreos en A Merca (Ourense).

Este eterno tema do inventariado, sen o cal non se
pode acometer ningunha planificación seria, ven
sendo, segundo múltiples declaracións dos responsables, unha vella aspiración da Consellería de
Cultura. Ángel Sicart, Director Xeral do Patrimonio
Cultural, xa tiña declarado no ano 1983 (“La Voz de
Galicia”, 20-VIII-1983) que “estima conveniente ir
do particular ó xeral, polo que considera imprescindible que tódolos concellos conten, como mínimo, cun precatálogo”. Case vinte anos máis tarde
de iniciado, que se saiba, a labor inventarial da
arquitectura popular segue sen se dar a coñecer ou
inacabado, cos conseguintes prexuízos que esa
ausencia provoca na aceleración da degradación
das construccións que a integran.

O turismo rural
Baixo esta denominación agáchase a iniciativa de
provocar a activación de parte do patrimonio rural
mediante a rehabilitación e posta en funcionamento, como residencias hoteleiras, de casas de labranza, ademais de pazos, casas grandes, castelos,
torres, mosteiros e casas rectorais. Xa o Consello
de Europa lanzara nos anos 1987 e 1989 a
“Campaña europea para o mundo rural”, e a CEE
foi quen potenciou esa modalidade do agroturismo
entre tódolos países membros no ano 1993.

Consellería de Política Territorial,
Obras Públicas e Vivenda (CPTOPV)
Á Consellería de Cultura séguelle en consideración
e responsabilidade para o patrimonio construído a
CPTOPV, que ten na vivenda unha das áreas de xestión de capital importancia, e así no ano 1988 crea,
como organismo autónomo, o Instituto Galego
de Vivenda e Solo (IGVS) para ocuparse de
impulsar a construcción directa de vivendas e da
recuperación das existentes mediante a rehabilitación. A lexislación que se crea a tal efecto fará
fincapé na rehabilitación de vivendas no
medio rural coa pretensión de recuperar a casa
tradicional galega, encadrada ou non na arquitectura popular preindustrial, mediante actuacións que
deteñan o seu envellecemento e corrixan numerosas patoloxías que posúen en forma de gretas,
humidades, muros alombados, etc., dotalas de servicios mínimos ou, en casos, agrandar a escasa
superficie de moitas delas. A esa modalidade de
rehabilitación simple incorporará posteriormente a figura da reconstrucción ou rehabilitación integrada, complementaria da anterior.

En Galicia, a Consellería de Turismo promove no
ano 1991 o denominado turismo rural, baseado
na conservación do patrimonio natural, cultural e
agrogandeiro do mundo rural, poñendo especial
coidado en incorporar ós equipamentos do establecemento as construccións da arquitectura tradicional da comarca onde se asenta, xa que antes de
levantar novas construccións deben rehabilitarse
as que están en mal estado ou abandono. A boa
acollida desta iniciativa, seguramente alentada
polas substanciosas axudas oficiais para renovar a
casa-vivenda, labrega ou non, e outras construccións de máis porte, propiciou a presencia dunha
picaresca insolidaria e descarada, pois houbo xentes que renovaron a súa casa-vivenda ou o seu pazo
a conta dos proxectos hoteleiros, que logo non se
materializaban na realidade. Hoxe hai preto de 400
establecementos funcionando en Galicia, dos que
arredor do 85% corresponden a casas de labranza,
moitas delas pertencentes ós tempos da arquitec-

O obxecto perseguido nos dous casos de poñer as
vivendas en condicións de habitabilidade, téntase
lograr coa realización de obras tanto no exterior
(cubertas, fachadas, carpintería, elementos singulares de pedra e supresión de elementos engadidos,
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conservar ou recuperar a vella casa tradicional
encadrada na arquitectura popular. Se nos atemos
ás cifras oficiais decatarémonos da importancia da
tarefa rehabilitadora dende o ángulo da recuperación das casas-vivenda antigas. En cifras feitas
públicas polo Director Xeral do IGVS (“La Voz de
Galicia”, 6-VII-2002), dende 1991 se teñen rehabilitado ata o momento actual máis de 55.000 vivendas, cunha inversión entre as aportacións da
Administración autonómica e dos particulares de
preto de 320.000.000 de euros. Non resulta difícil
considerar que, da cifra de vivendas rehabilitadas
unha boa porcentaxe delas pertencen ó ámbito
que aquí se está a considerar.

con obras nas que prime a utilización de materiais
tradicionais), coma no interior (garantir as condicións hixiénico-sanitarias, acondicionamento térmico coa mellora do illamento, supresión de humidades, condensacións e filtracións, dotación de
calefacción e mellora nas instalacións eléctricas).
A figura da reconstrucción rural ou rehabilitación integrada corrixe a rixidez que tiña a
correspondente á rehabilitación simple de non
poder realizar interiormente obras de división,
tanto horizontal como vertical, contemplando as
variantes de reconstrucción integral, que atingue ás obras en estado de ruína das que só se
poden conservar elementos valiosos illados que se
incorporan á edificación de nova planta, e a de
ampliación da vivenda, coa posibilidade de lle dar
maior volume á edificación existente, debendo
adecuarse ás características da que se amplía.

A aposta pola vivenda rural tradicional levou
tamén á Consellería, no 1991, a establecer co
Colexio de Arquitectos de Galicia un “Concurso de
modelos arquitectónicos” para a autoconstrucción
de vivendas unifamiliares, coa pretensión de regularizar a construcción rural,“onde –en palabras do
Conselleiro Xosé Cuíña– hai que recoñecer certa
anarquía constructiva e arquitectónica”, concurso
que, por certo, tivo escaso éxito.

Dende o punto de vista das esixencias administrativas para poder optar ás axudas, compre sinalar
que así como na rehabilitación simple, inexplicablemente, non se esixe control técnico algún e
abonda como proxecto a presentación dunha simple memoria descritiva das obras a realizar xunto
cun presuposto firmado polo propietario/solicitante e polo constructor, no tipo de obras de
reconstrucción, nos que case sempre é necesario
facer o baleirado total interior, introdúcense as esixencias de que haxa proxecto básico e de execución das obras e licencia municipal. Como aspectos negativos nas dúas situacións hai que sinalar o
da non esixencia dun estudio de entorno, así como
das condicións da casa-vivenda no momento de
tramitar a aprobación das axudas.

No ano 1997 promove a elaboración dunha Lei de
protección da arquitectura popular de Galicia
ou Lei de ordenación e protección do
Patrimonio Rural (así de vacilante era a denominación oficial), cualificada polos seus promotores
de “pioneira”. Entre os seus obxectivos figuraban
os da identificación e catalogación da arquitectura
popular galega, a recolleita das diferentes tipoloxías e a súa protección en función do nivel de importancia e calidade, o mellorar o ordenamento dos
núcleos rurais, ou o favorecer as restauracións e
evitar a degradación da paisaxe e do medio natural. Non era, sen dúbida, unha mala iniciativa, mais,
desgraciadamente, logo de cinco longos anos parece que o aforismo latino “Parturient montes ridiculus mus” (Pariron os montes un cativo rato), resulta acaído. Acompañada de reiteradas declaracións
públicas, así como de múltiples anuncios en
medios de comunicación, a lei proxectada quedou
finalmente subsumida na Lei de Ordenación
Urbanística e Protección do Medio Rural de
Galicia (cualificada mediaticamente como Lei do
Solo), aprobada parlamentariamente e posta en
vigor segundo o Diario Oficial de Galicia do 30 de
decembro do pasado ano, cun texto que parece ser
o resultado da refundición do confeccionado por
unha Comisión Técnica para a nova Lei do Solo e o
antigo proxecto de Lei de Ordenación e
Protección do Medio Rural, cuns resultados que
aínda están por ver xa que nestes momentos as
partes interesadas (técnicos, promotores, construc-

A preocupación lexislativa da CPTOPV polo medio
rural dende o seu nacemento é evidente, e así na
Lei do Solo aprobada en 1997 establécese a particularidade de que nos concellos de pouca complexidade urbanística se formulen “proxectos de ordenación do medio rural” e, en consonancia, créase
un novo tipo de solo, o solo de núcleo rural,
tendo en conta o fenómeno característico dos
asentamentos de poboación en Galicia. Non será
por leis que fallen as cousas. Posiblemente a súa
inaplicación ou transgresión orixinen hoxe abundantes mostras de baixa calidade nalgunhas rehabilitacións e de falla de respecto polos núcleos tradicionais, debendo repartirse as responsabilidades
entre as administracións, o propietario, o constructor, e os técnicos, se os hai.
A rehabilitación da vivenda no medio rural, coas
súas variantes, representa un fito notable á hora de
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Xa se anunciaron outros Planos Especiais na veciña
aldea de Vilarello de Donís, do mesmo concello de
Cervantes, e para a aldea de Coro, en Navía de
Suarna. Tamén nalgunha das máis de 200 aldeas
abandonadas existentes polo país adiante está
intervindo a mesma Consellería en plan piloto, caso
dos lugares ourensáns de Muíños, en Barbadás, ou
de Salgueirón, en Muíños, co propósito de acometer próximas actuacións noutros lugares.

tores, gobernos municipais e cidadáns de a pé) discrepan de forma notoria sobre o contido e sentido
restrictivo dela e, como era de temer, a arquitectura popular parece como inexistente nas declaracións realizadas ata hoxe.
Actuacións do IGVS na Serra dos Ancares
O tesouro das pallozas, valiosísimo legado dos
devanceiros habitantes das Serras Orientais emprazadas en Lugo, foise reducindo nos últimos anos en
número e degradándose a marchas forzadas, por mor
da neglixencia da Administración, antes e despois da
súa catalogación realizada no ano 1983, transcorrendo un tempo irrecuperable de preto de vinte anos
ata que se decidiu algunha actuación sobre elas. Só a
teimuda conciencia, tanto do valor cultural como
histórico e material das vellas construccións redondas e do seu entorno, que mantiveron durante moito
tempo estudiosos liderados polo arquitecto Pedro
de Llano, fixo posible que os poderes públicos se
defrontaran coas súas responsabilidades e se dispuxeran a actuar, logo de vacilacións, retrasos, desacordos e incumprimentos cos veciños da aldea de
Piornedo, no concello lugués de Cervantes.

Sociedade para o Desenvolvemento
Comarcal de Galicia
Este organismo, dependente cando a súa creación
da Consellería da Presidencia, naceu coa pretensión de xestar a comarcalización de Galicia, así
como de promover o desenvolvemento integral
dos territorios comarcais mediante a creación de
Fundacións con entidade xurídica propia. O Mapa
Comarcal xestado pola Sociedade, aprobado parlamentariamente coa grave eiva de ignorar as previsións contidas no Estatuto de Autonomía sobre a
consideración das comarcas como entidades xurídico-administrativas, contén 53 demarcacións
comarcais contempladas como “unha porción de
territorio individualizado en función dun conxunto de feitos físicos, históricos, humanos, económicos ou funcionais, todo nun marco temporal de
referencia”.

Despois de vicisitudes sen conto, nos que a
Administración central primeiro e a Consellería de
Cultura despois eludiron os compromisos contraídos, parece ser que por carecer de orzamento, tivo
que ser a Consellería de Ordenación Territorial e
obras Públicas (COTOP), hoxe CPTOPV, quen se
fixera cargo do tema. Por medio do IGVS anúnciase no Diario oficial de Galicia do 26 de outubro de
1998 a licitación para a contratación das obras de
reparación das pallozas cun orzamento de case
94.000.000 de ptas. As primeiras intervencións
fixéronse nos elementos que distorsionaban as
cubertas, pois no lexitimo desexo dos habitantes
daquelas alturas de resolver problemas inmediatos,
o colmo deteriorado ou desaparecido debido ó
paso do tempo, fora substituído por chapas metálicas ou de fibrocemento. Hoxe a aldea de Piornedo
ten tódalas pallozas e hórreos (12 pallozas-corte, 3
pallozas-palleiro e 12 hórreos) restauradas e continúase a traballar nunha serie de obras de urbanización de espacios públicos, así como en intervencións varias de remodelación nas edificacións
“modernas” integradas incontroladamente no magnifico conxunto ancares. Este inicio de revitalización e de fixación de poboación do núcleo serrano, onde o turismo empeza a ser un factor importante para o logro destes fins, deberá ir acompañado dunha serie de medidas dirixidas ó aproveitamento dos recursos agrogandeiros que hai na
zona, da potenciación da artesanía do lugar e do
fomento de productos ecolóxicos.

Segundo os programas elaborados polas
Fundacións Comarcais, onde se integran as
comarcas oficializadas, a estratexia delas tradúcese
en lle dar gran relevancia ó patrimonio etnográfico
tal como se desprende da publicidade que de vez
en cando se enxerta nos xornais (“Recuperación
del patrimonio para un nuevo uso”, é un dos slogans utilizados). Mais, comenta Sierra,“é significativo que concedendo os documentos producidos
polas fundacións comarcais gran relevancia ó
patrimonio cultural e, dentro del ó “patrimonio
etnográfico”, as activacións deste patrimonio que
se suxiren e contemplan neses centros comarcais
non proceden de planos e programas coordinados
cos organismos responsables nesta materia, neste
caso a Consellería de Cultura, Comunicación Social
e Turismo” (SIERRA, 1997, 438).
A maioría das Fundacións está iniciando a súa
andadura. O poder de que están investidas debería
ser un factor moi importante para que o tema
etnográfico mereza un tratamento real para o desenvolvemento comunitario local, se os obxectivos
que se fixen responden á realidade e non a propaganda.
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varias fontes, capelas, etc., débense salientar os
conxuntos etnográficos dos Batáns de Mosquetin,
en Salto (Vimianzo), e do Forno Novo, en Buño
(Malpica), o conxunto de hórreos de Imo, en San
Xoán de Laiño (Dodro), ou o foxo do lobo en
Camariñas, fronte ó cabo Vilán.

Algunha outra Consellería, como ocorre coa de
Familia, propicia no ámbito dos concellos a través
da súa Dirección Xeral de Fomento do Emprego, a
creación de escolas taller ou escolas obradoiro.
Nas máis de medio cento que hai hoxe funcionando acoden a elas un notable número de xoves para
adquirir, sobre todo, a aprendizaxe da cantería,
mediante actividades relacionadas coa recuperación e promoción do patrimonio histórico-artístico, cultural ou natural. Algunha das súas realizacións son as cadeas de muíños pontevedreses de O
Folón-Picón, en O Rosal, en número de 36, e a dos
21 do río Barosa, en Barro, así como varias das
intervencións realizadas no concello ourensán de
Allariz.

As outras tres deputacións, en comparación coa da
Coruña, non demostran unha gran sensibilidade
polo tema, agás con axudas esporádicas para a realización dalgunha obra especifica, sobre todo muíños, hórreos ou ferrerías.Todas elas teñen publicacións tratando aspectos varios: sobre antropoloxía
nos Ancares e as ferrerías, na de Lugo; sobre os
muíños, na de Pontevedra; e na de Ourense, a interesante revista etnográfica “Raigame”, nacida no
ano 1994, ou o libro “Ourense etnográfico”.

AS ADMINISTRACIÓNS
PROVINCIAIS

AS ADMINISTRACIÓNS LOCAIS
Nos concellos, a preocupación que se sinte por
esta riqueza patrimonial tamén é moi dispar, anque
en tódalas demarcacións provinciais hai actuacións a resaltar nos últimos tempos. Neste sentido
é de xustiza subliñar a labor do concello de Vigo
que a través do seu departamento de Patrimonio
Histórico-Artístico ten inventariado, con rigor
digno de exemplo, todo o seu patrimonio etnográfico construído nos seus enclaves rurais nos que,
ademais de outras construccións, hai rexistrados
1.700 hórreos e preto de 300 muíños. Entre varias
actuacións realizadas con alumnos da súa escola
taller, rehabilitou no ano 1997 o conxunto de catro
muíños denominado “os muíños das Roteas”, sito
na parroquia de Coruxo, para convertelos na sede
da unidade didáctica “A cultura do pan” destinada a
escolares, ou tamén os muíños de Zamáns, ó pe do
encoro que fornece de auga á cidade.

O compromiso e preocupación polo patrimonio
etnográfico é nelas moi desigual, distanciándose de
forma notable a da Coruña con respecto ás outras
tres.A sensibilización cara ó patrimonio artístico ou
arquitectónico da primeira ven de vello, pois xa no
ano 1974 (“La Voz de Galicia”, 23-VIII-1974) constitúe unha Comisión de defensa de castelos, pontes,
pazos, miradores e restos históricos de interese
existentes na provincia, mencionándose no punto 4
dos acordos a necesidade de efectuar a través dos
concellos e organismos interesados cantas xestións
sexan posibles para preservar as edificacións rurais
nas súas formas peculiares. E en maio de 1989 subscribe coa Universidade da Coruña un convenio
para realizar o inventariado da arquitectura monumental e popular con estudiantes da Escola Técnica
Superior de Arquitectura baixo a dirección dos profesores Soraluce-Blond e Fernández Vázquez, inventario que hoxe está a piques de ter o seu remate á
altura de vinte tomos publicados.

En concellos de menor entidade débese subliñar a
labor do concello ourensán de Allariz que, segundo
o programa PEDRA (Parque Etnográfico do río
Arnoia) desenvolveu unha tarefa rehabilitadora e
restauradora, baixo a dirección do arquitecto César
Portela, digna de imitación, onde se inclúen o saneamento do río Arnoia e das súas beiras, así como a
posta en valor de construccións muiñeiras e de
carácter industrial (fábricas de coiros) para constituír uns espacios que foron merecedores no ano
1994 do Premio Europeo de Planificación Urbana
e Rexional do Consello de Europa. Nos concellos
veciños de Vilar de Santos e Rairiz de Veiga tamén
se están a realizar experiencias revitalizadoras do
patrimonio nos aldeas de Saa e de Congostro, respectivamente.

O 30-IX-1998 convoca no B.O. provincial o chamado “Plano 2000 de recuperación da arquitectura popular da provincia da Coruña”, cunha
dotación de 1.500 millóns de pesetas que, dado a
boa acollida, ampliase a 2.500 millóns cos que
poder realizar 650 proxectos ata o ano 2002 en 91
concellos. Con tan cobizoso plano tentouse potenciar a conservación e recuperación dunha parte do
patrimonio etnográfico inmobiliario (e tamén artístico, xa que moitas son construccións de carácter
relixioso monumental), empeño que hoxe está
logrado en boa medida. Entre as recuperacións de
máis dun cento de muíños e outros tantos hórreos,
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axudan coa súa actividade a crealo, e así con frecuencia aparecen nos medios de comunicación
formulando denuncias ou facendo propostas para
salvagardar da rapina ou desleixo algún elemento
destacado. As campañas que promoven, coa resonancia que moitas veces acadan polos xornais,
radios ou TV, serven para concienciar a moitas
xentes e para lograr os seus fins. Este é o caso da
vigorosa campaña promovida no comenzo dos
anos 90 por unha serie de sociedades culturais da
Terra e Soneira lideradas polo etnógrafo, fillo de
aquelas terras, Xosé María Lema, para aguilloar á
Administración autonómica sobre o estado dos
batáns de Mosquetín en Vimianzo (A Coruña), co
lema “salvemo-los Batans”. Como síntoma da sensibilización en aumento débese engadir a fervenza imparable que se desatou de creación de museos etnográficos dende os anos 60 en pequenas
localidades.

Como concellos con feitos puntuais nos últimos
tempos consideramos: Arteixo, Boqueixón, Carral,
Cee, Culleredo, Malpica, Mañón, Muros, Narón ou
Vimianzo, na Coruña;A Pontenova, Bóveda, Folgoso
do Courel, Guitiriz ou Vilalba, en Lugo; A Merca,
Avión O Carballiño ou Celanova, en Ourense;
Barro, Catoira, O Rosal, Ribadumia ou Valga, en
Pontevedra.

Os partidos políticos,
a sociedade civil
e os medios de comunicación
Os partidos políticos da oposición, sen se distinguir por un gran activismo nesta materia, veñen
dende o ano 1992 formulando no Parlamento
Galego numerosas preguntas, interpelacións,
mocións e proposicións non de lei relacionadas
coa arquitectura popular. Na década dos 90, a súa
etapa máis activa, téñense pronunciado sobre programas referentes á súa conservación e protección, o tratamento fiscal para as casas rurais restauradas que serven de vivenda permanente, o fomento da rehabilitación de vivendas e de núcleos de
interese arquitectónico e constructivo, a confección dun catastro especial de lugares despoboados, a elaboración dun Plano Director dos Camiños
Históricos de Galicia, programa de recuperación
etnográfica dirixido ás construccións e edificacións, denuncia do estado en que se achan as beiras dos ríos pedindo a recuperación de muíños,
mazos ou ferrerías, inventarios, medidas diversas a
tomar, censo de hórreos,...

Unha construcción que concita a atención de
moitos cidadáns é a dos muíños, moitas veces
estimulada por asociacións como “Amigos dos
Muíños” que, implantada en moitos lugares de
Galicia, está a desenvolver unha positiva labor
investigadora, concienciadora e de asesoramento, o mesmo que a entidade con ámbito na península do Morrazo, a denominada Comisión “Muíño
de Fausto”, que ven actuando dende 1991 co
obxecto de estudiar e divulgar todo o relacionado cos muíños de aquela bisbarra, que publicita
mediante a revista “Cacarexo” e a festa anual “A
Festa do Muíño”.
Verbo dos medios de comunicación social, hai
algúns que dedican atención á arquitectura e á súa
problemática, anque a temática etnográfica ten un
certo engado para todos. Co eco da súa labor axúdase a aumentar a conciencia do propio nos cidadáns e, incluso hai veces en que se posicionan
diante determinadas denuncias sobre algunha barbaridade que se realiza ou tenta realizar.

Nas corporacións provinciais e, sobre todo, nas
locais, como proba da preocupación de moitos
cidadáns pola revitalización da cultura popular,
preséntanse con relativa frecuencia mocións,
interpelacións e propostas sobre aspectos do
patrimonio da demarcación municipal. Tamén no
Parlamento europeo o europarlamentario Camilo
Nogueira dirixiu hai pouco unha pregunta no sentido de que se teña en conta a restauración etnográfica nos núcleos rurais, baseándose tal iniciativa en que a política da UE postula o recoñecemento da agricultura como conservadora do patrimonio rural.

Como centro difusor da etnografía ocupa un
lugar sobranceiro o Museo do Pobo Galego no
que, dende a súa creación no ano 1977, a sala
dedicada á arquitectura popular ofrece un didáctico mostrario das diversas construccións que a
integran mediante debuxos e maquetas acompañados de cumpridos textos, xuntamente con
publicacións divulgatorias. Tamén dentro das
actividades do Consello da Cultura Galega a
súa Sección de Antropoloxía ten á etnografía
como unha das súas preocupacións, como se
reflexa nos simposios, xornadas e publicacións
que leva a cabo.

A sociedade civil, cada día máis dotada dunha
maior conciencia colectiva e protagonismo, ven
mostrando dende os anos 80 unha certa inquedanza cara a valoración do patrimonio etnográfico inmobiliario por medio de agrupacións culturais, asociacións veciñais e ecoloxistas ou de
outro cariz, que recollen ese estado de opinión ou
60
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No caso das construccións non contempladas no
apartado conservacionista, como é o da casa-vivenda, a toma de conciencia dos seus usuarios, estimulada por políticas rehabilitadoras, fai que se estean
a poñer en uso ou revitalizar un número considerable, así como as construccións adxectivas máis
achegadas a elas. Certamente, non hai fórmulas
infalibles para resolver os problemas que se prantexan cando hai que acometer obras de protección, restauración ou rehabilitación no patrimonio
da arquitectura popular. Só con normas sinxelas,
desprovistas de exotismos, se pode lograr en cada
caso o equilibrio creador respectuoso co pasado.

O tratamento dun patrimonio da dimensión, dispersión e diferente grado de conservación, como ocorre
co etnográfico construído en Galicia, non se pode
someter a regras fixas. Para a súa conservación
poden darse varias posturas: unha, moi estendida, na
que só prima o económico, que consiste en ignorar
as vellas construccións e os asentamentos tradicionais; unha segunda, a postura conservacionista, que propugna a conservación mimética das
realizacións: e unha terceira, que considera que o tratamento da construcción antiga debe producirse
combinando equilibradamente a tradición e a
innovación, mediante a utilización simultánea de
materiais e técnicas constructivas tradicionais con
materiais e técnicas dos tempos actuais, sempre que
esa combinación concorde co medio físico e social
no que se enxerta a construcción.

CODA
As consideracións que se veñen de ofrecer presentan un panorama de luces e sombras. As intervencións que se están a facer no conxunto do país,
sen que se dispoña dunha mínima planificación
con obxectivos ben definidos para aproveitar do
mellor xeito posible os recursos de patrimonio tan
numeroso como disperso, non agoiran tempos moi
esperanzadores. Só se a vaga sensibilizadora continúa a medrar e se a Administración autonómica
chega por fin ó convencemento da importancia
que ten o patrimonio popular construído, aínda se
estará a tempo de aproveitar parte del. Por eso non
quero rematar este relatorio sen apuntar unha
serie de propostas nacidas da observación, do
seguimento e estudio constante do tema, e do traballo profesional de moitos anos, presididos pola
aguda conciencia de pertencer a un país creador
dunha cultura que a todos nos enriquece e debería
enorgullecer.

Verbo do conservacionismo, na filosofía que se
contén na lei do Patrimonio Cultural sobre a protección do patrimonio etnográfico insístese na súa
conservación considerando que o patrimonio é
memoria do pobo e que nel están os elementos
culturais que dan carácter á identidade de Galicia.
Aínda sendo así, compre non esquecer que, mentres parte do patrimonio da arquitectura popular
pertence a un pasado desaparecido ou en vías de
desaparición, outra parte permanece viva dentro
das distorsións a que se ve sometida polos cambios
socioeconómicos e culturais acelerados dos tempos actuais.
Por eso o conservacionismo que se propugna no
artigo 65 da citada lei debería ter unha mellor
explicitación. Non ten dúbida que se debe conservar cando a construcción ou espacio de que se
trate teña méritos para elo e estea en perigo de
desaparición, mais cando unha boa parte do patrimonio foi perdendo a funcionalidade primitiva
débese reconverter ata onde sexa posible e lograr
a súa posta en valor aínda con finalidades diferentes á orixinaria. A revitalización de moitas construccións esixen buscarlle novas funcións ou usos
alternativos, respectando á súa estructura primitiva tradicional.

Dado que a Xunta de Galicia é quen ten a máxima responsabilidade de mirar polo Patrimonio
Cultural e de activar a tenza englobada nel do
Patrimonio Etnográfico Inmoble, entre outras
medidas seria procedente que acometera con
urxencia estas:
a) Creación dun organismo institucional para
corrixir a descoordinación existente entre os diferentes organismos que teñen algunha relación coa
arquitectura popular.
b) Dado o gran potencial do Patrimonio
Etnográfico Inmoble para o desenvolvemento
local compre dedicarlle unha maior atención nos
organismos que teñen o deber de velar por el.

Sómente dese xeito se poderán aproveitar as
numerosas construccións da arquitectura popular
existentes, con maior ou menor grado de deterioro, nos múltiples asentamentos da Galicia rural:
alpendres, palleiras, adegas, hórreos, muíños, eiras,
ferrerías, pesqueiras, curros, recintos de feira, almacéns de salgazón...

c) Rematar o inventariado dese patrimonio
con directrices claras, feito concello a conce61
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ría que implicar, entre outras instancias, e por quen
corresponda, a asociacións empresariais e sindicatos da construcción, escolas técnicas e
colexios profesionais e medios de comunicación para:

ch) Incrementar a política do IGVS de rehabilitación de casas-vivenda no medio rural, primando as que se encadren no apartado da arquitectura popular.

a) Organizar e realizar cursos de formación
dirixidos a técnicos e empresas constructoras
especializadas en obras de restauración e
rehabilitación.

d) Incrementar a política de rehabilitación
integrada nos núcleos das zonas serranas máis
precisadas de atención na Serra de Os Ancares:
Piornedo,Vilarello de Donis, Donis e Moreira, principalmente, no concello de Cervantes, e Coro e
Silvouta no de Navia de Suarna.

b) Facer campañas educativas e de sensibilización da sociedade para aprender a apreciar o
patrimonio que ten as súas propias leis que deben
respectarse, cousa que non se logra soamente con
normas urbanísticas coercitivas.

e) Acometer, tamén por parte do IGVS, a política de rehabilitación de aldeas abandonadas
dentro dos mesmos programas de rehabilitación
integrada.

c) Incrementar o ensino de materias relacionadas co coñecemento do Patrimonio
Etnográfico Inmobiliario nas escolas técnicas
Superior de Arquitectura e de Arquitectura Técnica
de A Coruña e da Politécnica de Lugo, así como
implantalo dende o ensino primario ó secundario.

f) Impulsar a dotación de planeamento en
tódolos concellos, coa recomendación ou coa
obrigatoriedade da inclusión nel do inventario do
patrimonio etnográfico inmoble.
Verbo das administracións provinciais e
locais cumpriría que, entre outras, emprenderan
accións de:
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Aproximación
ás variantes do hórreo
da Costa da Morte

R

XOSÉ Mª LEMA SUÁREZ

O

que aquí expoño forma parte dun proxecto
máis amplo no que levo traballando bastante
tempo. Facilito ós asistentes un esquema máis completo para que teñan unha visión máis extensa del e
dos seus diferentes apartados. As miñas pretensións
para este Congreso son máis ben modestas, e remítense a dar unha visión divulgativa das variantes do
hórreo-modelo da Costa da Morte, o cabazo fisterrán, con lóxicas diferencias e tamén curiosas semellanzas con outros modelos destas terras ourensás. O
meu propósito é, así mesmo, precisar certas diferencias coa xa clásica clasificación que hai anos establecera o investigador Ignacio Martínez (1979), que
aínda segue sendo a máis seguida por todos.

Resulta bastante complicada unha clasificación exacta das diversas variantes do cabazo de pedra deste
amplo territorio do Occidente de Galicia. Isto débese
a que os elementos máis significativos para efectuar

unha clasificicación –pés, capas e remates– intercámbianse e mestúranse dunha a outra zona ou comarca.
Non é nada doado chegar a illar as variantes quimicamente puras, incontaminadas, de cada unha delas.
Nas zonas de contacto sempre hai influencias mutuas
que mesmo chegan a dar orixe a formas híbridas.
Neste extremo occidental de Galicia imos atopar
hórreos de pedra de notoria beleza e perfecta harmonía de liñas xunto a outros exemplares de arcaicas
formas, ás veces case improvisadas ou suxeridas pola
propia natureza do material. Imos bater cos hórreos
máis pequenos de Galicia –de entre os construídos
en pedra (por exemplo, un de Serantes-Laxe)– e
varios dos máis longos (os parroquiais do ArañoRianxo, os de Santa María de Lira e Sta. Comba de
Carnota –os dous no concello carnotán–, etc.).
Atoparemos hórreos construídos seguindo as pautas
e disposicións naturais da arquitectura popular, que
suxire o propio medio ou o material en si, e hórreos
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nos que as pautas da arquitectura culta tratan de
transformar e perfeccionar estas formas populares.
Cabazos construídos por anónimos mestres de obras
e as súas cuadrillas, pero tamén, polo menos nunha
ocasión, un exemplar deseñado por todo un flamante e fachendoso doutor-arquitecto barroco (Domingo
Quintela, autor do hórreo da reitoral de Santa Comba
de Carnota).
Pero non só neste caso concreto do senlleiro hórreo
da reitoral de Santa Comba de Carnota onde se aprecian as claras pretensións estéticas do cabazo fisterrán: tamén en exemplares illados pertencentes a
familias labregas, entre os que destacamos un existente na aldea de Castiñeira (Cambeda-Vimianzo),
cuns pés que mesmo parecen columnas clásicas. A
pretensión artística de moitos exemplares de hórreos da Costa da Morte por parte dos seus construtores
e propietarios foi máis que evidente, pois así nolo
delata a perfección das súas trazas e o seu carácter de
monumento arquitectónico digno de ser contemplado esteticamente.

Ilustr. 2 O cabazo fisterrán-tipo, co nome das súas partes.

A. Variante da Ribeira Baixa do Anllóns (zona
oeste de Bergantiños) [ilustr. 3].
Un tipo de cabazo –ou cabaz, como tamén se lle
denomina nesta bisbarra– que leva a cámara-graneiro
sobre pés e capas. Obsérvase a súa presencia nunha
estreita franxa que baixa desde Agolada ó tramo final
do río Anllóns, cerca da Ponteceso. Xa rexistra unha
anchura e lonxitude semellantes ós comúns ou están-

Ilustr. 3 Hórreo da Penela-Silvarredonda (Cabana),
da variante da Ribeira Baixa do Anllóns.

Ilustr. 1 Área de espallamento do tipo de hórreo pétreo
fisterrán, coas súas variantes.

Pois ben, partindo da base de considerar unha única
tipoloxía do hórreo de pedra para toda a franxa máis
occidental de Galicia –a do hórreo fisterrán–, somos
conscientes de que hai diversas variantes e subvariantes que convén diferenciar (ilustracións 1 e 2),
que para min son estas:
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A.1.- Outra variante da zona oeste de Bergantiños
(non pertencente ó tipo xeral) [ilustr. 4].
É este un hórreo de pedra que non pertence xa ó tipo
xeral fisterrán, xa que non vai asentado sobre pés e
capas, e tamén por non observar a súa forma estándar,
xa que presenta unha cámara de moita anchura (uns
2,5 metros ou máis), cando os do resto do territorio só
teñen 1,5 metros por término medio. Aséntase sobre
unha cámara hermética denominada ‘celeiro’.
Ilustr. 6 Fornelos-Baio (Zas): pés e capas do hórreo da
variante soneirá.
Ilustr. 4 Hórreos do Couto-Cospindo (Ponteceso), non
pertencentes ó tipo fisterrán, senón ó clásico
bergantiñán.

dares do resto da zona occidental, e distínguese
tamén pola agónica construcción das paredes da súa
cámara: a base da superposición de cativas rachas de
pedra separadas por outras pedriñas aínda máis
pequenas, que deixan entre si físgoas ou rañuras de
ventilación. Os exemplares que van sobre pés e capas
–uns e outras de forma troncocónica– reservan a cantería para os esquinais, quedando as partes centrais
de pedra miúda e irregular. Nos penais ou lados curtos debúxanse formas cruciformes con este paramento de pedra miúda, simbólicos talismáns protectores do que se garda no interior.

Ilustr. 5 Oróns-Bamiro (Vimianzo), da variante soneirá.
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Ilustr. 7
Leis (Muxía),
da variante da ría
de Camariñas
e Muxía.

pequenas físgoas para iso. Con todo, tamén se observa na Terra de Soneira o cabazo puramente xeométrico, case de deseño, cunha cámara construída con
duelas previamente deseñadas. O cabazo soneirán
non adoita levar remates –nin cruces nin lampións–,
e o feito de que a meirande parte das veces se nos
apareza ergueito sobre altas ‘cepas’ ou macizos
pedestais pétreos para facilitar a aireación, confírelle
ó edificio un aspecto verdadeiramente monumental.

Os construídos de pedra son son moi abundantes;
mal que ben, aínda se conservan moitos de madeira,
xa moi estragados, pero os que máis se observan na
actualidade son os construídos de ladrillo e cemento
que, afortunadamente, seguen as formas tradicionais,
chegándose a construír con este novo material exemplares de bela aparencia. Os pétreos presentan unhas
físgoas de aireación do interior da cámara moi anchas
e moi abertas para conseguir unha maior circulación
de aire dentro dela. Por este motivo hai algún exemplar que presenta exteriormente un curioso aspecto
de entena de abellas con multitude de pequenas
celas: as paredes da cámara lográronse cunha agónica superposición de pequenas pedras.

Nestes últimos anos construíronse modernos exemplares de formigón armado que copian a disposición
horizontal das duelas e ventos da cámara, e, o que é
máis difícil, a forma dos pés (troncocónicos, troncopiramidais ou cilíndricos) e mesmo a das capas ou
tornarratos.

B. Variante da Terra de Soneira (ilustracións 5 e 6).
Comprende os concellos de Zas e Laxe na súa totalidade e a maior parte dos de Vimianzo, Cabana e Santa
Comba. Sobrepasa os lindeiros xeográficos da comarca soneirá polo leste e polo sur, por onde se introduce decididamente na comarca de Xallas.

C. Variante da ría de Camariñas e Muxía (ilustr. 7).
As manifestación máis peculiares desta variante espállanse polos concellos de Camariñas e Muxía, con
breves incursións nos concellos limítrofes de
Vimianzo e Dumbría. O seu territorio-base é o val
medio do río Castro (lugares da Pereiriña,
Morpeguite, Os Muíños, etc.) e as ribeiras da ría de
Camariñas e Muxía (Leis, Merexo, Cereixo, Ponte do
Porto, Xaviña, Camariñas, Santa Mariña); polo interior
chega deica Berdeogas e Dumbría. Algúns dos seus
exemplares pódense observar fronte ó extremo máis
occidental de Galicia e da España peninsular: son os
da aldea de Touriñán, fronte ó famoso cabo.

Caracterízase polos pés troncocónicos moi estilizados e esveltos que presentan a maior parte dos seus
exemplares; os tornarratos tamén son troncocónicos
e sumamente estreitos, presentando frecuentamente
a parte superior –chamada o ‘soborleito’– escavado
en catro vertentes cóncavas. A cámara presenta un
aspecto hermético, xa que o chamado paramento de
duelas está formado por longas pezas de cantería de
lonxitudes diversas, sen apenas facerse desbastamento entre unhas e outras dese espazo mínimo para
unha boa aireación interior: apenas se deixan entre si

A variante tipolóxica xa foi lograda nos máis vellos
exemplares, de pesados bloques irregulares de pedra.
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Ilustr. 8
Lires (Cee), da subvariante da ría Corcubión-Fisterra.

Ilustr. 9
Mallou (Carnota), da subvariante do val de Carnota.

Os pés son troncocónicos, pero non xa tan estilizados coma os da Terra de Soneira, senón máis ben grosos, dándolle ó conxunto unha sensación de pesadez;
os tornarratos eran convexos nos hórreos máis antigos, pero nos máis modernos xa son troncocónicos.
Todo o edificio, que se ergue habitualmente sobre
‘cepas’ bastante altas, dá unha serena impresión de
ciclópea solidez. Case todos levan sobre os pinchóns
artísticos remates, salientando a gran riqueza artística
e variedade dalgunhas cruces de fina talla.

queda debaixo da cámara.Así mesmo, son características desta zona as cilíndricas, pero tamén se observan convexas e troncocónicas.
Tamén hai variedade no tipo de pés. Predominan os
prismáticos coas arestas biseladas, baixo capas híbridas ou cilíndricas, principalmente. Hainos, así mesmo,
cilíndricos –baixo capas do mesmo tipo–, e troncocónicos. Tal xeometrismo e harmonía de liñas dálles ós
exemplares máis modernos unha serena elegancia,
acentuada polos ‘lampións’ ou remates piramidais.

D. Variante do Arco fisterrán.
Dentro dela aínda podemos distinguir tres subvariantes:

Curiosamente, pola parroquia de Lires o observador
atento pode advertir certos exemplares construídos
en cemento e ladrillo, pero coa particularidade asombrosa de que con estes materiais se seguiron respectando as mesmas formas que caracterizan a subvariante, en particular, os pés prismáticos e as capas
híbridas.

D.1. Subvariante da ría Corcubión-Fisterra (ilustr.
8).
Esténdese polo territorio comprendido entre os tramos finais dos ríos Castro e Xallas (concellos de
Fisterra, Corcubión, Cee e Dumbría). Polo norte fai
fronteira coa variante da ría de Camariñas-Muxía
polas aldeas do curso baixo do río Castro (Nemiña,
Lires, Frixe, etc.). Traspasa as barreiras montañosas
litorais e introdúcese no interior na dirección norte
pola zona de Dumbría, Olveiroa e Olveira, encontrándose coa variante da Terra de Soneira na alta chaira
de Baíñas.

D.2. Subvariante do val de Carnota (ilustr. 9).
Espállase por toda unha ampla zona da beiramar
situada entre a desembocadura do río Xallas e o
monte litoral de Louro, xa ó comezo da ría de Muros
e Noia. Vai todo ó longo da costa, porque por aquí a
meseta de Xallas remata en impresionantes penedos
que teñen as súas bases case nas propias augas mariñas (os míticos montes do Pindo, a Forcada, etc.)
pero logra introducirse cara ó interior a pesar destas
esgrevias barreiras montañosas (lugares de San
Crimenso, Santa Uxía,Arcos, etc.) facendo fronteira e
establecendo intercambios mutuos coa variante do
Xallas baixo.

Chama a atención o calculado xeometrismo con que
foi construída a ‘cabeceira’ desta zona; as partes son
totalmente a escuadro, con cálculos previos.As paredes da cámara presentan unha perfecta harmonía
entre as súas partes: as duelas organízanse en ringleiras estereotipadas en sentido vertical e horizontal, xa
que soen tallarse exactamente iguais, sobre todo nos
exemplares máis modernos (nos antigos aínda se
observaba certa irregularidade).

En certa maneira continúa a tipoloxía dos da ría de
Corcubión-Fisterra presentando un exemplar moi xeométrico, coas partes perfectamente calculadas e escuadradas, e as ringleiras de ‘ventos’ ordenadas simetricamente. Os pés son prismáticos coas arestas rebaixadas
pola parte central, aínda que a maioría deles son máis
grosos e achaparrados cós da zona anterior.Tamén se

As formas das capas e dos pés son variadísimas. As
capas máis orixinais desta zona son as híbridas: convexas pola parte exterior, cilíndricas pola parte que
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Ilustr. 11

(Muros), da subvariante da ría de Muros.

A Insua (Mazaricos), da subvariante do Baixo Xallas.

Aínda que ó longo de todo este territorio se poden
constatar elementos comúns a outras zonas limítrofes (as formas e variantes dos pés e das capas son
coincidentes coas do Arco fisterrán), o trazo característico fundamental que individualiza esta subvariante é a pobreza –ás veces extrema– dos materiais utilizados para a súa construcción. De aí o elevado número de hórreos de pedra construídos de cachotes moi
irregulares e de pedra moi miudiña; unha pedra sedimentaria, o xisto, de acentuada cor negra.

ven pés cilíndricos e troncocónicos.Os tornarratos son
cilíndricos e híbridos, principalmente, do mesmo xeito
cós da subvariante anterior. No tocante ó tipo de remates, predominan os lampións piramidais, existindo ademais un únicum,un tipo senlleiro de remate desta subvariante: un longo e estreito remate piramidal en punta
de lanza, moi aguzado, ornamento que se empeza a
apreciar por Carnota, pero que se ve continuado pola
ría de Muros.
D.3. Subvariante da ría de Muros (ilustr. 10).
Espállase polo territorio da ribeira norte desta ría, ata
que no lugar do Freixo se atopa e se mestura cos mixtos que chegan do leste, que xa presentan cámara de
madeira.

Non obstante, tamén se poden apreciar exemplares
de boa cantería, cousa que nos indica que os seus
propietarios se esforzaron por ir busca-la pedra a canteiras de lonxe no seu desexo de lograren un edificio
pétreo de aceptable beleza.

Recolle algunha das características da subvariante de
Carnota: superposición de duelas estereotipadas cos
‘ventos’ aliñados en perfectas fileiras; pés prismáticos coas arestas rebaixadas, tornarratos híbridos e
cilíndricos. Os tornarratos máis característicos son
os convexos co sobreleito moi aplanado, aínda que
se rexistran con certa frecuencia os cilíndricos e
híbridos.

E.2. Subvariante do Alto Xallas (zona de Santa
Comba) [ilustracións 12 e 13).
Linda polo norte con Bergantiños, a onde se descende atravesando unha zona despoboada e dominada
por extensas brañas (Braña Rubia, Braña de Alcaián);
polo nordés báixase ó Val do Dubra, tras pasar
Vilarnovo e Freixeiro e un amplo ‘deserto’ a monte

E. Variante da Terra de Xallas.
Tamén nesta comarca se poderían individualizar dúas
subvariantes:

Ilustr. 12
Ser (Santa Comba), da subvariante do Alto Xallas.

E.1. Subvariante do Baixo Xallas (zona de
Mazaricos) (ilustr. 11).
Nun principio poderiamos dicir que abarcaría toda
esa zona alta que queda antes de que o río Xallas inicie o seu tramo derradeiro, tras salva-lo encoro da
Fervenza. Zonas moi illadas e tradicionalmente mal
comunicadas: desde Chacín e Pino do Val á Ponte
Olveira (terras de Beba, Mazaricos, A Picota). A zona
norte mestúrase xa coa outra zona de Xallas, á altura
da Pereira. Linda por esta parte, tamén, coa variante
da Terra de Soneira pola zona de Brandomil.
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Ilustr. 13
Ser (Santa Comba), hórreo
de pedra non pertencente
ó tipo de hórreo fisterrán;
trátase dun hórreo mixto
barcalés no que se
substituíu a súa cámara de
madeira inicial por pedra.

pelado. Esta zona do nordés presenta un particular
hórreo pétreo de pequeno tamaño, cunha cámara
ergueita sobre unha cepa maciza construída por
pequenos cachotes irregulares (xa o excluímos do
tipo xeral de hórreo fisterrán).

e o Val de Barcala (concellos da Baña e de
Negreira). Aquí establécese o límite máximo do
uso da pedra como único e exclusivo material
constructivo.
Pola parte oeste o territorio do alto Xallas vese «invadido» polo hórreo con características propias da
variante soneirá: pés e tornarratos estilizados de
forma troncocónica, cámara hermética de longas
pezas de cantería de boa talla.

Na vila de Santa Comba, cabeceira da comarca de
Xallas, prodúcese unha extraordinaria mestura de elementos: pódense atopar «convivindo» xuntos hórreos
pétreos de capas e pés troncocónicos, hórreos de
capas piramidais e pés prismáticos, e hórreos sen
capas nin pés.

Como característica común coa zona baixa do Xallas
pódese cita-la súa pobreza de materiais, aínda que
tamén se observan exemplares nos que se procurou
buscar unha boa pedra de cantería.

Pola zona leste linda con outros vales do Tambre:
o val do río Albariña (parte do concello da Baña)

Ilustr. 14
Goiáns (Boiro), variante
do Barbanza.
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F. Variante do Barbanza (ilustr. 14).
A súa cámara é semellante ás das subvariantes do
Arco fisterrán, pola harmoniosa disposición do paramento de duelas en ringleiras horizontais simetricamente trazadas.
Os pés son prismáticos coas arestas biseladas na súa
parte central, e os tornarratos presentan un modelo
característico, moi propio desta zona: son de forma
circular, pero co sobreleito moi abombado, moi convexo.
O territorio abarcado por esta variante esténdese
desde preto de Noia (lugar de Boa) a toda a península do Barbanza; pola parte sur segue habendo abundancia de exemplares deica Goiáns, no concello de
Boiro, pero aínda se pode observar algún que outro
exemplar disperso pola zona de Rianxo.

Ilustr. 15
Asados (Rianxo), da variante de Rianxo
(non pertencente ó tipo común de cabazo fisterrán).

Pola ribeira norte do Barbanza obsérvase un reaproveitamento dos pés e capas de pedra para soster
cámaras construídas de ladrillo e cemento.
G.Variante de Rianxo (non pertencente ó tipo
común) (ilustr. 15).
Un hórreo pétreo na súa totalidade, ou xa mixto, que
xa non incluímos dentro do tipo xeral fisterrán
(atlántico) ó non ir sustentado por pés e capas, senón
por muretes transversais ou sobre outra cámara.
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Apuntes sobre
denominación, propiedade,
oficio e historia
nos muíños de Galicia1

R

BEGOÑA BAS LÓPEZ

1 O texto desta contribución corresponde ao relatorio presentado no
Primeiro Congreso do Patrimonio Galego, Ourense maio 2003, baixo o título O estudo “do que non se ve” no Patrimonio Etnográfico construído.

INTRODUCCIÓN

O

patrimonio etnográfico construido é producto
dunha serie de factores económicos, culturais,
históricos, etc. Os elementos que resultan deben dar
resposta á propia necesidade que os crea, isto é cumprir cunha función concreta. Esta funcionalidade
resólvese cunha fórmula na que é fundamental a relación entre a necesidade e os recursos de que se dispón para levala a cabo. Os recursos ou medios materiais son os que marcan a pauta na execución das formas, materiais, tratamento dos mesmos, distribución,
estructuras, etc., e dan como resultado un producto
cunhas características físicas determinadas. O estudo
delas é imprescindibel para o coñecemento destes
elementos do patrimonio etnográfico construido. A

arquitectura popular, como mostra deste patrimonio,
participa disto –é obvio–, e así por exemplo un
hórreo resolve a necesidade de gardar, secar e conservar o millo, unha eira é o mellor espacio para a
malla, ou un muíño proporciónanos a fariña necesaria para cocer logo nun forno. Para isto, utilízanse as
formas e os materiais que se consideran idóneos dentro dos recursos dos que se dispón.
O estudo destas características da arquitectura popular non se limita a ser unha descripción, como o
demostra non só a literatura publicada sobre do tema
senón tamén as intervencións realizadas sobre do
patrimonio. Nestes estudos téñense en conta aspectos que van máis aló dos meramente formais, tales
como a relación co medio físico, a funcionalidade, a
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captación e utilización de recursos, a significación
sociocultural, a historia, etc. Para o seu coñecemento,
pois, son moitos os temas que podemos ter como
obxecto de estudo.
Nesta comunicación queremos tratar dalgúns dos
aspectos, concretamente daqueles que se poden
englobar en algo como “os que non se ven”, que non
son máis que os temas que están detrás desas pedras,
desas estructuras e desas maquinarias que os fan funcionar. Son aqueles relacionados coa súa historia, coa
actividade que xeneran, co significado que acadan
aos distintos niveis nos que se desenvolven e que
teñen incidencia, etc.
Centramos o relatorio na exposición dalgúns deles a
través dunha mostra significativa, o muíño, como un
exemplo para o estudo “do que non se ve”. O muíño
ofrécesenos como un elemento sobranceiro para o
estudo etnolóxico, xa que se desenvolve en moitos e
moi variados campos. De todos eles, seleccionamos
algúns e son moitos os temas, aspectos e matices que
conscientemente quedarán sen tratar, mais o noso
obxectivo é transmitir con datos concretos que a realidade do patrimonio etnográfico é moito máis complexa e rica do que a simple vista podemos esperar.
Escollemos, pois, os relacionados coa lingüística
(tales como as denominacións xenéricas e variantes
das mesmas e as denominacións do producto ou
resultado da súa función, como a fariña), co tema dos
oficios (descripción, consideración e valoración propia do muiñeiro), co da propiedade e coa historia (as
fontes documentais e os datos que aportan).

Os muíños da auga son os máis numerosos en
Galicia e a denominación muíño a máis espallada.

Unha característica técnica dá nome
ao Muíño do volante.

OS NOMES DOS MUÍÑOS
No muíño ocorre o mesmo que con tantos outros
elementos que son mostra dunha cultura e que son
tamén unha ferramenta útil para a vida cotidiana. E
ocorre que se desenvolve unha rica terminoloxía
tanto para o elemento como unidade en si, como
para as distintas partes que o compoñen, para os
diferentes aspectos en relación co seu funcionamento e para os produtos que xeneran. Dado que é
éste un tema moi amplo, ímonos limitar a dous
aspectos: as denominacións para o muíño e as
denominacións do producto. Tanto unhas como as
outras están referidas á fala viva nos derradeiros 25
anos, non á documentación nin á bibliografía.
Comecemos polo muíño.
Os términos xenéricos utilizados para denominalos
son muíño e aceña, sendo o primeiro o máis común
mentres que o segundo está limitado a uns casos que
veremos máis tarde. A palabra muíño ofrece unhas
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Algúns elementos da moenda caracterizan e identifican aos muíños.

Os sistemas de propiedade (que trataremos máis
adiante) son básicamente dous: dun único propietario ou de propiedade compartida por varios herdeiros ou parceiros. Segundo respondan a unha ou a
outra, os muíños reciben un nome xenérico, e así se
son dun único propietario denomínanse muíños de
maquía, ou muíños de negocio,e se son de propiedade compartida receben os de muíños de herdeiros, muíños parceiros, muíños de aldea, etc. Hai
tamén outros términos que están en relación con
máis dun factor, por exemplo: co sistema de propiedade e con algunha característica técnica que, en último caso, ven estando supeditado a este sistema de
propiedade. Trátase dos muíños de peneira e dos
muíños roulós ou muíños tarrulos. Os primeiros
son os que teñen mellores condicións para a moenda
pois dispoñen de caixa para recoller a fariña e de
peneira para acadar un producto máis fino, xa que
son dun único propietario que o ten como negocio
(ou sexa muíños de maquía ou muíños de negocio)
e, por tanto, debe ter as melloras precisas para ofrecer un bon servicio e producto aos seus clientes. Os
segundos, os muíños roulós ou os muíños tarrulos,
son aqueles que non teñen estas melloras dos anteriores e por norma xeral son de varios propietarios
(ou sexa de herdeiros ou de parceiros) e teñen un
único rodicio.

variantes en función das variantes do léxico segundo
áreas diferentes de Galicia. Así: muño (rexistrada
nunha zona concreta do suroeste de Galicia, A
Guarda), muín (nalgún punto da franxa costeira do
nordeste, Barreiros e na montaña, Ancares) e molín
(en zonas tamén do nordeste galego). Sobre a variante moíño só contamos coas referencias nalgúns cantigueiros publicados.
Muíño utilízase en todos os grupos tipolóxicos, ou
sexa nos de rodicio, nos de mareas, nos de vento, nos
manuais e nos de sangue. Aceña emprégase nalgúns
muíños de marés. Acea é unha denominación recollida na bibliografía mais non a temos rexistrado persoalmente, e na documentación por exemplo aparece
frecuentemente zenia.
Evidentemente cada muíño pertence a unha tipoloxía e como tal recibe algunhas das devanditas denominacións. Mais, ¿Cómo se identifica cada muíño?.
Existen determinadas circunstancias que atinxen aos
muíños e que poden derivar quer mesmo da tipoloxía á que pertenzan, quer ao sistema de propiedade,
ou mesmo a unha interrelación de factores; deste
xeito, adscríbense a uns grupos ou a outros, e identifícanse cunhas denominacións axeitadas a cada caso.
Vexamos.
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ticular, non son de doada explicación pois probabelmente fagan alusión a algunha circunstancia ou anécdota: Muíño do rato, Muíño do conto, etc.

FARIÑA, TIPOS E NOMES
O outro tema que en relación co campo da lingüística imos tratar en liñas xerais e como un exemplo
máis da variedade léxica, é o dos nomes do producto, ou sexa da fariña. Os tipos de fariña e os matices
que se observan e teñen en conta en cada un deles
son moitos e, lóxicamente, cada un ten o seu nome.
Incluso un mesmo tipo e calidade de fariña recibe
nomes diferentes segundo diferentes zonas de
Galicia. Imos poñer algúns exemplos.
Son tres os tipos de gran principais que se levan ao
muíño: millo, centeo e trigo e tamén, ainda que en
menor proporción, a cebada ou a avea. O mesmo tipo
de gran pode ter diferentes calidades e cualidades, e
tamén as pedras do muíño compórtanse de distinto
xeito non só segundo o tipo que sexan (albeiras para
o trigo e negras ou pedras do país para o millo),
senón tamén pola calidade de cada unha, pola precisión do muíño, polo caudal de agua, pola maestría do
muiñeiro, etc. De todo isto poñemos uns exemplos.

A fariña recibe diferentes nomes
segundo o gran e a calidade.

O producto que se destina para o consumo dos animais obtense de varias maneiras: pode ser utilizando
unha pedra que só sirva para esta función; tamén se
pode facer deixando o tempero moi alto e así consíguese moendo moi bravo; outra pode ser partindo
por medio o millo, o que se denomina facer os
millos, ou tamén utilizar o subproducto da fariña
(que ven sendo o relón ou salvado). Outra maneira é
aproveitar a fariña de reas ou barreduras, que é o
producto que resulta do primeiro gran que se moe
despois de picar as pedras do muíño.

Avanzando un pouco máis, observamos que cada
muíño ten o seu nome propio, e que os criterios para
a súa aplicación son diferentes. Os de maquía denomínanse, en xeral, co nome do seu propietario, co
seu alcume ou co da familia: Muíño de Pura, Muíño
de don Germán, Muíño do Coruxo, Muíño da
Notaria, etc. Tamén se recurre á condición do propietario: Muíño do Cura, Muíños do bataneiro, etc.
Para a identificación do muíño tamén se utiliza o
topónimo do lugar onde se localizan, tanto no caso
de herdeiros como de maquía: Muíño da
Pontepedra, os Muíños de Abeanca, as Aceñas do
Burgo, etc. Outras veces o nome ven dado como
unha referencia por contraposición: os Muiños de
arriba e os Muíños de abaixo, Muín novo e Muín
vello, ou por unha referencia dalgunha construcción,
dalgún accidente xeográfico ou dalgunha propiedadedo seu emprazamento: Muíño da ponte, Muíño
da costa, Muíño da laxe, etc.

Cando se moe millo ou mainzo que non está seco
denomínase mainzo lento. Neste caso, dise que o
muiño colle para, pois o gran queda pegado ás
pedras. A fariña moreniña é aquela que sae dun
muíño que ten pedras do país ou negras, mentres
que dos muíños albeiros sae unha fariña máis branca. O óleo é a fariña máis fina, a que queda pegada
ao pé do muíño de onde se recolle, ou a que resulta
de peneirar moi fino, e utilízase para as papas e as
filloas. Esta fariña tan fina tamén recibe o nome de
bica. Outra denominación aplicada á calidade da
fariña é a de as soltas: é unha fariña máis grosa que
o óleo e nunca tanto como a fariña común. As
millas ou a milla e a remilla é a fariña con algo de
relón. O relón ou o rolón e o farelo, é o salvado que
queda logo de peneirala.

Algunha característica singular na súa arquitectura
ou na súa mecánica serven asimesmo para lle dar
nome, como por exemplo o Muíño do volante, no
caso dunha grande roda motriz vertical. Outros teñen
un nome que, de non coñecermos a súa historia par74
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E ese pó que se deposita e cubre todo o interior do
muíño, nas pedras, na caixa, nos sacos, no tremiñado,
nas pás, etc., e que produce esa fasquía tan singular
do muíño mais que tamén tanto ten perxudicado aos
muiñeiros, ese pó da fariña é a foula ou a froula.

¿DE QUÉN SON OS MUÍÑOS?
Os sistemas de propiedade e explotación dos muíños
é un tema que presenta unha relativa complexidade
debido ás variantes que ofrece.
Comezamos polos muíños da agua, ou sexa os de
rodicio, por seren os máis numerosos e os que máis
diversidade presentan neste tema. Básicamente existen dous sistemas de propiedade: dun único propietario e de propiedade compartida por varios miembros da comunidade.
Os muíños de maquía, tamén coñecidos como muíños de negocio, son os que teñen un único propietario.A denominación fai relación ao sistema de explotación (de negocio) ou mesmo máis concretamente
ao sistema de cobro (maquía).A partir desta base aparentemente simple, aparecen algunhas variantes. Por
exemplo, o propietario pode delegar a súa explotación nun encargado que exerce de muiñeiro nunha
relación contractual en xeral moi precaria para o
encargado. Outra variante é que estes muíños poden
ser arrendados a un único muiñeiro ou a varios; neste
caso é moi común que este muiñeiro acabe adquirindo a propiedade do muíño.

As pedras e a fariña que resulta
varían duns muíños a outros.

plificación dun sistema que se presenta con múltiples variantes e matices. Tentamos sintetizala: a propiedade está dividida en varias pezas. Unha peza ven
sendo o tempo, o número de horas para o seu uso.
Cada propietario pode ter media, unha ou máis
dunha peza, e a cada participación na propiedade
denomínase parte. Ainda que ás veces se identifica
parte con peza, é bastante común que isto non sexa
así, de maneira que se pode ter unha parte composta
por exemplo de dúas pezas, ou unha parte de media
peza, etc.

Por medio dos arrendamentos, este sistema de propiedade única aparece moitas veces relacionado co segundo tipo, que é o de propiedade compartida. Sen entrármonos en descripcións moi detidas, diremos que hai
muíños nos que o propietario pode, por exemplo,
arrendar unha moa a un muiñeiro para que o explote
en maquía, e outra moa a varios veciños para que o
leven por partes,por pezas ou por rolda para o seu propio uso. Este esquema pode presentar maior complexidade chegando incluso ao caso no que un propietario
arrenda unha das moas a varios veciños en propio uso
durante unhas horas e a un muiñeiro para a explotación en maquía o resto do tempo.

Este esquema relativamente sinxelo adquire a súa
complexidade ao existir diferentes distribucións da
propiedade e de número de propietarios. Porén, pódese dicir en liñas xerais que unha peza é o dereito a
moer durante 12 horas ininterrumpidas, quer durante
o día quer durante a noite. Mais, de novo, a excepción
ou a variedade fannos deter un anaco, pois hai pezas
de 24 horas ou mesmo de 4 horas,por poñer un exemplo. Cando un herdeiro ten dúas pezas, en xeral unha
é polo día e a outra pola noite, quer seguidas quer distribuidas en dúas semanas diferentes.

Os muíños que teñen a propiedade compartida son
os coñecidos como muíños de herdeiros, muíños de
pezas e muíños parceiros, e tamén reciben outras
denominacións como muíños roulós, muíños de
aldea e muíños candeiros. Existe unha idea xeralizada de que os de herdeiros son muíños comunais que
pertencen a todos os membros que compoñen unha
determinada comunidade. Isto é, en parte, unha sim75
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cións. Non hai que esquencer tampouco que
cando un muíño ten varias moas, a propiedade de
cada unha pode ser independente das outras, de
maneira que os herdeiros poden ter parte só
nunha delas ou en varias. Tamén é interesante
constatar que un herdeiro pode ter parte en máis
dun muíño e tamén que pode arrendar a súa parte
ou cedela a outro veciño sen condición nin gravame ningún.
A participación que cada herdeiro ten no muíño
depende de varios factores, sendo difícil establecer
unha norma. Pode estar en relación co sistema de
transmisión por herdanza, no que tamén son considerabeis as variantes. Por exemplo: nalgúns muíños
a propiedade de cada herdeiro é indivisa e non
pode ser partida nin vendida, mentres que outros
muíños xa son específicamente muíños partidos
(así se denominan), polo que cada propietario pode
partir a a parte entre varios herdeiros. Desta maneira a propiedade vaise fragmentando progresivamente.

En xeral, os muíños de vento
son dun único propietario.

Tamén existe a modalidade de organización do
tempo de uso polos lugares dos que sexan os herdeiros e así distribúese o tempo de uso, ou sexa de
pezas, segundo o lugar ao que se pertence: unha
semana usan o muíño os veciños dun lugar, outra
semana todos os que son do outro lugar, e así sucesivamente até esgotar os turnos de todas as veces
ou pezas. Pódese afirmar que case é norma común
que todos os lugares pertencen á mesma parroquia, ainda que, outravolta, tamén existen excep-

Ao sistema de ir utilizando o muíño sucesivamente
denomínase ir por rolda, ter a vez no muíño, ou ir
por turno.
A propiedade nos muíños de vento é máis sinxela
que nos anteriores.A maior parte deles pertencen a
un único propietario, que o constrúe e o transmite
en herdanza ou o vende. Existe tamén o réxime de
sociedade en aparcería: trátase de dous socios que
nalgún caso teñen vencellos familiares. Por veces, a
curta vida do muíño non vai máis aló da dos seus
propietarios, e noutros casos un deles vende ao
socio a súa parte e este transmite o muíño en herdanza.A explotación faise polo seu propietario directamente ou por algún membro da familia, mais
tamén existe a figura do encargado naqueles muíños
de carácter máis urbano.

Nos muíños de maquía
cóbrase unha proporción do gran.

A propiedade compartida ou comunal tampouco
non se coñece nos muíños de mareas. Comúnmente
pertencen a un único propietario e, con moito, fórmanse sociedades limitadas a dous ou tres socios.
Tamén se coñece algún caso de aforo dun muíño
dende a súa propia construcción. Poden ser os propietarios quen exercen de muiñeiros ou ter a un
encargado. O interés do tema da propiedade dos muíños de marés está sobre todo en que nalgúns casos se
forman sociedades interesantes, na participación de
técnicos na súa maioría franceses e no devenir do
propio muíño, xa que a través deles podemos coñecer os mecanismos polos que unhas instalacións destas características se crean, funcionan e se modifican
ao longo do tempo.
76
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En moitos casos era a muller quen levaba o muíño.

O OFICIO

en coñecementos. Mais o que nos interesa salientar
aquí non é tanto facer unha análise do oficio en si
como coñecer a valoración, a estimación ou a consideración que de sí mesmos e do oficio teñen os
propios muiñeiros.

Existen, cando menos, duas posibilidades de estudo
neste tema: a descripción etnográfica das características do oficio, e a análise etnolóxica do mesmo. Nesta
segunda trátanse cuestións como a valoración e concepto dos propios muiñeiros sobre o seu traballo, a
consideración social, a aprendizaxe do oficio, etc.
Imos tratar desta.

En primeiro lugar, cómpre precisar que estas consideracións só se poden analizar entre os muiñeiros dos
muíños de maquía, pois son quen teñen os muíños
como medio de vida ou como complemento, e establecen unha relación comercial cos que a eles acuden.

Muiñeiros e muiñeiras: consideración persoal
do oficio

O muiñeiro do muiño de maquía, en xeral, considera
que o seu é un oficio porque é un negocio, porque se
vive del e así que chegan os tempos en que xa non se
pode vivir do oficio, éste deixa de ser tal. Unha minoría deles, opina que non é tal oficio e aduce tamén
razóns económicas (non lles dá para vivir) así como
que non o pode ser pois non se precisan coñecementos específicos nin resulta difícil levar o muíño, senón
que veñen dados por tradición familiar.

Dicía Xaquín Lorenzo que “en realidade, apenas
poden ser chamados oficios os do muiñeiro e do
foloeiro, senón máis ben industrias de tipo doméstico que se practican meiante o pago dunha cantidade, prás xentes de fora da casa, mais que nun
comenzo debéu cada un exercer somentes para sí,
como pasa aínda hoxe cos muiños en casi todalas
partes da Galiza”. Efectivamente, é esta unha actividade que como oficio non se pode equiparar a
outros tamén de grande tradición en Galicia, como
por exemplo os ferreiros, os canteiros, etc., xa que
non precisan nin a adicación nin a especialización

Perante a consideración de se o muíño é económicamente rentabel, o muiñeiro pensa que “antes” se
podía vivir do muíño, mais que nos derradeiros
tempos xa non se mantiñan.Afirman que daba para
77

~

A P U N T E S

S O B R E

D E N O M I N A C I Ó N . . .

N O S

M U Í Ñ O S

D E

G A L I C I A

as oucas, hai que picar... Moer é fácil: hai que
erguer a pedra e baixala. E para moer hai que
estar pendiente” e tamén se dí que “non é difícil
pero non o pode levar calquera”. Onde case hai unanimidade é na afirmación de que é un traballo moi
escravo: “Difícil é: non vale para un que non sea
esclavo. Un que non sea esclavo no muíño estonces
ós dous días está desperdiciado”.

Mirando para deprender
Pois, este oficio ou ocupación, ten unha determinada
aprendizaxe que se enmarca, en xeral, no ambiente
familiar:na casa na que hai un muíño de maquía os fillos
críanse nel e dende pequenos encoméndaselles labouras de axudantes. En termos moi xerais, a idade na que
a responsabilidade do muíño cae sobre estes novos
muiñeiros oscila entre os 12 e os 17 anos. Por tanto, a
tradición familiar, a curta idade e a maneira de aprendizaxe case espontánea son as características comúns
que se reflexan nas seguintes testemuñas: “Era nena e
miraba. Era unha rapaza, inda tiña medo ós ratos”,
“Por costumbre, por nacer nel, desde o medio ano a
medio siglo.Apréndese de tanto mirar”.
Mais o ámbito familiar non é o único onde se pode
aprender o oficio, e hai que ter en conta que non se
pode identificar sempre muiñeiro con propietario,
pois nalgúns muíños o dono tiña a un muiñeiro ou
encargado que se ocupaba de levalo: “Fun muiñeiro,
e fun canteiro e zoqueiro.Aos trece anos xa andaba
de muiñeiro. Traballei en moitos muíños”, e tamén
“(deprendín) de pequeno. No muíño de Vilaboa,
logo no das Forcadas, logo en Valdoviño, logo na
Fraga Vella e logo aquí.Tería eu quince anos”.

Mulleres e homes vivían do muíño.

vivir pero nunca para vivir ben nin moito menos
enriquecerse. Recollimos unha testemuña curiosa
que ven sendo a síntese ou resumo do que puido
ter significado o muíño, tanto a nivel da economía
doméstica como da significación e valoración persoal: “Daba para vivir. Daba para pan e para
viño. Para a carne había que cebar os porcos e os
polos… O muíño daba fariña para os porcos e as
vacas e a xente. O porco daba os chourizos. Todo
era unha cadea; o vértice do asunto era o muíño.
A auga xa a dá Dios de balde (…) viviamos do
muíño cinco personas”.

Consideración aparte teñen algúns muiños de mareas, nos que a aprendizaxe ou, mellor, a actualización
dos coñecementos ás melloras e cambios na técnica
dos mesmos require outras condicións. Mesmo nalgúns son técnicos traidos de Francia para poñer a
punto a técnica para un mellor rendemento do
muíño. Mais éste xa é outro tema que non imos abordar aquí. Únicamente rexistralo.

O muiñeiro non sempre ten que adicarse en exclusiva ao muíño, e é común que teña algunha outra ocupación, ademáis das propias da casa, e mesmo algún
oficio que pode ser o principal e o de muiñeiro o
secundario.

Habería outros aspectos a tratar en relación co tema
do oficio, tales como se son mulleres ou homes quen
o exercen, ou aquel que trata dos oficios en relación
co muíño, como por exemplo os compostores, os carpinteiros, os ferreiros, e mesmo o coñecemento sobre
as labouras necesarias para o mantenemento do
muíño. O mesmo proceso da moenda, o transporte do
gran e da fariña, o cobro, as muiñadas, etc. Todo un
mundo que crea esta mostra da arquitectura e da técnica tradicional, que ofrece un panorama tan rico no

Outro criterio para considerar éste como un oficio é
o do nivel de coñecementos que se esixen para o
desenvolver. En xeral o muiñeiro pensa que se trata
dun labor relativamente sinxelo, non é difícil levar o
muíño, pero sí ten certa dificultade o seu mantenemento: “É difícil mantelo ben.Agora hai que cortar
78
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campo da etnoloxía. Mais, deixámolo aquí para achegármonos a algunhas cuestións relacionadas coa historia e as fontes que a serven.

ALGUNHAS CUESTIÓNS
SOBRE A HISTORIA
O devenir dos muíños ao longo do tempo é un tema
que está hoxe desigualmente estudado, pois o campo
é moi amplo e a documentación moi diversa.
Queremos aquí presentar o tema para, tal como viñemos facendo até agora, chamar a atención sobre dalgunhas cuestións concretas.
A imaxe dunha muller ou dun home movendo a moa
de adiante atrás ou facendo xirar unha pedra sobre
doutra, lévanos a etapas da prehistoria e protohistoria. A longa historia dos muíños ten un rexistro
naqueles períodos, e arqueólogos e prehistoriadores
infórmannos que xa no Megalitismo se constatan
artefactos para moer o gran: trátase de muiños chairos ou barquiformes, que aparecen documentados en
moitos xacementos. Do movemento de percusión e
de fricción foise pasando á rotación até chegar ao
movemento xiratorio completo. As moas xiratorias
manuais son as de máis longa historia, pois se documentan tanto en períodos da protohistoria no ámbito castrexo, como até case a fin do século XX.

Os traballos no muíño.

O aproveitamento da agua para a moenda supuxo un
avance de consecuencias moi importantes, mais non
podemos precisar cando se comezou a utilizar, e é na
Idade Media cando os muiños hidráulicos están
amplamente documentados.
Neste punto, a documentación
sobre os mosteiros de Galicia
aporta moita información.
Nesta, ademáis de encontrar
datos cronolóxicos de indubidabel interés podemos estudar
outras cuestións relacionadas,
por exemplo, coa evolución da
propiedade. O papel dos mosteiros é importante neste tema, e a
documentación nos dí que hai
moitos casos de donacións de
herdades e vilas señorais que
estaban equipadas con muíños e
que, por tanto, pasan a ser propiedade dos mosteiros. Tamén
nos dí a documentación que
estes mosteiros mercan a diferentes labregos as súas partes
nos muíños, práctica que realiza
constante e sucesivamente.

Do anterior despréndese que se
xa nos séculos XI e XII había xa
unha situación tan afianzada e
relativamente complexa no referido á propiedade, os muíños
hidráulicos terían unha implantación forte e por tanto levarían
tempo funcionando, o que nos
pon en relación co tema de
cándo se comezaron a utilizar os
muíños hidráulicos en Galicia.
Asi mesmo nos indica que a propiedade compartida entre labregos é unha realidade afianzada,
asi como que a propiedade
tamén estaba nas mans dos seño-

Mirando para deprender.
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Esta documentación escrita medieval, é unha fonte
importantísima para o estudo da historia dos muíños,
mais non é, nin con moito, a única. Xa vimos que a
arqueoloxía aporta os datos sobre os máis antigos sistemas de moenda. Pero existen outras fontes que son
a base para o coñecemento de outros temas e outras
cuestións que atinguen á historia. Por exemplo, para
o coñecemento dos muíños de vento contamos con
documentos de carácter público como son os Libros
de Consistorio, por poñer un caso que tanta luz aportan ao coñecemento histórico dos muíños de vento.
Outras fontes son as gráficas: os mapas antigos, os grabados, as cartas de navegación, e os planos. Por exemplo, para o coñecemento dun muíño de marés podemos contar coa documentación escrita relativa á
unha concesión, a un foro, ou a un contrato para a
construcción do mesmo, e tamén por veces esta
documentación acompáñase dun plano do proxecto
a construir. Outras veces mesmo existe esta documentación para a realización de reformas ou arranxos nestes muíños: documentación escrita e gráfica
son dun interés excepcional.
Coa búsqueda e estudo de toda a documentación
podemos coñecer non só a cronoloxía ou o devenir
histórico dos muíños, senón tantos outros temas que
conforman este que denominamos o mundo dos
muíños, e que con él pretendimos transmitir, neste
relatorio, o valor etnolóxico de parte do noso patrimonio.

Para o coñecemento da historia
valémonos de diferente documentación.

res, como o demostra que os incluían nas súas donacións aos mosteiros.
Os mosteiros, pois, vanse facendo coa propiedade dos
muíños e a partir dese momento teñen que administralos e facelos rentabeis. Así, dende o século XV e
durante o XVI, aforan muíños e dereitos de moenda.
Nos foros constátanse diferencias entre dereitos para
moer nuns muíños e o usufructo doutros. Os mosteiros mesmo son quen de conceder permisos de construcción , ainda que estes parecen escasos na práctica dalgúns mosteiros mentres que na doutros é bastante común. Unha maneira de seguir con todo o control é aforando a persoas vencelladas a cargos eclesiásticos e administrativos: cregos, arcedianos e persoas nobles e poderosas, e mesmo achegados á familia
do abade. Estas, e outras moitas, son as fórmulas polas
que o poder da igrexa e dos señores facíase con esta
ferramenta para a producción que é o muíño.
O Muíño de Neda
nun documento do século XVII.
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Santamariña, ocupareime dun tema, o do instrumental agrario, ó que parcialmente me acheguei
hai anos. Debo confesar que non ocupa un lugar
importante nas miñas inquedanzas etnográficas
actuais, sen embargo non podo deixar de recoñecer a súa importancia como un compoñente máis
do sistema agrario vixente en Galicia ata hai catro
décadas. Este sistema podería ser cualificado como
xerador dun ecotipo paleotécnico, no que os apeiros para traballar a terra, ou para outras actividades, son accionados mediante enerxía humana e
animal principalmente (Wolf, 1971: 32-33). Trátase
pois, dun sistema que require grandes cantidades
de man de obra. Un exemplo: no veciño Portugal
os investigadores Veiga de Oliveira, Galhano e
Pereira indican que unha sementeira de trigo feita

con arado de bois esixe 25 horas de traballo por
hectárea, mentres que feita con sementadora
industrial arrastrada por un tractor pode ser realizada nun período de tempo de 1-2 horas, requirindo, ademais, entre 6 e 12 veces menos man de obra
(Veiga de Oliveira/ Galhano/ Pereira, 1983: 137).
Por iso os sistemas paleotécnicos soamente son
viables nunha situación que permita dispoñer de
abundante forza de traballo humana, algo imposible no presente por razóns demográficas e de lóxica económica.
Este sistema agrario foi presentado polos etnógrafos e folkloristas do século XIX e primeira metade
do XX como estático. Aceptaron, evidentemente,
que ó longo da historia foron introducidas innovacións nos cultivos –pensemos, para a nosa
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emigración masiva que elimina brazos do campo,
e cando comeza unha fonda transformación, deficiente, mais transformación ó fin, das explotacións agrarias.

terra, na revolución que supuxeron, entre o século XVII e XVIII, o millo e a pataca–. Pero, de todas
as maneiras, sempre pairou nos seus escritos a
idea, manifesta ou non, de que os nosos labregos,
o mesmo que os artesáns e mariñeiros, manteñen
uns saberes e habilidades que afunden as súas raíces en tempos idos, incluso na remota prehistoria. O campesiño foi sempre debuxado como un
conservador incorrixible, algo que se ve matizado
por algúns estudios recentes, como o debido a
Lourenzo Fernández Prieto para Galicia
(Fernández Prieto, 1992). En realidade, esta
impresión de persistencia, moi ancorada na teoría
das supervivencias defendida primeiro polo evolucionismo decimonónico e a seguir asumida en
boa parte polo difusionismo, deriva de que os sistemas agrarios dominantes ata hai poucas décadas
en moitas terras de Europa foron incorporando as
innovacións pouco a pouco, de tal maneira que as
mesmas non produciron un corte brusco coa tradición anterior, polo menos nos seus trazos
xerais. Se algúns estudiosos do campesiñado puideron construír modelos, máis ou menos perfectos, como o da “imaxe do ben limitado” propugnada hai tempo por Foster, dos que se deducen
unhas tendencias ó inmobilismo nas sociedades
rurais (Foster, 1972: 124 e ss.), non é porque estas
sociedades fosen tan inmutables, senón porque,
vistas dende unha perspectiva neotécnica, aparentan unhas inercias moi acusadas.

Na medida en que estes cambios son irregulares,
afectando de distinta maneira a distintas comarcas,
ou a distintas casas da mesma aldea, podemos
aceptar o principio de que existe no campesiñado
unha racionalidade estratéxica que permite botar
man, en casos, de elementos herdados do pasado
durante un período de tempo máis ou menos grande, incluso ata o presente (Iturra, 1988: 46-47). Por
iso, no que agora nos interesa, o carro de bois conviviu, en casos contados aínda convive, co tractor,
ou a fouce e gadaña coa segadora mecánica, ou o
arado de pao co veso de ferro. Desta maneira os
etnógrafos podemos aínda rescatar non só da
memoria dos máis vellos, senón tamén nas casas
labregas ou nas terras de labor, moitas formas de
apeiros procedentes do pasado, os que seguen por
veces prestando un servicio práctico en casos cada
vez máis limitados.
Que estes procesos de cambio veñen de moi atrás
ponse de manifesto nas continuas lamentacións
dos estudiosos sobre a perda de obxectos da cultura definida, de maneira imprecisa, como tradicional. A comezos dos anos sesenta o noso querido
Don Xoaquín Lorenzo, a quen se dedica este congreso, encabezou así un famoso estudio seu sobre
cultura material galega:

Unha cuestión que é preciso ter en conta para
entender a lóxica das sociedades campesiñas é
que sempre foron sociedades dependentes, ou
sociedades a medias, pois sempre estiveron controladas por sectores non labregos. Esta situación
é a que explica a tan cacarexada decadencia e
ocaso do campesiñado tradicional cando entra en
contacto cun mundo industrial capitalista no que
a lóxica do mercado a gran escala e a tecnoloxía
crecente forzan a transformación do labrego tradicional en proletario, ou en industrial do campo,
dando lugar a uns sistemas agrarios neotécnicos
nos que a vella cultura material entra en crise
irreversible. Como dixo xa hai tempo Franklin, a
influencia crecente do mercado e da neotecnoloxía “provoca unha situación na que a racionalidade da economía campesiña é destruída” (Franklin,
1971: 99-100). Fenómenos como o despoboamento do campo, ou a perda de moitas habilidades e
apeiros, deben ser enmarcados dentro deste proceso, que de vagar foi xurdindo no século XIX e
que, polo que a Galicia se refire, completou en
grande parte a súa acción transformadora nun
período que podemos situar entre os anos sesenta e setenta do século XX, cando se produce unha

“A Galiza atópase hoxe nun intre de transformación e o conxunto da súa cultura que eiquí recollemos perderáse axiña, sustituído polo aparellos
de nova técnica que fan acto de presencia antre
nós e que orixinarán unha transformación total
na vida das nosas xentes, desvencellándoas da
terra e xunguíndoas, en troques, á insensibilidade do artiluxio mecánico”
(Lorenzo Fernández, 1979: 7).
Trinta anos despois, estas lamentacións seguen a
estar presentes en escritos de etnógrafos actuais
que continúan o ronsel antes trazado. Poñemos
como exemplo unha frase do amigo Clodio
González Pérez, na que se alude a terras do oriente lucense:
“O mesmo que sucede no resto de Galicia, as
ferramentas tradicionais autóctonas están a desaparecer, trocadas polas que se adquiren en
ferreterías, estandarizadas, e case sempre forxadas fóra da zona e aínda da nosa Terra”
(González Pérez, 1991: 227).
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Carro de bois segundo don Xaquín Lorenzo Fernández.
“Os estudios de Don Xaquín Lorenzo Fernández sobre
o noso carro de bois son un bo exemplo da análise
baseada no criterio de forma, complementado por un
interese en recoller o léxico a el asociado.”

que antes parece que xa é chegado o momento de
aludir sinteticamente ó aspecto que individualiza
este relatorio: os trebellos de traballar a terra.

O posicionamento reflectido nos anteriores parágrafos repítese en etnógrafos historicistas ou histórico-culturais de outras terras, como Portugal.
Así, Fernando Galhano encabeza o seu estudio
sobre o carro de bois, editado en 1973, advertindo
que o “Centro de Etnología de Portugal” procurou,
ó longo dos anos, recoller datos de trebellos “cujo
desaparecimento está máis iminente” (Galhano,
1973: 7). En definitiva, podemos dicir que a xeneralidade dos estudiosos da chamada cultura material actúan movidos pola idea de ser algo así como
notarios que levantan acta de defunción de obxectos, ou de formas culturais. En boa medida son
como quen recollen relatos de historia oral de
boca de xentes de idade para salvar testemuños
antes de que se produza a desaparición física dos
informantes. Este apego coa historia, co pasado
entendido en clave non estrictamente cronolóxica, senón etno-cultural, ten as súas raíces no aludido evolucionismo ou no difusionismo historicistas
de finais do século XIX e comezos do XX. Xa o
gran Vicente Risco defendeu o método históricocultural para os estudios de folklore-etnografía
(Risco, 1979: 256-257), e as orixes históricas dos
feitos de cultura tradicional foron preocupación
constante dos etnógrafos do Seminario de Estudos
Galegos e dos continuadores despois da guerra
civil. Pero hai que advertir que ese programa de
salvación do dato antes da súa morte non carece
de fin manifesto ou oculto, porque detrás de tanto
esforzo meritorio planea a procura dun fin último:
a preservación da memoria da identidade galega
en tempos de sucesivas globalizacións unificadoras. Volveremos sobre este asunto máis tarde, por-

O estudio do instrumental agrario é unha constante en Galicia dende tempos do Seminario de
Estudos Galegos e as súas prolongacións despois
dos anos trinta. Nas monografías publicadas por
esta venerable institución, como Terra de Melide
(VV.AA.,1933) ou Parroquia de Velle (F. López
Cuevillas/ V. Fernández Hermida/ X. Lorenzo
Fernández, 1936) sempre hai un apartado máis ou
menos amplo dedicado a aveños de traballar a
terra, e o mesmo sucede en monografías editadas
despois da súa desaparición, mais feitas de acordo
cos principios antes fixados (Fernández-Oxea,
1968). Pola mesma época –primeira metade do
século XX– tamén os etnolingüístas alemáns de
Hamburgo, como Krüger ou Ebeling, recolleron
numerosas mostras de cultura material nas áreas
de montaña do noroeste peninsular (ver, por exemplo, Krüger, 1947, ou Ebeling, 1932). Así mesmo, é
de obriga citar unha breve, mais rigorosa, aportación de L. Crespí sobre construccións e apeiros de
Galicia, froito dunha beve viaxe pola nosa terra
(Crespí, 1929). Con posterioridade, etnógrafos continuadores deste labor, entre os que destaca de
maneira moi especial o xa citado don Xoaquín
Lorenzo, seguiron estudiando artefactos como o
carro de bois (por exemplo, Lorenzo, 1956). A
magna síntese, debida a este etnógrafo, da nosa cultura material rural e mariñeira, foi a xa citada
Etnografía. Cultura material, publicada por primeira vez a comezos dos anos sesenta do recén
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Cadro tipolóxico dos arados portugueses segundo J. Días.
“Os estudios baseados na forma dos obxectos permitiron facer clasificacións
como esta dos arados portugueses, debida a J. Días.”

millo miúdo (Vázquez Varela, 1996) ou de Fidalgo
Santamariña dentro dunha monografía sobre a
parroquia de Trasmonte (Fidalgo Santamariña,
1988: 60 e ss.), entre outros que omitimos para
non alongar este relatorio. Nos últimos anos foi
publicada unha nova síntese da nosa cultura tradicional dentro do Proxecto Galicia de Hércules de
Edicións (González Reboredo, 1997). No tomo
XXV desta colección aparecen apartados sobre a
cultura material rural e os ciclos de cultivos ou o
aproveitamento do inculto debidos a Clodio
González Pérez,Araceli Liste, Xosé Manuel Vázquez
Varela, e Xosé Antonio Fidalgo Santamariña, aparecendo tamén no tomo XXVII unha achega sobre
artesanías, algunhas relacionadas coa cultura agraria, debida a X. M. Gil de Bernabé.

pasado século (Lorenzo Fernández, 1979).
Paralelamente, tamén os etnógrafos portugueses, á
fronte de todos J. Días, seguindo principios histórico-culturais, levaron a cabo un inxente labor que
se reflicte en obras como Os arados portugueses e
as súas prováveis origens (Días,1982), O carro de
bois em Portugal (Galhano,1973) ou Alfaia agrícola portuguesa (Veiga de Oliveira/ Galhano/
Pereira, 1983).
Nos últimos decenios apareceron en Galicia diversos estudios monográficos de localidades ou de
apeiros concretos. Como exemplos puntuais podemos citar tres meus sobre o arado de pao
(González Reboredo, 1979, 1984 e 1986), os de
Araceli Liste sobre o vesadoiro e sobre os materiais
do museo Liste ( Liste, 1988 e 1991), ou os de
Clodio González incluídos en investigacións de
campo levadas a cabo na vertente galega e leonesa
da serra de Ancares (González Pérez, 1991: 227 e
ss., 1996: 323 e ss., e 2002: 608 e ss.). O enfoque
etnolingüístico perviviu en achegas de R. Lorenzo
Vázquez (1962), M.Taboada Cid (1977) ou E. Rivas
(1997). Tamén son de interese os estudios sobre
certos cultivos ou sobre os ciclos de cultivo, como
os levados a cabo por X. M.Vázquez Varela sobre o

Todas estas variadas contribucións presentan plurais enfoques, pero do conxunto podemos sacar
uns principios xerais que resumirei así:
a) En moitos casos hai unha, en principio lóxica,
tendencia a primar o criterio de forma. Unha primeira arela dos estudiosos é a de establecer,
mediante a comparación formal, diversos tipos ou
tipoloxías, polo menos nos aveños que máis se
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prestan a isto. Así sucede, por exemplo, nos meus
estudios sobre o arado, ou, no caso de Portugal, co
estudio sobre este apeiro debido a J. Días (J. Días,
1982). Detéctase, así mesmo, en moitos traballos
unha tendencia a agrupar os obxectos con criterios formal-funcionais, reunindo, por exemplo,
aqueles destinados a romper a terra (sachos, eixadas, raños, legoñas...), os destinados a cortar (fouces, fouciños, podóns...), os específicos da debulla
do cereal (mallos), ou os artefactos para transporte
(carro, xugo, zorra, arreos de cabalería...). O criterio de forma ten unha moi antiga presencia na
etnoloxía europea, e foi moi difundido pola escola
xermana dos anos dez, vinte e trinta do século XX,
con representantes como Graebner ou Schmidt.
Para eles o feito de detectar formas semellantes
permite establecer áreas de difusión de formas de
cultura e, polo tanto, contribúe a fixar a xeografía
de culturas emparentadas. Como algún dos grandes mestres, sería o caso de Graebner, eran museólogos e aspiraban a clasificar os obxectos dentro
dun museo, utilizaron os mesmos criterios formais
que seguían, por exemplo, os prehistoriadores e
arqueólogos para clasificar os obxectos atopados
nas escavacións arqueolóxicas. O resultado destas
orientacións deu lugar á construcción de áreas con
cultura afín a partir da presencia nelas dunha serie
de artefactos ou construccións significativas. Así
fixo Julio Caro Baroja acudindo á historia, mais
tamén á presencia de construccións como o
hórreo e artefactos como o carro “chillón” ou o
arado sinxelo, tipo “cambela”, para delimitar unha
área cultural no norte-noroeste da península (Caro
Baroja, 1973: 141 e ss.). O criterio tipolóxico presenta problemas xa apuntados polos seus críticos
funcional-estructuralistas, como o de que os
obxectos son analizados sen ter en conta o universo socio-cultural no que se insiren, ou o feito de
que unhas formas semellantes non teñen por qué
implicar necesariamente a presencia dunha conciencia de afinidade ou de orixe común. A semellanza formal, en suma, fálanos de posibles transmisións de técnicas, ou de pasados máis ou menos
remotos nos que se producíu unha converxencia
ou comunicación entre comunidades, pero non
nos dí nada sobre si estas coincidencias formais
son indicio de conductas compartidas. Por iso o
criterio de forma só ten plena validez como un
paso inicial do investigador que lle permite ordenar formalmente os obxectos antes de iniciar una
análise global do sistema estudiado, e tamén pode
aportar probas para coñecer o espallamento de trazos de cultura.

E T N O G R Á F I C O

G A L E G O

poderíamos dicir que é claramente ahistórica, no
sentido que as culturas rurais foron vistas dende o
romanticismo como froito dun Volksgeist específico de cada pobo que transcende á cronoloxía establecida pola historia, cousa presente nalgún escrito dos etnógrafos do Seminario de Estudos
Galegos, quen defenderon por veces a idea de que,
independentemente da época histórica en que se
introduciu un artefacto, ou unha crenza, ou unha
peza de literatura oral no noso universo cultural,
esta foi aceptada porque respondía, ou adaptouse,
a un espírito colectivo que é galego e só galego. En
canto á outra, trataríase, mediante a detección dun
horizonte histórico-cultural de orixe, de fixar o
momento no que un elemento concreto puido ser
introducido aquí. Nesta liña estarían, por exemplo,
as problemáticas hipóteses de J. Días sobre arados
como o vesadoiro, que respondería a un horizonte
xermano-suévico, ou a idea defendida por Krüger e
os etnolingüístas de Hamburgo de que as culturas
rurais do noroeste conservan unhas formas arcaicas que se asocian principalmente coa época
romana, asociación que se reforza co estudio do
léxico rural asociado ós obxectos. O historicismo é
unha teima manifesta na tendencia a incluír un
apartado dedicado a especular sobre as orixes dos
trebellos, ás veces acudindo a datos históricos
xenéricos que remontan, por exemplo, a orixe da
roda do carro na Mesopotamia, ou documentan,
neste caso con máis proximidade xeográfica e formal, a presencia de rodas de tres pezas como as do
noso carro nas Idades do Bronce e do Ferro de
Europa. Son indiscutibles moitas veces estes parecidos formais, e non é superfluo facelos constar,
pero sempre debemos ser conscientes de que nestes casos non podemos facer equivalentes ou
semellantes os conxuntos culturais no que estas
formas se inseriron en distintos momentos históricos, e tampouco garantir que a presencia desas
indiscutibles analoxías formais sexan proba de que
os nosos labregos mantiveron de maneira incólume uns complexos agrarios polos séculos dos
séculos. O máis que podemos deducir da comparación de formas illadas é que sempre hai algunhas
que, por diversas razóns, foron capaces de espallarse no espacio e persistir no tempo dentro de sistemas moi diversos e incluso, ás veces, diverxentes.
c) Pero hai que recoñecer que os nosos etnógrafos non se preocuparon só do pasado. Pola contra, esforzáronse tamén en moitas ocasións para
encadrar os artefactos que estudiaron dentro do
sistema agrario no que estaban vixentes. Neste
caso a diacronía deixa paso á sincronía e a análise formal do obxecto illado substitúese pola
visión interrelacionada dos compoñentes do com-

b) O criterio de forma está asociado, ademais, a un
historicismo que ten dúas vertentes. Unha delas
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a retornar á terra e arar co arado de pao, ou facer
a ceifa do cereal con fouce e dedís, ou mallar co
mallo; probablemente, ademais, fariámolo tan
rematadamente mal que mellor que non probemos. Entón, ¿a qué ven ese noso interese entusiasta por estas cousas vellas? O noso oficio de etnógrafos pode ser un primeiro parapeto para protexernos de disparos críticos ou autocríticos: facémolo por oficio, sen importarnos especialmente
as repercusións que o noso traballo teña. Pero esta
primaria resposta non é, polo xeral, suficiente.
Realmente o noso traballo ten que se facer por
algo máis que o mero oficio. E unha razón presente de maneira máis ou menos manifesta, aínda que
case sempre importante, é a que se acocha baixo
unha palabra-concepto difícil, complexa e de lindeiros pouco definidos: a identidade.

plexo estudiado. Así sucede, por exemplo, na aludida obra sobre cultura material de Xoaquín
Lorenzo, onde os distintos apeiros son situados
dentro da descrición dos diferentes cultivos. Así,
os propios da malla (mallo, peneiras, anciños...),
son incluídos dentro da descrición dos cultivos
de cereal, ou os usados para coidar as videiras e
recoller a uva (podóns, enxofradoras, cueiros...)
aparecen asociados á descrición do cultivo para a
producción de viño. Predomina neste aspecto,
non incompatible cos anteriores, o desexo de
reconstruír ante o lector o proceso de traballos
nos que se combinan moi diversos elementos con
formas moi variadas e de orixe tamén diferente.
Esta visión, que poderíamos cualificar como funcionalismo descriptivista, chega a presentar
exemplos de recontextualización inducida como
o levado a cabo por Araceli Liste, quen logrou,
nun esforzo cualificable como etnografía experimental, realizar un remake dunha arada con vesadoiro cando este instrumento arativo levaba polo
menos décadas en absoluto desuso.

Tratar da identidade en xeral resulta unha empresa tan complexa que requiriría moito máis tempo
e espacio do aquí aconsellable. Limitareime, polo
tanto, a recorrer á vulgaridade, sempre socorrida,
de que nos últimos dous séculos os folkloristas, ou
etnógrafos, ou etnohistoriadores, ou etnomusicólogos, fixeron na vella Europa un inxente esforzo
por rescatar elementos de cultura que foron elevados, con máis ou menos acerto e con diferente
intencionalidade, a símbolos de identidade. Fronte
ás sucesivas globalizacións que seguiron á primeira revolución industrial, moitos europeos descubriron a necesidade de atopar algún sinal de identidade que, por orixinalidade formal ou por sinxelo sentimento de proximidade, permitise manter a
diferencia. E as sociedades rurais subministran
inxentes materiais para este labor. O campesiño,
en certa medida o mariñeiro ou tamén o artesán,
foron así, mediante un proceso baseado na sinécdoque, elevados á categoría de pobo auténtico; as
súas formas culturais convertironse en obxecto de
estudio, mais tamén en obxecto de veneración. É
de salientar que este feito foi, e é, levado a cabo
por non-campesiños, por xentes que, aínda que
teñan vínculos cos micro-universos rurais, posúen
unha formación letrada e dominan unha cultura
urbano-tecnolóxica. Os estudios de folklore e
etnografía, ou o encanto que manifestan moitos
urbanitas pola cultura rural, estánnos a falar non
só dos campesiños, senón de nós mesmos, da nosa
necesidade de dispoñer dun mundo máis ou
menos idealizado no que atopar un refuxio fronte
á aparente homoxeneidade á que nos conduce o
noso propio macrocontexto cultural. Por esta
razón os trebellos, o mesmo que as crenzas, ou as
cantigas, ou as romarías, cobran novos significados
e novas funcións secundarias, como diría
Malinowski.

En todas as mostras, necesariamente incompletas,
citadas ata o presente aparece, pois, un continuo
esforzo por descubrir a historia ou a funcionalidade de aspectos da nosa cultura agraria como un
valor digno de lembranza. Pero tamén se manifesta esa tendencia a admirar unhas prácticas que, en
moitos casos, os propios protagonistas, é dicir, os
labregos e labregas, consideran en gran parte
superadas. Pertencen, ademais, a un pasado que
presenta para eles connotacións diversas, mais
cunha dose de negatividade oculta baixo expresións como “eso eran cousas de antes”,“agora vivimos mellor”, “agora traballamos menos”, “antes a
vida era moi escrava”, etc. O etnógrafo, ou o urbanita que, sen ser etnógrafo, se achega con idealismo ó discurso do etnógrafo, construíndo así un
locus no que asentar un ideal de enxebrismo,
pode descubrir que os labregos, os verdadeiros
depositarios da cultura que el estudia e admira,
desertan con certa facilidade desas formas culturais que son obxecto da súa devoción, e soamente
están dispostos a evocala mediante remakes –pensemos nalgunhas “festas de malla” na que se escenifican vellos sistemas de debulla do trigo e centeo– cando a sombra do pasado está o suficientemente esvaecida como para considerar que ese
pasado non volverá a ser realidade presente e
actuante. O vello conservadorismo atribuído ó
campesiño non parece actuar sempre de maneira
uniforme. Tampouco nós e os nosos conveciños
das selvas de asfalto, tan ilusionados por ese
mundo que estudiamos, parecemos moi dispostos
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“As formas culturais do mundo labrego acaban cobrando novos significados en contextos
urbano-industriais, como sucede con esta postal que evoca unha Galicia rural idílica para xerar un
sentimento de galeguidade.”

limitareime a presentar de maneira moi resumida
o que eu creo que está a suceder co noso patrimonio inmaterial, aínda que son consciente de que as
miñas propostas non pasan de ser uns desexos
que requiren de apoio social e institucional para
chegar a bo porto; non son, para dicilo de maneira máis precisa, propostas que se manteñan nunha
obxectividade indiscutible, senón impresións
obxectivables na medida en que podan ser asumidas polo corpo social e polos responsables institucionais da nosa terra.

O desexo de salvar do esquecemento ese inxente
patrimonio material rural, que persiste en certas
prácticas illadas ou está refuxiado na lembranza
dos máis vellos, que é historia de maneira crecente cada día que pasa, condúcenos ó que os especialistas chamamos procesos de patrimonialización.
Estes procesos son parecidos ó que o folklorista J.
Martí definiu como o paso do folklore ó folklorismo (Martí, 1996), e, en boa medida, implican unha
invención ou reinvención da tradición. En efecto,
un proceso de patrimonialización equivale a transvasar, con exemplo que vén ó caso, os apeiros que
agora nos ocupan a marcos de significado novos,
o que os dota de funcionalidade e sentido diferentes. Convértense, en definitiva, en formas estéticas, ou en símbolos de identidade, ou en evocación do pasado, coa conseguinte perda do seu significado funcional orixinario. Bos especialistas en
patrimonio etnográfico, defensores da ecomuseoloxía en toda Europa, ou museólogos galegos
como Xosé Carlos Sierra, teñen escrito moito e
ben sobre estes procesos de patrimonialización, e
supoño que neste mesmo congreso haberá quen
aborde esta complexa, mais imprescindible, actividade (Sierra Rodríguez, 1997). Pola miña parte

Destacarei, en primeiro lugar, que existe de facto
unha patrimonialización informal do noso patrimonio material. O arado ou o mallo decorando un
mesón, que acentúa así a súa imaxe de enxebrismo aparente e transmite unha ilusión de ruralismo, non deixan de ser uns bens informalmente
patrimonializados de maneira circunstancial. O
mesmo sucede co carro que podemos ver nalgunhas vivendas rurais restauradas ou en casas de
turismo rural que pretenden fomentar no turista
unha ilusión de arcadia labrega. E prodúcese, así
mesmo, unha patrimonialización informal cando
pequenas reproduccións de carros, ou de hórreos,
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Foto do museo do Pobo Galego.
“Os museos etnográficos son depositarios dun pasado próximo que pode ser utilizado para que
vellos e novos establezan un diálogo con ese pasado, redefinindo así a súa identidade.”

ou de cruceiros, son postos á venda en tendas de
souvenirs para deleite do turista ou do nativo interesado en adornar a súa casa con estes indicadores
de enxebrismo galaico. Un exemplo máis: durante
anos estivo de moda editar postais nas que pseudo-campesiños idealizados pousan en traxe “folklórico” rodeados de hórreos, carros, etc.; estas
postais, levadas por visitantes, ou enviadas a
parentes e amigos de fóra, non pretenden en realidade evocar a vida, por veces dura, do labrego tradicional, senón transmitir unha imaxe de enxebrismo galaico. En todos estes casos os artefactos
orixinarios ou as reproduccións máis ou menos
fieis a escala carecen da súa funcionalidade orixinaria e pasan a ser sinxelamente significantes que
liberan unha imaxe de galeguidade que algún
puritano pode considerar como propia dun populismo dexenerado, pero que, en calquera caso, o
antropólogo debe de valorar como unha realidade
actuante, como unha nova interpretación cultural
de vellas formas.

cionais vitrinas ou expostos no medio de discursos coherentes que pretenden dar conta sistemática dun aspecto da cultura, tamén cobran un
novo significado. Os museos etnográficos deben
ser, e son, ante todo e sobre todo, museos das
identidades, lugares nos que os vellos poden lembrar os seus tempos mozos, ou os dos seus pais e
avós, e os mais novos, pola súa parte, coñecer a
cultura e sociedade da que proceden directamente. Neste sentido resulta, agás contadas excepcións, pobre a panorámica dos museos etnográficos en Galicia, limitados en número e os máis
deles froito de voluntarismos meritorios, pero
escasos de apoios, ou reducidos a coleccións visitables máis ou menos organizadas. A implantación dunha rede galega de museos etnográficos,
ou de extensións dos mesmos espalladas polo
territorio, pode ser un bo camiño para conservar
a memoria das variadas modalidades de cultura
rural de acordo cunha planificación racional.
Ademais, estes museos deberían estar inspirados
en principios emanados da Nova Museoloxía e
presentar no posible a forma de ecomuseos ou
museos de sociedade, dispoñendo cando menos
de algún exemplo no que se sigan as pautas de

Máis serio e metódico é o discurso que con estes
materiais se pode desenvolver nun museo. Nestes
lugares da memoria os aveños, pechados en tradi90
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experiencias como o Museo das Landas de
Gascuña ou o Museo da Camargue, por citar dúas
mostras ben coñecidas na literatura etnomuseolóxica. A utilidade destes museos tería que responder ó triple obxectivo de rendibilidade cultural, rendibilidade social e rendibilidade económica, implicando ás comunidades no seu desenvolvemento e mantemento. En todo caso sempre
deben estar orientados a amosar procesos e conxuntos nos que os obxectos se integren de
maneira lóxica.
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renuncio por falta de tempo, son unha cativa achega ó complexo tema da posta en valor do noso
patrimonio rural, un patrimonio que aínda segue
necesitando, por outra parte, de novas investigacións ou campañas de recollida de materiais para
completar ou anchear as perspectivas que nos
ofrece o feito ata o presente.Tanto para este labor
de investigación como para o de patrimonialización estamos necesitados de contar co apoio institucional e social, temos que ser capaces de convencer ós distintos poderes da bondade das nosas
iniciativas. Á fin e ó cabo, como xa dixo Llorenç
Prats, non patrimonializa que quere, senón quen
pode, e os que poden son os que dispoñen de
poder político, social e económico, algo do que os
etnógrafos carecemos de maneira notoria (Prats,
1997: 33). A este apoio dende arriba habería que
sumar un apoio dende abaixo, procedente da
implicación dos herdeiros directos da cultura rural
tradicional nos procesos patrimonializadores.
Como xa dixen en anteriores ocasións, o camiño
non é fácil e as posibilidades de fracaso grandes.
Pero, a fin e remate, non nos queda máis remedio
honrado que intentar percorrelo.

Finalmente indicarei, aínda que non con demasiado entusiasmo, que certas orientacións que están
a xurdir no noso mundo post-moderno poden
favorecer a persistencia, cando menos parcial, de
certas actividades agrarias tradicionais. Un plan de
fomento da agricultura ecolóxica, con busca de
mercados incluída, e encamiñada a produccións
tradicionais de calidade, quizais permitise non só
a supervivencia de algunhas actitudes e habilidades do pasado, senón tamén o mantemento en uso
de compoñentes do instrumental tradicional.
Moito me temo que estas propostas, necesitadas
sen dúbida de máis amplo análise e debate, ó que

Compostela, abril de 2003
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e movemento perpetuo
conforman a praxe
haliéutica e a cosmovisión
do home de mar

R

FRANCISCO CALO LOURIDO

A

ntes de entrar en materia, quero dedicar
unha lembranza de gratitude ó mestre e
amigo Xocas por se ter embarcado nas augas da
etnografía mariñeira cun traballo sobre as dornas
do Porto do Son, tema que lle engadou moito máis
que as escavacións no castro de Baroña, motivo
que o levou á miña vila alá polo 1933.

Entre outros moitos pensamentos, sensacións,
nomes e ensoños que me embargaban, mentres
percorría as venerables ruínas e as discutibles
reconstruccións xermánicas de Éfeso, ocupaba un
dilatado espacio o devir do Escuro Heráclito.
Había xa moi ben anos que este sabio acudía á
miña cabeza, cada vez que me paraba a pensar nas
peculiaridades do home de mar, fora este da ribeira galega ou de calquera outra costa do planeta,
pois, como xa teño escrito, o xeito de entender a
vida e de interpretar o mundo dun mariñeiro galego ten máis relación co doutro colega de calquera

país que co dun labrego do interior de Lugo. Esto
non interfire necesariamente coa sensación, o sentimento e/ou a aceptación, máis ou menos elaborada, de pertenza a un pobo concreto e incluso a un
proxecto común. Pero resulta suficiente achegarse
a unha monografía sobre calquera costa do planeta para constatar que os homes de mar constitúen
un mundo propio e distinto, netamente diferente
dos veciños próximos dedicados a outras actividades económicas. “Las sociedades marineras comparten ciertos ritmos de vida profesional, familiar y
social, como la salida y llegada de los barcos al
puerto siguiendo el ritmo de las mareas y de los
vientos, tanto en Bergen como en Dieppe,
Penmarc’h o Pasajes. El calendario de las bodas y
los nacimientos se basa en el de las campañas por
mar, y la liturgia de los difuntos en el mar depende
de los caprichos de las tempestades. Los marineros, al compartir los mismos problemas, tienen costumbres parecidas en el amplio sector del noroes-

P A T R I M O N I O

M Ó B I L ,

F L U Í D O

te: los Rôles de Oleron, las costumbres de Damme
y las leyes de Visby tienen un indudable parentesco, aunque su posible relación a partir del siglo XII
y sus mutuas influencias dejen muchos cabos sueltos. Por último, los hombres de mar, a fuerza de
relacionarse, inventaron una solución al problema
de la comunicación: el lenguaje de los marinos de
Poniente, análogamente a la lingua franca mediterránea, acabó formando, entre los distintos pueblos
y lenguas, un conjunto al que contribuyó cada
cual. En torno a 1520, en Francia, Antoine de
Conflans, capitán de la marina real, pudo escribir:
‘Se dice que en los mares mediterráneos el lenguaje está mezclado y parece que normandos y provenzales se pueden entender’. En efecto, al cabo de
dos siglos, Poniente y Levante estaban en estrecho
contacto” (MOLLAT, 1993: 65).

E
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concepción del mundo del hombre de mar del
pasado, paralelas a las que tenemos acerca de la
concepción del mundo de los campesinos y gentes
de tierra adentro, que han sido objeto de estudios
más sólidos y variados” (CARO, 1985: 57). Estas
palabras do mestre rematan un capítulo de páxina
e media, as únicas que o grande folclorista dedica
ó folclore nun seu libro que resume a historia dos
vascos navegando os mares, o que evidencia o descoñecemento que realmente tiña sobre as súas
propias xentes do mar. Semellante ignorancia, aplicada ós pescadores galegos, teño denunciado en
moitas das miñas publicacións, ata o extremo de
ter sido recollido o meu berro nun fermoso e
documentadísimo discurso de entrada na Real
Academia Galega (FERNÁNDEZ, 1999: 71). Malia a
carencia aludida, hoxe temos para Galicia moi ben
máis datos que os referenciados por Caro Baroja
para a súa terra. E todos eles lévanme á certeza de
que tanto o que SÁNCHEZ (1992: 175) no estudio
dos pescadores de Cudillero considerou ethos, no
senso da estructura socio-cultural das persoas, así
como a expresión dos seus sentimentos, emocións
e afectos, como o que chamou eidos (que é o que
realmente agora me interesa, pero que resulta indisociable do anterior) entendendo por tal a comprehensión, a representación mental do mundo,
noutras palabras, a cosmovisión que estas mesmas
persoas teñen, testemuñan dúas realidades (mariñeira unha, outra labrega), absolutamente diferenciadas, cando non antagónicas con toda a forza das
palabras: mar-mariñeiro versus terra-labrego.

En anteriores traballos teño recollido moita documentación directa ou bibliográfica sobre a relación
(sempre difícil) entre as comunidades de pescadores e as aldeas agrícolas, remitindo agora unicamente a un traballo no que procurei unha aproximación ó tema, manexando o parámetro das estratexias matrimoniais que se deducen da análise dos
libros parroquiais de Poio, Raxó e Combarro
(CALO, 1999: 211-225). Non sendo aínda máis ca
un cativo intento de achegamento á cuestión, puiden adiantar que a presentida endogamia nas vilas
mariñeiras comeza a ter base estatística. Nese traballo, fixen unha cita que vou repetir agora, aínda
que só sexa por dar a coñecer o autor á comunidade científica, xa que, tal vez por tratarse a obra
dunha novela etnográfica, nunca o vin mentado
nos traballos de antropoloxía. Está ambientada a
novela nun cativo porto de mar de Girona no que
os mariñeiros, cando ven que un lugar veciño habitado por labregos ten problemas económicos, despreocúpanse totalmente e mesmo “Les resultaba
inconcebible que su destino pudiera estar en
modo alguno ligado al de unos campesinos con los
que apenas tenían contacto y de los que les separaban abismales diferencias de temperamento y
tradiciones. Para los pescadores de Farol, los payeses de Sort podrían haber sido habitantes de un
planeta distante y no de un pueblo situado a cinco
kilómetros, y les costaba mucho interesarse por su
destino fuera cual fuese la desgracia que se cerniera sobre ellos” (LEWIS, 1992: 12).

Temos que pensar que a esta situación non se chegou por azar, senón que se trata dun proceso empírico acumulativo que, no caso galego, principiou
moi posiblemente por volta da alta Idade Media
avanzada e no portugués un pouco despois (Cfr.
SOEIRO-CALO, 1999 e CALO, 2003).Antes do S. XII
non é doado falar de comunidades piscatorias nin
en Francia, nin en Inglaterra, nin por suposto no
norte de España ou en Galicia. Lembremos a descrición que o Codex Calixtinus fixo da situación
das nosas costas, das que di que unicamente habitaban labregos, que tiñan que fuxir periodicamente e refuxiarse en montes e espeluncas por mor
das incursións piráticas. Se nin os labradores podían estar tranquilos na beiramar, era imposible que
houbera xentes vivindo exclusivamente dos recursos haliéuticos. E este estado de cousas era igual en
todas partes, non só no Atlántico, pois mesmo nas
illas do Mediterráneo había cabreiros, pero non
mariñeiros. Estando rodeados de mar, ignorábano
totalmente e aínda para a época (S. XVI) en que
Braudel centrou a súa magna obra, eran escasos os
verdadeiros portos de mar con xentes dedicadas á

“Es de lamentar que el folklore marítimo vasco no
haya sido estudiado de una manera sistemática en
épocas en que los usos y costumbres de marineros
y pescadores no habían sufrido la presión de la técnica moderna. Sólo con un estudio semejante
podríamos haber tenido ideas claras acerca de la
94
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ve a súa actividade e nos medios de producción
que emprega (barcos e aparellos). Mentres foi
labrador transcorreu toda a súa vida nun medio
sólido, estable e quieto, pero, a partir da súa entrada na pesca, terá que se desenvolver nun medio
líquido, inestable e sempre en movemento. O
medio físico xa nunca será para el estático e os
medios de producción serán todos necesariamente
móbiles.

pesca, o que condicionou a investigación deste
autor cara á agricultura. Nunca menciona os pescadores, nin tan sequera ó tratar das grandes illas, nas
que, pola contra, si incide nos agricultores (Cfr.
BRAUDEL, 1993: I, 183-184).
Teño escrito in extenso e con moitos exemplos
sobre o vieiro polo que os labradores sen terras se
viron impulsados a aprender a sobrevivir traballando o mar (CALO, 1996); pero nunca ata hoxe
empreguei un dato relativamente recente e perfectamente documentado polo propio Marx no Libro
primeiro, Capítulo XXIV (no que estudia a acumulación orixinaria) da súa monumental obra O
Capital, como é o caso dos campesiños gaélicos
que, por mor das “Leis de Cercamento” as
Enclosure Acts (entre 1760 e 1820 promulgáronse
1800 Bills for Inclosure of Commons), tiveron que
deixar as terras comúns e colonizar a costa, onde
–por dicilo con verbas do autor– “se converteron
en anfibios e viviron, como di un escritor inglés, a
medias en terra e a medias na auga, non vivindo,
pese a todo, máis que a medias”. Pero tamén serían
expulsados de aí “cando o cheiro do peixe se elevou ata os narices dos grandes homes...” que arrendaron os dereitos da pesca ós comerciantes, así
como viron que esta se manifestou productiva. Dos
campos cercados ingleses, e non do mar, procede a
expresión de “traxedia dos comúns” tan aplicada
polos antropólogos ós problemas da grande pesca
actual a raíz do traballo de HARDIN (1968), autor
–polo que se deduce– máis lido por aqueles que o
mestre Marx.

Ben é certo que os mariñeiros moran tamén
nunha terra e nunhas casas; pero non é menos
certo que nos portos de mar non hai terra ou hai
moi pouca e moi mala; é terra salitrosa e areenta,
que dá moi boas patacas, pero unha herba que
desfai, “apedrea” din no Porto do Son, os fígados
dos becerros. Se tiveran boa terra non serían mariñeiros, senón labregos; e así os campesiños de
Adigna ou de Noal tiñan terras e os que non as
tiñan arrimáronse a un recuncho á beira do mar e
habitaron Portonovo ou Porto do Son. E, como
indicador fósil, aí están os dous portos, malia as
diferencias de importancia económica e poboacional, pertencendo aínda ás respectivas freguesías labregas. Tan só era preciso que houbera auga
doce para sobrevivir, pois o resto encargaríanse
eles de llo arrebatar ó mar. Con respecto á casa,
podo dicir que esta palabra cobra un significado
moi diferente segundo saia da boca dun labrego
ou da dun pescador. A noción de Casa, así con
maiúscula, non existe nos portos de mar. Un labrego ten ou pertence a unha casa máis ou menos
forte que non se reduce a un mero espacio físico
onde habitar, senón a algo moito máis complexo.
Trátase dun conxunto de edificacións e de terras,
de agras, de viñas, de agros, de montes, de lameiros, de cortiñas que, dependendo do seu grandor,
poden soster unha familia máis ou menos extensa;
e tódolos membros pertencen “á casa de”. Entre os
mariñeiros, as casas son minúsculas, ínfimas, as
máis das veces terreas, en ocasións cun andar, un
cuarto diante para os aparellos, unha cociña detrás
e, se é posible, comunicada cun saído que fai de
cativa horta onde se coida un porco, unhas galiñas
ou se botan unhas verzas. Se ten andar, un alboio
ou un par de habitacións completan o conxunto.
Non admira, pois, que os nenos, moitos, vaian deixando sitio ós máis pequenos, marchando a durmir ó barco (Cfr. CALO, 1978: 89). Esto crea un
total desapego. Nos portos de mar ninguén é da
“casa de”. Como non pretendo aquí falar das casas
desde o punto de vista arquitectónico, nin dos
seus diferentes tipos (casa do remo, do pincho,
con patín, asoportalada...) remito a CALO (1996),
ou, para comparar coas portuguesas, a SOEIROCALO (1999).

O propio Braudel, na obra que veño de citar (páx.
190) escribe: “Dominando las aguas catalanas hay
viejas aldeas cuyas blancas casas se columbran de
lejos entre los árboles... A cada una de estas aldeas
de arriba corresponde abajo un pueblo de pescadores, a veces pequeñísimo casi construído sobre
las aguas... Lo mismo ocurre en la ribera genovesa... Y es que la aldea marítima, de fecha más
reciente, es una creación del pueblo rural...Así han
brotado, de la miseria de un hinterland pelado y
casi siempre montañoso, miles de aldeas de la
costa mediterránea”.
Se a procedencia do pescador é o mundo da terra,
da agricultura, e eso hoxe é xa incuestionable,
¿que puido producir nel unha mudanza, unha diferenciación tan radical dos seus ancestros?, ¿por
que e como chegaron a distanciarse tanto nos
aspectos cognitivos existenciais que designamos
como cosmovisión? A única explicación que atopo
(e esto desde hai xa 30 anos, pero cada vez con
máis datos) está no medio físico no que desenvol95
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Os pobres, cando vai frío, teñen que se arrimar
para sobrevivir, amparándose uns ós outros.Tal é o
que van facer as comunidades de pescadores e así,
a diferencia das aldeas labregas, nas que as casas,
complexas, forman células totalmente independentes, con muros de peche o máis altos posible
para preservar a intimidade, nos portos de mar as
casiñas apéganse unhas ás outras por medio de
paredes medianeiras, protexéndose así de nortadas e suradas. É moi plástica a expresión portuguesa que cualifica a estas comunidades como “colmeias piscatórias”. O feito de existir paredes
medianeiras leva inevitablemente á formación de
rúas, o que confire ós lugares, independentemente
do seu tamaño, un aspecto nidiamente urbano. As
novas condicións, a falta de espacio, a inclemencia
e dureza do tempo, a necesidade de axuda mutua,
de socialización obrigan a variar o tipo de asentamento humano. O individualismo que provoca a
autosuficiencia dá paso ó colectivismo imposto
pola necesidade do grupo para sobrevivir. Este
feito é para min clave na distinción entre o rural e
o urbano, xa que, mentres no campo unha “casa”
pode sobrevivir soa, sen entrar agora no sistema
de axudas comunitarias, non necesariamente
imprescindibles, nas cidades ninguén podería
vivir sen o concurso dos outros. E o mesmo sucede a estes labregos que deixan a terra para se facer
mariñeiros.

A case totalidade do patrimonio co que, ó longo da
súa vida, conta o mariñeiro é móbil.
En primeiro lugar, principiando polos medios de
producción, está o barco, a verdadeira casa do pescador. Xa fixen notar a frecuencia coa que os
nenos varóns, os aprendices de mariñeiro, teñen
que abandonar, polas noites, a pequeniña e insuficiente morada para ir durmir a bordo. No mar,
mesmo sen saír da baixura, era frecuente botar
varios días sen pisar terra, compartindo entre os
compañeiros a caldeirada que ferveu ó ritmo dos
balances e a esquifa tilla da proa, onde durmían
amoreados corpo con corpo, compartindo chinches e pulgas e revoltos con calamentos e pano.
Nos grandes barcos, no acto de embarque, o primeiro que se facía era “amatalotarse”, é dicir, emparellarse para se turnar no coi a compartir durante
toda a travesía. Estas parellas, practicamente, non
se vían en toda a viaxe, pero tiñan en común os
parasitos e, no caso nada infrecuente de morrer un
deles, era o outro o depositario das súas pertenzas,
sempre poucas, xa que, como homes de mar, andaban “ligeros de equipaje”. O autor do que tomo
prestado o dato precedente fai notar que “Matelot
(marinheiro), en holandês mattenoot, significa
‘companheiro do mesmo leito” (MERRIEN, s/d.:
103). Esta práctica xa se facía entre os viquingos, e
aproveito para engadir que, no Porto do Son, a
verba matalote, totalmente viva, perdeu o significado de mariñeiro para pasar a definir persoa moi
traballadora, anque un pouco bruta e simple.

Alguén dixo: “Co ben que se vive no campo, ¿por
que non se construirán nel as cidades?” Frases ocorrentes aparte, do que non hai dúbida é de que os
habitantes das cidades proveñen do campo e non
fai falla ser un gran antropólogo para saber que a
cosmovisión do rústico e a do urbanita son moi
diferentes.A pouco que pasen un par de xeracións,
alá van os coñecementos e o mundo simbólico da
aldea. Os habitantes dos portos de mar tamén proveñen do rural e igualmente sufrirán unha profunda transformación.

O autor anterior está facendo un esmiuzado estudio sobre a vida dos mariñeiros franceses no
tempo do Rei Sol e, xa no capítulo primeiro, que
abre coa seguinte cita de Anacarsis, do s.VI a.C:“Há
três espécies de seres: os vivos, os mortos e os
marinheiros”, incide na diferencia entre terrestres
e homes de mar, entre o espacio físico inmóbil e
delimitado dos primeiros e o espacio móbil e sempre cambiante dos segundos:“A vida quotidiana do
homem de terra divide-se entre a sua casa (ou a
alheia), o caminho que leva ao trabalho, o local
onde esse mesmo trabalho se efectua e os sítios
onde procura a satisfação dos seus prazeres. Para o
marinheiro, mal abandona terra, tudo se reduz a
uma coisa única: o seu universo é o navío...
Universo que, de resto, lhes basta...”. “Prefere o
mar, esse mar que ele não considera monôtono, ao
contrário do que mais uma vez erradamente pensa
o homem de terra, mas sempre novo e cujos sinais
se encontram para ele carregados de significação.
Mas a sua pátria é o navio e, dentro desse navio, o

A carencia de terra será agora compensada co
moito de mar. E enriba deste mar, deste novo elemento físico, vivirá o máis da súa vida o xa pescador. “Só tendo a morte quase certa é que o
Poveiro não vai ao mar.Aqui o homem é acima de
tudo pescador. Depende do mar e vive do mar:
cria-se no barco e entranha-se de salitre. Desde
que se mete à terra, o Poveiro modifíca-se: perde
em agilidade e equilíbrio, hesita, balouça-se, não
sabe onde há-de pôr os pés” (BRANDÃO, s/d: 3738). Escribiu esto Raul Brandão en 1921 e, aparte
da fondura interpretativa do home de mar, a fermosura do libro fará que volva sobre el con novas
citas.
96
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xeito de defecar no barco, para o que prefire
empregar o galego:“...y es tal el asiento que ayuda
muitas vegadas chega a merda a o ollo de o cu, y
de miedo de caer en la mar se retira y vuelve adentro como cabeza de tortuga, de manera que es
menester sacarla arrastrando a poder de calas y ayudas” (Cfr. MARTÍNEZ-HIDALGO, 1992: 185).
Posiblemente coñecía algo de galego por ter sido
fiscal da Audiencia de Galicia en 1567. Certamente,
realizar as necesidades fisiolóxicas desde un barco,
e agora volvo eu novamente ós pequenos de pesca,
require técnica e moita práctica para non emporcar
o barco nin caer ó mar, mentres se suxeita a unha
cornamusa da redonda de popa de sotavento.

seu cantinho assume o valor da sua aldeia natal”
(MERRIEN, s/d.: 25). Volverei sobre ese mar “sempre novo”.
Os barcos van ser o referente principal, xa desde a
infancia. Os propios xogos xiran a cotío en volta
deles, sexa brincando polos reais, sexa enredando
cos de xoguete, feitos de pao, cortiza de bourel,
casca de piñeiro ou de folla de lata, aparellados
coas súas velas e, ás veces, cun tarro no que se
queimaban unhas achas para imitar co fume os
vapores. Esta aprendizaxe, coas conseguintes caídas ó mar sen maiores consecuencias, familiarizarán ós cativos cos barcos, preparándoos para desenvolverse neles con total seguridade en calquera
circunstancia de tempo e vento. Digámolo con
palabras dun clásico da Póvoa de Varzim: “Como
nos povos guerreiros da antiguidade, que adestravam a sua mocidade na arte da guerra, assim a
infância poveira se ensaia nas lutas com o mar...”
GRAÇA, 1932: 167). E por eso, “Quando, aos 10
anos, era admitido como moço numa embarcação,
o nino era ja um tripulante dos quatro costados.
Não havia manha nem geito de mar que não conhecesse” (AZEVEDO, 1973: 15).

Se o barco é o lugar de traballo (e vida) dos mariñeiros, as súas ferramentas son os aparellos. No
mundo labrego, o carro, instrumento móbil, é
suxeito axente de moitas accións, como se fora un
ser vivo. E así, dise que o carro roda ben, o carro
canta ben, o carro carga ben, etc, mentres que un
sacho non sacha ben, senón que dá bo sachar, un
cesto ou unha sella dan bo levar, unha fouce dá bo
apañar... Tódolos aparellos de pesca traballan en
por si. Non é o mariñeiro o que traballa ben coas
betas, senón que son as betas, os tramallos, as raeiras, o cerco, as nasas... quen traballan ben ou mal.
Cando o mal tempo non deixa manobrar o barco,
é doado escoitar ó patrón, dicindo:“Este barco non
goberna”. O barco ten vida propia e, en moitas ocasións de marusía, teño escoitado a frase anterior a
un patrón do Porto do Son, acompañándoa dun
recordo nada misericorde para o carpinteiro que o
fixo. Non era o patrón quen gobernaba mal, senón
o barco. O mesmo sucede cos aparellos, por eso
“estas raeiras traballan mal, hai que armalas máis
lasas” ou “estas betas non pescan, hai que desfacelas e armalas de novo”.Tódolos aparellos, igual que
o barco, son vistos como entes con vida propia.
Pola contra, os trebellos de marisqueo por terra
dan ou non dan xeito, non traballan eles; pero
resulta que o marisqueo por terra foi sempre ocupación de labregos, non de pescadores, e as ferramentas son as mesmas (sachos, fouces, enciños...)
e incluso sen variantes ata hai moi poucos anos.
Sobre artes de pesca marítimas e fluviais pódese
consultar CALO (1997a: 149-221) e sobre marisqueo e actividades agromarítimas CALO (1997b:
223-267).

Podería multiplicar as citas que fan referencia ó
barco como a verdadeira casa do mariñeiro, pero
empregarei só dúas, presumiblemente pouco coñecidas, para rematar este apartado. Alcuino de York,
diante do temor e curiosidade de Pipino, fillo de
Carlomagno e futuro rei de Italia, con respecto ó
mar, dille o seguinte:“Un navío es una casa errante,
una posada en cualquier lugar, un viajero que no
deja rastro” (Cfr. MOLLAT, 1993: 52). A segunda cita
pertence a unha preciosa carta, chea de información sobre un barco do S. XVI, que Eugenio Salazar
de Alarcón, despois de cruzar nel “por mis pecados”
de Tenerife a La Española, escribe, concretamente
en 1573, ó licenciado Miranda de Ron. Pasouno
francamente mal, malia recoñecer que navegaron
sempre con vento en popa e mar calmo; celebrou
moito a visión de terra (“¡Oh, cuánto mejor parece
la tierra desde el mar que el mar desde la tierra”);
fixo unha nostálxica comparación coas fermosas
viaxes en terra e deixounos unha grande cantidade
de frases mariñeiras, así como a descrición polo
miúdo da vida a bordo. Pero o que agora a min me
interesa é que para el un barco é o mesmo que
unha vila ou cidade e, a partir de aí, vai facendo
unha magnífica e ocorrente comparación entre os
elementos de aquelas (murallas, fontes, policía...) e
os da embarcación.A xeito de curiosidade direi que
este madrileño, formado en leis, gobernador, oidor,
rector da universidade de México, do Consello de
Indias... escribe en español, agás cando describe o

Barcos e aparellos teñen vida propia quizais porque tentan capturar presas que sempre se moven,
mentres que o marisco de praia (ameixas, berberechos, navallas ou longueiróns), anque tamén se
desprazan, podemos consideralos, o mesmo que ós
percebes e mexillóns, apegados ás pedras, estáti97
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pouco unen con forza a familia. E así, un rapaz
espelido cunha liña na man é tanto como seu pai
e, aínda ben non emparelle, larga e forma casa de
seu. Por eso a familia mariñeira e, tradicionalmente, nuclear e, sempre que as posibilidades o permiten, neolocal. Nada resiste no mundo do mar; os
bens poden desaparecer de súpeto e ás familias só
as unen os lazos afectivos.

cos. O peixe, como a caza, está en movemento
(nótese que tamén as escopetas teñen vida propia;
disparan ben ou mal). O peixe hai que aprender a
collelo, sen posibilidade de velo, e a aprendizaxe
foi necesariamente longa.Ano a ano, século a século, aqueles labregos iniciais reconvertidos en pescadores foron aprendendo simultaneamente a
coñecer os fondos do mar (limpos, secos, beiradas,
cabezos, touzas, piñas, petóns, laños, raxos de
pedra, alladas...) e a saber qué especies habitan en
cada un destes lugares (congros e fanecas nas beiradas, peixes encarnados no seco, badeixos enriba
dos cabezos, maragotas e pintos nas paredes, peixes planos nas alladas e así para todos eles. E esto
é tan só o esencial, o primeiro a saber, xa que logo
hai que afinar moito máis, vg.: Os badeixos “nas
Degoladas entra o mar e pican, pero na pedra
Potasa do Norte só cando a auga vai a Sur pican;
pola contra en Xaníns tómase peixe cando as
augas corren a Norte. A marea corre as pedras e o
pescador ten de correr ó par dela”. Sobre o rodaballo, lemos: “Prestei atención a descubrir cómo
vivía. O rodaballo cría e vive en sitios moi especiais, gusta de fondos areosos, pero só os que son
‘aniscos’ (de area gorda). Este peixe vive nos aniscos de cor entre castaña e vermella; fóra deles non
se atopa a gusto. En aniscos brancos tamén pode
pescarse algún, pero é raro”. Son as anteriores dúas
manifestacións de dous vellos pescadores, tomadas
ó chou entre moitísimas outras en VENTOSO
(2002: 75 e 128). Estes coñecementos empíricos
iranse transmitindo de pais a fillos e os relatorios
das postas coas súas marcas serán gardados nos
derroteiros.

MOVEMENTO PERPETUO
Unha vez que o home deixou de ser labrego e decidiu introducirse no mar, mudou do sólido, seguro e
inmutable ó líquido, ó inseguro, ó cambiante, ó
incerto; pasou a vivir nun movemento perpetuo.
O mar nunca está quedo. Mesmo cando desde
terra aparenta inmobilidade, chega con saltar a
bordo dunha chalana para notar a súa vibración.
Unhas veces está case chan e, ó pouco, anda rompendo e escachoando polos cons; en ocasións
semella estar mudo e noutras ronca, brúa e encolle os ánimos. Sempre está ritmicamente a encher
ou a devalar, e os corpos sénteno e latexan con
el, co seu ritmo, e os moribundos expiran xusto
cando a marea cambia para abaixo. Hai membros
da medicina académica que desprezan e negan
este dato, ben coñecido por tódolos que nos criamos nunha vila mariñeira e oímos moitas veces
conversas deste xénero: “–Disque o Sr. Fulano
está xa nas últimas. –Ten que ser. Sobre tal hora
empeza a baixar...” Coñece tamén esto a autora
destes versos: “Meu avó dixo: / –Ide mirar / se o
mar sobe ou baixa./ Contestáronlle: / –Vai en
refluxo. / Meu avó dixo: / –E hora de irse. / (...)
(VEIGA, 1999: 59). Frazer, na súa monumental
obra, cita autoridades como Aristóteles,
Filostrato, Plinio ou o propio Shakespeare ou
Dickens, entre outros, que dan fe deste feito, así
como enumera lugares que aceptan esto ó longo
de toda a costa atlántica desde Inglaterra e
Francia ata Cádiz, e tamén entre os nativos da
costa dos EE.UU. El recoñece que “Los que habitan junto al mar no pueden menos de sentirse
impresionados a la vista del incesante flujo y
reflujo, que los lleva, dados los principios de la
ruda filosofía de la atracción y semejanza que
aquí nos ocupa, a trazar una relación sutil, una
secreta armonía entre las mareas y la vida del
hombre, de los animales y de las plantas”. Pero
pensar que se morre no devalo non é, para el,
máis que unha superstición (FRAZER, 1997: 60).
Se o autor se movera fóra da óptica evolucionista
(que serve para xustificar todo), posiblemente
tivera dificultades para explicar a razón de que
grupos humanos distantes, sen relación nin

Barcos e aparellos son e non son, hoxe están e
mañá poden ter desaparecido. As posesións dun
labrego son estables, perennes e inmutables; as fincas, agás trasnadas coas estremas, teñen sempre os
mesmos ferrados, e o propio carro, cando chega a
vello e xa non vai, reutilízase. Pola contra, os bens
do mariñeiro son sempre inseguros. Os aparellos
lárganse e nunca hai certeza de recuperalos e moitos barcos se teñen desfeito contra as pedras ou
afundido nos mares de fóra. Se se salvou a vida,
quedouse sen nada. Nalgunha ocasión empreguei
este dato como un máis para explicar a falta de
capacidade da familia mariñeira para manterse
economicamente coexionada. Unhas liñas atrás
dixen que no mundo do mar non existe a idea de
pertencer á “casa de”. A casa en si non é un valor,
xa que non pode manter nin conservar a familia. O
realmente importante son o barco e os aparellos
(para os poucos que os teñen, pois os máis son
mariñeiros que traballan en barco alleo); pero, ó
tratarse de bens absolutamente continxentes, tam98
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aberto? E o mar verde, verdes limos? (DACOSTA,
1980: 41-42 e 62). Cómpre ler o precioso libro de
Brandão, cheo de pinceladas impresionistas, para
aprender a ver as cores do mar. Eu, que me criei
nel e que tantas abrentes do día presenciei desde
os mares entre Fisterra e Corrubedo, confeso que
nunca fora consciente de que, efectivamente, o
mar deixa sitio ó negrume pola noite, pois “de
noite apágase o mundo...” e “mete-me medo o
negrume que não tem limites de escuridão e de
vida e da que me separa a espessura de uma
tábua”, e a “agua negra, respiração negra”,“a escuridão como um ser imenso que não distingo e de
que sinto o contacto”. E a claridade non sae do
mar, senón que “é da terra que vem a luz”,“durante un momento, um fio azul estremece à superficie”, e fórmase “uma vaga, uma ondulação verde”,
e conforme aumenta a luz pola terra, “o negrume
se concentra e recua mais para longe e o mar
adquire uma transparencia azulada”. Hai xa “luz a
jorros – e o mar em ondulações verdes, cada vez
mais transparentes e com reflexos metálicos”. E ó
volver a terra, “atrás de nós fica unha larga estrada de prata...”. Entran na Foz do Douro e vogan
“numa poeira roxa”,“agora é lilás o mundo, é violeta”. E por fin:“Olho...A Outra Banda, violeta, desapareceu na noite. O río azul, depois diáfano e cor
de cinza, desfez-se en violeta, un resto de poalha
vai sumir-se na bruma, onde só a jóia do farolim
cintila. Os tons violetas afogaram tudo e a paisagem desfalece. O mundo não existe – o mundo é
a luz”. (BRANDÃO, s/d: 24-29). Son consciente de
que veño de esnaquizar a descrición do día de
mar ás pescadas do alto de 5 de setembro de
1921. A sensibilidade de Raul Brandão, autor que
dedica o libro a seu avó, morto no mar, é exquisita e a súa percepción e comprensión do ser e da
esencia do pescador é dunha sutileza que para si
quixeran moitos antropólogos en nómina.
Aproveitareino novamente, e aconsello –en desagravio pola miña desfeita– a súa lectura a tódolos
que aman a beleza.

moito menos antepasados comúns coincidiran en
algo ó que chegaron, por separado, con só a
observación do fenómeno coincidente.
En 1677, gañou o “Certamen Olímpico de las
Minervales”,
organizado
pola
Fiestas
Universidade de Santiago en honra de Alonso de
Fonseca, o rianxeiro Xoán Torrado Mariño. Este
Catedrático de Artes compuxera un longo poema
en galego no que satirizaba a insapiencia dos
seus colegas universitarios. Cito só esta estrofa:
“Moitos letrados passados / Que ganaron gran
moeda / Avían dandar coa liña / no mar pescando
as fanecas”. Aplico esto eu agora ós galenos académicos que consideran a relación do devalo coa
morte estupidez de xente inculta. Se andaran
“pescando ás fanecas” saberían que esto é tan
certo como que co cambio de lúa se producen
más partos, e a relación da lúa coas mareas é
mecánica e evidente. E co cambio de lúa as mareas son vivas, polo que os efectos sobre os seres
vivos se acentúan.
A cor do mar está variando continuamente, pasando por toda a gama da paleta máis rica. Cando se
pregunta a bote pronto pola cor do mar, a resposta inmediata e maioritaria é azul, seguida de verde
e pouco máis, esquecendo os grises, os ouros, os
vermellos, os pratas, os violetas... Os poetas son
quen de ver máis alá. “De que cor é este mar,
nunca igual e sempre diferente...? Azul. Azul,
como o manto das imagens milagrosas.Azul, como
o olhar perdido dos náufragos. Azul da cor da
noite. Verde fel. Verde da cor dos limos. Verde da
cor dos barcos. Loiro cor de areia, das tranças e
do cordame. Ferrugem, cor das âncoras e das
redes. Castanho, cor do sargaço. Palhetado de sol
e luz. Irisado, como as escamas dos peixes. Rosa,
como certas algas e corais, como a garridice das
blusas em dias festivos. Rosa, como as flores de
papel do altar do padroeiro. Vermelho da cor das
guelras. Sanguíneo. Violáceo, cor de tinta. Roxo,
como uma quaresma líquida. Cincento. Brumoso
de névoa e mistério. Metálico, como unha roda de
navalhas. Branco de sal e espuma. Branco da cor
das velas. Negro, como as faixas das mulheres e o
luto das viúvas. Sem cor, como a angustia das que
não têm sequer um cadáver para velar”. Cando
unha meniña que teimaba por ir ó mar con seu
avó lle pregunta: “Ó avô, como é o mar longe?”,
este resposta:“Azul, sempre igual”; pero dicía esto
para que calara, pois “O avô não era mentideiro e
sabia que o mar não era sempre azul. E então o
mar cinza, pescozo de pombo? E o mar branco,
asa de gaivota? E o mar lombo de ruivo, ao entardecer? E o mar azul, azuis muitos, de mexilhão

O LABREGO MUDA EN MARIÑEIRO
Chega un momento en que o home, aquel labrego
que decidiu mudar e facerse mariñeiro, polo contacto tan íntimo con este elemento inestable e
cambiante, se volve absolutamente dependente
del. Trátase dunha comuñón, dunha atracción
insuperable, dunha relación de amor-odio que fai
que lle sexa imposible a vida lonxe do mar. O pescador precisa da súa contemplación para non afogar e atópase absolutamente perdido sen a súa
proximidade física. Por suposto, estou sempre a
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duce nas comunidades de pescadores. Cousa diferente é que a poética de Brandão nos teña engaiolado a máis dun.

empregar o xenérico, polo que todo esto afecta
tanto a homes como a mulleres. Máis dunha
tenme asegurado que odiaba o mar, por lle ter
arrebatado algún membro do grupo familiar (son
infrecuentes as familias de pescadores sen parentes afogados), pero ó tempo confesaba que non
soportaba vivir sen a súa contemplación.“Ni contigo ni sin ti tienen mis males remedio...”. Nun traballo sobre mar e mitoloxía, lemos: “Desde el
Mediterráneo hasta el Mar del Norte, las relaciones que los hombres de mar han mantenido y
mantienen con el elemento que constituye su
principio de vida y de muerte son muy similares,
y las relaciones de culto, amor, odio, veneración y
respeto que en ellos ha suscitado, muy parecidas”. E máis adiante:“Bajo cualquier credo, el mar
seguía siendo hermoso, cambiante, traidor o iracundo, y el marino, un ser minúsculo abandonado
al capricho de lo fortuito y sobrenatural”
(RODRÍGUEZ, 1999: 189 e190).

E este home, totalmente condicionado polo
movemento e a variabilidade do mar e xa practicamente anfibio (lembremos que esto xa o atopabamos na lectura do Capital), remata, en moitas
ocasións, no mesmo mar. Pecha o seu ciclo vital
sen saír do mar. Podería traer aquí moitos autores
e mesmo citar as miñas propias publicacións,
como aquel relato, con base real, que titulei Eran
do mar (Cfr. CALO, 2001: 20-27); pero prefiro
rematar este apartado coas verbas do poeta que
veño reiteradamente citando: “Eis como vivem
estes homens. Como morrem dizia-o, muito melhor do que eu, o velho cemitério da Póvoa, que ja
não existe. Ia-se passando de túmulo em túmulo e
lia-se sempre: –Antonio Libó, morto no mar;
Francisco Perneta, morto no mar; José Mouco,
morto no mar... De onde a onde havia uma redoma de vidro com alguns ossos brancos e mirrados
que tinham dado à costa. E depois, seguiam-se os
letreiros –sempre! sempre!– Domingos Reigoça,
morto no mar; Joaquim Monco, morto no mar...
Todos eles vivem no mar – e morrem no mar”
(BRANDÃO, s/d: 40).

Esta unión tan íntima home-mar fixo dicir a
Brandão: “O homem nestes sítios é quase anfíbio:
a água é-lhe essencial à vida e a população filha
da ria e condenada a desaparecer com ela. Se a ria
adoece, a população adoece”; “A alma desta terra
é na realidade a sua água. A ria, como o Nilo, é
quase uma divinidade. So ela gera e produz”. “E,
além de fecundar e engordar, a ria dá-lhes a humidade durante todo o ano, e com a brisa do mar
refresca durante o Estio as plantas e os seres. Uma
atmósfera de humidade constante...” BRANDÃO,
s/d: 53-54). Supoño que por unha casualidade ou
polo que algúns chaman “intertextualidade”, uns
autores galegos din frases sospeitosamente semellantes: “O home da ría é case anfibio, a auga é
esencia de vida e cando a ría enferme a poboación finará. A alma desta terra é en realidade a
auga. A ría é caseque un ser divino, unha deidade
só ela xera e nutre, e a maiores humedece; coa
brisa do mar refresca durante o verán ás plantas e
ós homes. Unha atmósfera de humidade” (VENTOSO e QUEIJEIRO, 2002: 22). Non paga a pena
seguir, porque o interese deste relatorio non é
facer análises comparativas, anque, como investigador, sinto repugnancia pola apropiación de
ideas alleas sen citar o lexítimo autor.Teño a man
un libro de intención semellante ó galego (fotografías que suxiren comentarios) que se titula “A
RIA a preto e branco” (COSTA E MELO, 1998); nel
aparece tamén, na capa posterior, a frase “O
homem, nestes sitios é quase anfíbio...”, pero
remata cun “Raul Brandão – in Pescadores”. Esto é
honestidade. Pero eu o que veño pretendendo
facer notar, con palabras alleas, é a total dependencia do home con respecto ó mar que se pro-

E entrementres, o labrego segue a vivir e a traballar nun medio físico sólido, estable, inmutable e
seguro. Pisa sempre “onde pisa o boi” e ten as costas cubertas, se “ten millo no hórreo”. No peor
dos casos, unha tormenta pódelle levar a colleita;
pero as súas terras seguen estando aí e moi ben
delimitadas por unha variedade, segundo as
zonas, de peches, sebes, estremas e lindeiros. Esto,
xunto co feito de ser o patrucio “da casa de” ou de
formar parte integrante dela, prodúcelle unha
seguridade, unha estabilidade e unha sensación
de forza, de poder e de orgullo. Os mariñeiros
vivirán sempre nun medio cambiante, móbil,
incerto e perigoso, no que nunca hai seguridades,
xa non de conseguir comida para mañá, senón
mesmo de non perder os medios de producción
(barco e aparellos) e ata a vida, ó procurar aquela. Esto fará que tódolos días que veñen ó mundo
se repita unha batería de preguntas. Calquera que
bote un tempo convivindo con eles, verá que son
moi poucas, absolutamente primarias e sempre
relacionadas coas forzas naturais e a pesca, que
case vén sendo o mesmo. Velaí as principais: –
¿Que tempo fará mañá? – ¿A que hora vén a
marea? – ¿Onde pescou fulano...? – ¿A onde meto
a proa mañá? – ¿Corría moito o mar en tal sitio?,
–¿Aguantará o tempo?, ¿Traerá malicia aquela
negrura?...
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