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Despois de realizado o I Congreso de Patrimonio Etnográfico en 2003, foron moitos os factores que incidiron
positivamente en que este segundo tivese moi boa acollida, non só polo público interesado en participar nas
sesións académicas do mesmo, senón tamén por parte de investigadores que pescudan no coñecemento da
realidade do noso patrimonio inmaterial. Realidade multidimensional que abrangue o traballo da administración pública, as prácticas sociais das comunidades portadoras de tradición cultural valiosa, a transmisión
desas prácticas á xente nova, a xeración de riqueza derivada da posta en valor da cultura propia.
Entre eses factores que favoreceron a boa acollida deste foro, podemos incluír a complementariedade entre
as entidades organizadoras, que suman tres perspectivas científicas e académicas, como son a perspectiva
do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo na que predomina a posta en valor e difusión do patrimonio
etnográfico; a da Universidade, como institución dedicada á investigación e transmisión do coñecemento cun
crecente interese polo coñecemento da realidade máis próxima; e Nova Escola Galega, movemento de renovación pedagóxica cunha traxectoria de vintecinco anos na procura da relación escola-entorno, da renovación
pedagóxica e da galeguización educativa.
Podemos destacar tamén o extraordinario traballo desenvolvido por outros colectivos, nomeadamente a
Asociación Ponte nas Ondas, coa extensión a medio cento de centros escolares, do seu traballo renovador
baseado no achegamento entre centros educativos, as novas tecnoloxías de comunicación e os postulados da
cultura popular.
Así mesmo, ao traballo, xa dilatado no tempo por parte de institucións como o Museo do Pobo Galego, ou o
Consello da Cultura Galega, súmase nestes últimos dous anos o Proxecto Ronsel que une esforzos institucionais das Consellerías de Cultura, Medio Rural e Innovación e Industria e das tres Universidades, e achegas
individuais e colectivas de investigadores e portadores dos máis diversos ámbitos de realidade do patrimonio
inmaterial.

Tense producido tamén un incremento do tecido asociativo vencellado a diferentes expresións e iniciativas
culturais estendidas polo territorio galego.
Froito destes factores favorábeis, o Congreso puido contar con importantes achegas, tanto no plano da fundamentación teórica, como no terreo da análise de manifestacións culturais concretas ou da descrición de
experiencias, tanto relativas á preservación do patrimonio etnográfico, como experiencias e proxectos tendentes a coñecer o patrimonio e basear nel a nosa autoestima.
Entendemos que coas achegas dos investigadores a este II Congreso, estase contribuíndo de xeito considerábel a reivindicar un futuro para o patrimonio, un futuro que non está nin moito menos garantido, senón que
require dar continuidade a estas actividades aquí descritas, propiciar outras novas e pola nosa parte, modestamente, seguir favorecendo con maior frecuencia a realización destes foros de encontro que permitan afondar
en novos aspectos relacionados co coñecemento, posta en valor e dinamización social, cultural e educativa
do rico patrimonio etnográfico do noso país.
Os coordinadores
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Palabras chave:

As reflexións aquí contidas son resultado dunha
carreira antropolóxica iniciada a principios da década de 1990, realizando traballos de investigación
patrimonial e museística para a Xunta da Galiza, e
tamén dun traballo documental e de arquivo realizado recentemente na Sección de Etnografía da Xunta
de Galicia. Algúns dos resultados deste camiño
investigador foran publicados e serven de sustento
ou complemento da reflexión que se segue (Ver:
Pereiro, 1995; 1999 b; Pereiro y Vilar, 2002; Pereiro,
2005; 2006a; 2006b).

Antropoloxía patrimonial, etnografía, etnográfico,
etno-antropolóxico.

1. INTRODUCCIÓN
En dous textos anteriores reflexionaba sobre a producción sociopolítica do que denomino patrimonio
etno-antropolóxico galego (Pereiro, 2008a; 2008b).
Partindo daqueles dous traballos, resultado dunha
investigación sobre a conceptualización do patrimonio cultural galego, analizo neste texto a lexislación do patrimonio “etno-antropolóxico” galego,
partindo do presuposto de que toda lexislación
do patrimonio cultural é unha lexislación sobre as
identidades (Agudo Torrico, 2006). Esta temática
ten sido analizada entre outros e desde outras perspectivas por Francisco Castro Allegue (2002) e Mar
Llinares García (2002), e na actualidade tornase
necesario repensar a lexislación como instrumento
de patrimonialización da cultura galega.

A hipótese de partida da miña análise é que na
Galiza existiu unha relación histórica entre as
prácticas antropolóxicas e os proxectos políticos
nacionais galegos que foron truncados pelo franquismo (Pereiro e Vilar, 2002). O franquismo, no
seu exercicio de dominación, folclorizou a cultura
galega utilizando instrumentos como a Sección
Femenina (Roseman, 2008). Hoxe en día, logo
de duas décadas de goberno por parte do Partido
Popular, o discurso folclorista aplicado ao património etno-antropolóxico é predominante frente
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ao discurso antropolóxico moderno, o que levou
e está levando a un proceso de folclorización e
re-folclorización da cultura galega seguindo unha
mentalidade de anticuario (Prat i Carós, 1993).
Este discurso folclorista é en parte produto e
produtor dunha visión legal que: a) re-crea unha
tradición selectiva que enfatiza o rural, o preindustrial, o “tradicional” e o artesanal; b) desenvolve un ímpetu salvacionista deses elementos;
c) emblematiza uma versión reductora da identidade galega de tintes folclorizantes. Esta hipótese
ten como presuposto a idea de que as políticas
de patrimonio etno-antropolóxico utilizan instrumentos legais e administrativos de acción política
que mobilizan símbolos e tramas de significación
(Kerzter, 1988: 12), e o que pretendemos nesta
breve análise é incidir nas conceptualizacións
legais deste património e nas suas discapacidades
para articular unha visión e un discurso antropolóxico modernos.
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A lei galega recoñece elementos materiais e
inmateriais no patrimonio cultural, ainda que de
forma dicotómica, sen unha perspectiva relacional e o inmaterial sendo tratado nunha categoría
separada.
No artigo 1.2. afírmase que o patrimonio cultural
galego merece “protección, conservación, acrecentamento, difusión e fomento”, así como “investigación e transmisión a xeracións futuras”. Esta
é unha manifestación de obxectivos e intencións
expresados de forma integral pero, como veremos máis adiante, con moitos problemas na súa
concretización.
No seu título I, especialmente no seu artigo 8, a lei
clasifica hierárquicamente o patrimonio cultural
en tres categorías de elementos: a) bens de interese cultural (BICs); b) bens catalogados; c) bens
inventariados.
Dentro dos bens de interese cultural, divide estes
en bens mobles, inmobles e inmateriais, pero tamén
en monumentos, conxuntos históricos, xardíns
históricos, sitios ou territorios históricos, zonas
arqueolóxicas, lugares de interese etnográfico e
zona paleontolóxica.

2. O PATRIMONIO ETNOANTROPOLÓXICO CONCEBIDO COMO
PATRIMONIO ARQUEOLÓXICO E
ARQUITECTÓNICO
A Lei do Patrimonio Cultural Galego data do ano
1995 (Lei 8/1995 de 30 de Outubro) e estructúrase
en once partes: unha exposición de motivos e dez
títulos. O contido dos títulos é o seguinte: Un título
preliminar con disposicións xerais; o título I dedicado ás categorías de bens culturais; o II á protección
e á conservación; o III ao patrimonio arqueolóxico;
o IV ao patrimonio etnográfico; o V aos museos; o
VI ao patrimonio bibliográfico; o VII ao patrimonio
documental e aos arquivos; o VIII ás medidas de
fomento; e o IX ao réxime sancionador.

No título IV da lei, o patrimonio etno-antropolóxico é denominado como “patrimonio etnográfico” e recibe un tratamento moi breve, menos
dunha páxina (título IV), se o comparamos coa
extensión do tratamento dado ao patrimonio
arqueolóxico (5 páxinas), aos museos (3 páxinas), ao patrimonio documental e arquivos (3
páxinas). Ademáis o patrimonio arqueolóxico é
dos poucos tipos de patrimonio definidos na lei
que ten avanzado máis alén dos principios xerais
e conta cun desenvolvemento legal posterior
(Decreto 199/1997 de 10 de julio, DOGA nº 150
de 6-08-1997 y DOGA nº 213 de 4-11-1997). Esta
asimetría no tratamento legal e no seu desenvolvemento convértese en subordinación na propia
lei. Así no artigo 66 dictamínase que o “patrimonio etnográfico” pode verse afectado polo
disposto na lei para o patrimonio arqueolóxico
cando se trate de “bens de carácter etnográfico
que constitúan restos físicos do pasado tecnoló-

No artigo 1 do título preliminar encontramos a definición de patrimonio cultural galego:
“O patrimonio cultural de Galicia é constituído
por tódolos bens materiais e inmateriais que, polo
seu recoñecido valor propio, deban ser considerados como de interese relevante para a permanencia e a identidade da cultura galega a través do
tempo” (Artigo 1.1).
10
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Un problema asociado á propia lexislación é o
quefacer cos bens culturais de este tipo non recoñecidos administrativamente como “patrimonio
cultural”, cal sería a actitude frente a eles? Como
delimitar o contorno dun ben cultural deste tipo?.
Para resolver estes problemas a lei galega obriganos a recurrir á lexislación española de ámbito
estatal, e segundo a “Ley del Patrimonio Cultural
Español” de 1985, os bens inmobles de carácter
etnográfico son:

Estamos ante unha visión arqueoloxicista e materialista do patrimonio etno-antropológico que reduce
este a obxeto-tipo (Pais de Brito, 2006) e legado do
pasado, sen leituras de proximidade, familiaridade,
identidades, biografía e cotidianeidade. Este exercicio retórico lexitima nas súas prácticas o dominio
profesional dos arqueólogos neste campo, diluindo
e devorando parte da propia antropoloxía e tirando
ao lixo a interdisciplinaridade.

“aquellas edificaciones e instalaciones cuyo modelo constitutivo sea expresión de conocimientos
adquiridos, arraigados y transmitidos consuetudinariamente y cuya factura se acomode, en
su conjunto o parcialmente, a una clase, tipo o
forma arquitectónicos utilizados tradicionalmente
por las comunidades o grupos humanos” (Artigo
47.1).

E se nos detemos por un instante na propia definición de “patrimonio etnográfico”, no artigo 64
definese este polos seus contidos, nunca pola
súa perspectiva disciplinar (antropoloxía social
e cultural) ou a súa especificidade metodolóxica
(etnografía):

A mesma lei española define así os bens mobles de
carácter etnográfico:

“Integran o patrimonio etnográfico de Galicia os
lugares e os bens mobles e inmobles así como as
actividades e os coñecementos que constitúan formas relevantes ou expresión da cultura e modos
de vida tradicionais e propios do pobo galego nos
seus aspectos materiais e inmateriais”.

“todos aquellos objetos que constituyen la manifestación o el producto de actividades laborales,
estéticas y lúdicas propias de cualquier grupo
humano, arraigadas y transmitidas consuetudinariamente” (Artigo 47.2).

Esta é unha definición xa encontrada na “Ley del
Patrimonio Histórico Español” (artigo 46) co cambio de español por “galego” e coa inclusión do término “lugares”. O problema é que esta definición
plantea novos problemas que os lexisladores non
foran capaces de resolver. O primeiro é a elección
do concepto de “patrimonio etnográfico” en vez
dos máis apropiados científicamente de “patrimonio etnolóxico” e “patrimonio antropolóxico”, máis
definidores da función social e dos significados
culturais. O segundo é a imprecisión dos límites e
contidos do conceito de patrimonio etnográfico, o
que motiva unha certa inseguridade xurídica. Iso
converte o conceito en algo moi aberto pero ao
mesmo tiempo volátil e difícil de entender polos
lexisladores e os seus destinatarios. Cales son os
límites do “tradicional” para un lexislador? Cales
son as “formas relevantes” e as “expresións culturais tradicionais do pobo galego”? Quen ten lexitimidade para definir estas?.

Asistimos así a unha certa dependencia da lei
española na definición específica de algúns bens
etno-antropolóxicos. Ao mesmo tempo, se analizamos outras lexislacións como a urbanística, vemos
a asimetría do patrimonio etno-antropológico
frente ao patrimonio arqueolóxico e o arquitectónico. Un exemplo diso é o texto das “Normas
Subsidiarias e Complementarias de Planeamento
Urbanístico” do ano 1991 (DOGA nº 72, de 16 de
abril de 1991), que rexían en toda a Comunidade
Autonómica Galega. Nelas declárase que os contornos de protección para os elementos “etnográficos” son de 50 metros, pero de 100 metros no
caso da arquitectura relixiosa, civil e militar, e
de 200 metros no caso de restos arqueolóxicos.
Vemos como hai Patrimonios e patrimonios, e
como non todos os patrimonios culturais son
valorados da misma forma polas legislacións
vixentes.
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3. O PATRIMONIO ETNOANTROPOLÓXICO CONCEBIDO COMO
PATRIMONIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO

rialización da identidade cultural galega cobra
forza neses símbolos concebidos como elementos
estetizantes e estetizadores.

A lexislación do patrimonio cultural galego sobrevaloriza xeralmente as creacións estéticas extraordinaria e subordina outro tipo de bens culturais. Na
Galiza, o patrimonio etno-antropolóxico é habitualmente interpretado e presentado como se fose unha
parte do patrimonio histórico-artístico, destacando
a idea de que a cultura é unha parte da historia e
da arte, e non ao contrario. Na Galiza, o patrimonio
dito “etnográfico” é presentado as máis das veces
como se fose un elemento histórico-artístico neutral
e inofensivo, lonxe de conflictos e tensións, pero
tamén como un obxeto-tipo e non como un obxetobiografía (Pais de Brito, 2006). Este tipo de patrimonio é asociado xeralmente ao rural e ao preindustrial
e distanciándoo do urbano e do industrial.

Todo iso acontece a pesar de que o Estado Español
ten ratificado a Convención Mundial do Patrimonio
Cultural Inmaterial (BOE, 5-02-2007). O governo
galego ten promovido o proxecto “Ronsel” en
cooperación coas universidades galegas e liderado pola Universidade de Vigo (Ver: http://webs.
uvigo.es/ronsel/). Pero se ben ate agora tense
desenvolvido un plano estratéxico para este tipo
de patrimonio, este plano non levou aínda a unha
redefición, reforma ou reformulación da lexislación de patrimonio cultural e da de patrimonio
etno-antropolóxico.
Pensamos que esta conceptualización dominante
na lexislación galega está presente porque os seus
axentes e promotores son xeralmente historiadores
da arte, arqueólogos e arquitectos. Eles son os detentores da autoridade para lexitimar os bens culturais
dignos de representar a identidade cultural galega a
través da súa conversión en patrimonio etno-antropolóxico. Este escenario de culturas profesionais,
ao cal o antropológo costuma ser alleo ou moi periférico, prefere o folclorista no caso de ser necesario
certificar o valor do elemento cultural escollido.
Os resultados son a folclorización da cultura, a súa
esencialización, estetización e primordialización. É
deste modo como se desprende o patrimonio etnoantropolóxico do seu estatuto dinámico, procesual
e estratéxico.

Desta forma o definido administrativa e xuridicamente como “patrimonio etnográfico” é re-presentado como se fose unha “arte menor”, reproducindo
o esquema dicotómico de alta/baixa cultura. Así o
etnográfico é construído é conceptualizado como se
fose un monumento estetizado ao cal hai que sacralizar na súa función representadora (ex.: o muíño
como templo en on como industria e cultura do
traballo; o hórreo como retablo relixioso). O patrimonio dito “etnográfico” é convertido na lexislación
nun elemento decorativo da paisaxe, mudando os
valores do seu uso orixinal polos novos valores estéticos e mercantís.
Un exemplo empírico desta interpretación é a
lexislación que conserva e restaura o património cultural etno-antropolóxico privilexiando os
bens xenéricos de tipo “etnográfico”, é dicir “ os
hórreos, os cruceiros, os petos de animas, os muíños, os lavadeiros, os fornos, os pombais, os pallares, as pallozas… “ que teñen máis de 100 anos
de antiguidade (DOGA, 1-06-2007). O destaque é
para o patrimonio etno-antropolóxico inmoble en
canto obxecto e para unha visión arquitectonicista
ruralista. Esta versión patrimonializadora das identidades é escollida porque materializa, visibiliza e
obxectualiza máis facilmente e con máis eficacia
simbólica a identidade galega folclorizada. A mate-

4. CONCLUSIÓNS
A lexislación galega do patrimonio etno-antropolóxico galego subordina este frente a outros tipos
de patrimonios e conceptualiza este desde unha
perspectiva arqueoloxicista, arquitectonicista, folclorista e esteticista, non antropolóxica. E nas súas
aplicacións temos como resultado o que o antropólogo Xosé Carlos Sierra denomina como “iconografía vulgarizada do etnográfico” (Sierra, 2000:
416-420), é dicir a: aldeas, muíños, hórreos, petos de
ánimas, apeiros agrícolas manuais... Esta iconografía
considera o urbano e o industrial menos relevante
12
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e menos expresivo dos “modos de vida tradicionais
do pobo galego”, como o demostra o feito de que os
únicos “lugares de interés etnográfico” declarados
BICs sexan tres aldeas rurais (aldea de Seceda de
Caurel, Molinos de Folón y aldea de Froxán).

d) Vinculando unha actividade a persoas, espazos e
estructuras sociais.

Esta construcción do “etnográfico” é selectiva e
silencia os conflictos de identidades e entre identidades, asociándose o rural a tipismo e “autenticidade”
perdida. Paradóxicamente os que promoven estes
procesos de patrimonialización (Pereiro e Vilar,
2002) son habitualmente urbanos que encontran
no “rural” unha representación máis apropiada e
xenuina da identidade galega. A consecuencia é que
desta forma como moitos axentes patrimonializadores neutralizan, idealizan, estatizan e despoxan de
memorias críticas os elementos escollidos, convertendo estes en algo moi “limpiño” e aparentemente
neutral e inofensivo. E se ben a lexislación non é
responsable único da construcción patrimonial,
sí que participa activamente nela, sendo constitutiva e constituente de formas moi particulares de
entender o patrimonio cultural e as identidades
representadas.

f) Promovendo a investigación e a documentación
como mellor forma de “conservar” o patrimonio
cultural.

e) Biografando o obxectual e personificando o material da cultura.

g) Introducindo as teorías (ex.: interculturalidade,
xénero…) e os métodos antropolóxicos modernos
no campo do patrimonio cultural.
h) Valorizando os productores culturais da mesma
forma que os productos e contidos culturais.
i) Repensando os límites e contidos deste tipo de
patrimonio, pero tamén os criterios, procesos e
obxetivos do recoñecemento patrimonial.
j) Vinculando o cultural co natural.
Nesta perspectiva, a mudanza lexislativa é necesaria
e urxente porque os instrumentos legais actuais
tornaranse obsoletos e inoperantes, pois non conseguen dar resposta aos novos retos do presente e
do futuro. É preciso mudar as formas de patrimonializar (e de representar) o patrimonio etno-antropolóxico porque mudaran as identidades e os grupos
humanos a quen representan. A lexislación é neste
sentido un instrumento fundamental para iso, pois
orienta e establece os valores e as regras culturais
que cada época e tempo atribuen ao patrimonio
cultural.

No noso ponto de vista, faise necesaria unha transformación da lexislación de patrimonio cultural
galego e en particular da lexislación do patrimonio
etno-antropolóxico. De que forma? Pois incorporando unha visión antropolóxica à mesma, sempre
en diálogo con outras visións disciplinares, dando
resposta así a novas necesidades e problemas resultantes da redefinición constante das identidades
galegas. Esta visión antropolóxica da que falamos
incorporaría unha nova forma de entender o patrimonio etno-antropolóxico:
a) Dando mais valor aos usos, funcións, significados,
sentidos e procesos sociais de patrimonialización
frente á simple conservación de edificios, obxectos
e contenedores.
b) Incorporando os valores etno-antropolóxicos a
outros tipos de patrimonio e relacionando estos de
forma holística e integral.
c) Relacionando e conexionando o patrimonio material co inmaterial.
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MANUEL MANDIANES CASTRO

A definición canónica de patrimonio remite ao que
unha xeración recibe de outras anteriores como
herdanza, o que se pode transmitir e, por extensión, todo o que un grupo humano, e tamén un
individuo, recoñece como propio, como apropiado
e como apropiable, e no que resume o seu sentido
de identidade1.

O patrimonio non se pode reducir a un constructo
intelectual, senón que é algo tanxible, concreto, plástico. A aparición de oficios e tradicións poñen en perigo a parte do patrimonio que se sustentaba neles. O
patrimonio é algo vivo, que nace, medra e morre polo
tanto cando se fala de recuperación do patrimonio así
como de oficios e tradicións, debe de fiarse moi fino
para non inducir a engano ós consumidores de literatura etnográfica, museos e outras recompilacións.

O patrimonio serve esencialmente para que os seres
humanos teñan un certo sentido da continuidade
que entendan que non se acaba en si mesmos e que
antes que eles houbo outros que os precederon e que
virán outros que os van a seguir e suceder. O patrimonio non é só do grupo que o reclama como propio
senón tamén o seu futuro. O futuro tamén se herda.

DEFINICIÓNS
O concepto de patrimonio, basease nunha serie
doutros conceptos sen os que non se pode definir.
Patrimonio,

cultura,

antigüidade

e

O patrimonio pódese dividir en visible: a colección
de obxectos dos que se serve o home galego para
a súa subsistencia e os oficios que desempeñan os
homes para facelos, e invisible: a visión do mundo
expresada a través dos contos, as lendas, os ditos, as
adiviñas: a oralidade. O patrimonio inmaterial, está
inscrito nas entrañas do mundo material.

tradición

A definición etimolóxica, de patrimonium é un
conxunto de bens pertencentes ao paterfamilias,
tamén chamado: res familiaris, familia peculiaque, patrimoniais, patrimoniolum, pataster- tri.
1. M. Weber, Economía y sociedad, I, México, FCE, 1969, p. 67.
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Tempo e espazo

Cando se fala de patrimonio escóllese aquilo que
merece a pena ser rescatado do tempo pasado e
da acción humana. O patrimonio que se pretende
cristalizado e cristalizable, funciona en base a unha
unificación e homoxeneización. Ese é o patrimonio
que se xestiona, xestionado. Nese senso, é patrimonio o que se xestiona, non o xestionado; está aí pola
xestión e non existía antes da xestión. Nese senso é
patrimonio aquilo que os investigadores e xestores
deciden que sexa patrimonio.

Toda historia, é historia de algo, definida, circunscrita no tempo e no espazo. A través das festas,
celebracións patrias, os grupos controlan o tempo,
e vólveno significativo. O tempo para os pobos non
é unha cuestión metafísica, senón bloques, paquetes
de cousas. As cousas son as accións que durante un
determinado período de tempo se levan a cabo. O
calendario popular está marcado polas festas litúrxicas que o impregnaban todo e o calendario litúrxico
seguía as fases das corentenas e os ritos de pasaxe
de cada un dos individuos do grupo.

“A inclusión do espírito obxectivo dunha era
nunha única palabra como cultura (o Patrimonio)
delata dende o primeiro momento un enfoque
administrativo cuxa tarefa, concibida dende o alto,
é a de xuntar, distribuír, avaliar, e organizar”. E
desvela os trazos definitorios de dito espírito. “O que
a administración esixe da cultura é esencialmente
heterónomo: a cultura –sexa cal sexa a forma que
esta adopte- debe de ser medida segundo normas
que non lle son inherentes e que non teñen nada
que ver coa calidade do obxecto, senón con criterios abstractos impostos dende os exterior”2. O
patrimonio de hoxe, os obxectos de museo de hoxe,
foron onte útiles de traballo.

Había dous tempos integrados nun único pasar o
tempo: o tempo cronolóxico o kronos e o tempo
das sementeiras, das recoleccións, o tempo cualitativo, o kairos. Kairos é o tempo significativo para o
suxeito, cheo de resonancias, o tempo que se pasaba
nun lugar con “aquela xente”. O cronos é o tempo
físico: as horas, os días. Hai acontecementos como
a primeira comuñón, a aparición da regra son acontecementos que só gardarán importancia na vida de
aqueles que os protagonizaron.
Non hai lugares a secas, hai lugares aos que pertence
o fogo, a auga, no que viven persoas que pensan e
teñen costumes. Ese lugar mantén o círculo do que
está na súa conexión, do que pertence a el; ese lugar
a onde chega o viaxeiro, é unha multiplicidade de
lugares relacionados orixinariamente pola pertenza
entre si. Esa multiplicidade de lugares unidos é o
que chamamos localidade que está chea de sendeiros, de camiños (máis ou menos trillados), pasaxes
e paisaxes. Iso é o que significa onde, o lugar propio
en torno ao que xira todo o que aparece.

Unha tradición viva, non pode ser máis que unha
tradición que se transforma, que ao momento da
transmisión dunha xeración a outra, integra en
abundancia elementos novos, e adáptase a realidade
económica e social. Con frecuencia, sucede que
unha tradición non pode ser explicada polos que a
practican e non por iso debe de sacarse a conclusión
de que está morta ou en vías de desaparición. O esencial falando da vida dunha tradición, é a súa función
dentro da concepción e da representación que se ten
do mundo.

A cidade (polis: polo) é a esencia do lugar, onde
a persoa se desoculta, onde a persoa amosa a súa
condición. É nos lugares, esa porción do espazo
terrestre, onde vivimos: espazo e un tempo concretos, tanxibles e plásticos. Os lugares son os espazos
cheos de significado que encarnan a experiencia e
as aspiracións da xente, evocan recordos, ideas e
emocións. O espazo existencial está conformado
por lugares cuxa materialidade está tinguida por

Pódese dicir que unha sociedade tradicional é aquela que transmite por vía oral boa parte dos seus saberes. Unha tradición, un oficio, un útil de traballo non
ten sentido máis que en relación co conxunto de
saberes, costumes e prácticas nos que tomou vida e
se perpetuou; é dicir, dentro dun sistema cultural.
Todo isto axudará a entender mellor o grao de aceptación ou de rexeito de novos elementos.

2. Adornod, citado por Z. Bauman, Vida líquida, Barcelona, Paidós, p. 75
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quias diferentes, el debía pagar o viño aos mozos do
pobo dela; canto máis guapa, máis viño lle esixían.
Agora case non hai xuventude nas aldeas, e cada un
cásase, onde lle pillan as gañas, ou con quen pode.

O espazo fai posible o contacto e a xuntanza de
varios elementos máis ou menos independentes que
se converten nun todo vertebrado e nun lugar de
cita de todos os amigos, coñecidos e por coñecer. As
grandes correntes vense favorecidas cando se identifican cun espazo concreto. A relación do inmigrante
co lugar é moi diferente da que pode establecer con
el o nativo, o nómade, o viaxeiro3.

O PROBLEMA
Empurrados pola globalización entramos nun presente continuo. As novas tecnoloxías provocaron
unha contracción do espazo –o mundo é máis
pequeno- e unha aceleración do tempo. As mercadorías, as ideas e as persoas van dunha punta a outra
do planeta con rapidez. O virtual non eliminou
os elementos que definen e seguen fixando e concretando toda biografía, o espazo e o tempo, pero
transformou por completo a súa percepción.

O espazo sagrado está cheo de imaxes que fan
próximo, tanxible o que se busca; dan unha dimensión material ao espiritual. A dimensión simbólica
das imaxes abre o material a unha dimensión espiritual. Neste senso, as imaxes son o soporte dunha
realidade superior que transcende a unha realidade
física do símbolo. No noso caso, Santiago, a imaxe
e o lugar, son como a epifanía perfecta e radical: o
sagrado que se fai espazo no camiño: A xeografía
convértese en plenitude da imaxe relixiosa.

Novas tecnoloxías

Gran parte do que se consideraba antes como un
valor, foi absorbido pola técnica. As novas técnicas
representan non só o racionalismo senón a benevolencia e a renovación. As novas tecnoloxías non só
permiten atravesar o planeta en días ou en horas,
senón que revolucionaron o concepto do espazo
doméstico.

Para os galegos, o mundo ten un centro con diferentes manifestacións: a lareira, o fogar (casa/mundo), a
encrucillada (aldea/mundo) e o cemiterio (parroquia/
mundo) e a persoa que é como unha árbore cósmica.
A casa na Galicia rural é a sé dunha institución consuetudinaria. O grupo doméstico está composto polos
pais, polos fillos, os criados, se os hai, e as ánimas da
casa. Os animais domésticos e as terras forman parte
da ”casa”. A historia da xente é a de cada anaco de terra
e a de cada curruncho. A xeografía é a memoria colectiva especializada e, na división da terra, proxéctase
un mundo de representacións. A aldea, con unha tipoloxía moi ampla, é un mundo de casas. En principio, o
centro da aldea é case sempre unha encrucillada, lugar
de encontro entre os habitantes dos dous aspectos do
mundo.

A domótica e a nanotecnoloxía permiten estar facendo cousas e xestionando a vida domestica estando
a quilómetros de distancia. Os habitantes poden
poñer a funcionar a calefacción, poñer a ferver as
potas, sen entrar sequera no patio, a distancia. As
antigas cuadras, onde vivían os animais domésticos
e servían de calefacción, hoxe convertéronse en
salóns, museos, salas de estar, garaxes. As casas no
teñen lareira, unha das manifestacións do centro do
mundo. As casas novas fanse por plano de arquitecto, segundo os plans urbanísticos dos concellos.
As casas e chalés arrimados non teñen muros nin
horta, non teñen nos muros nin loureiros nin romeiros, plantas de moi alto simbolismo nas construcións tradicionais galegas. Nos muros do patio ou
da horta non hai hórreos porque a maioría das casas
non colleitan nin teñen nada que gardar. Nos patios

A parroquia perdura, aínda hoxe como unidade
fundamental de poboación. As parroquias da Galicia
rural, compóñense de varias aldeas; a maioría da
xente casábase fora da súa aldea pero dentro da
parroquia, é dicir, a aldea é a unidade exogámica e a
parroquia, endogámica. Se os noivos eran de parro-

3. G. Simmel, Socilogía, II (Rev. De Occidente, Madrid 1977), p. 643-6740; Hacia rutas salvages, EEUU, 2007. Dir. Sean Pen.
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visibles pero o significado de cada elemento da dieta
é algo invisible. A dieta atlántica é estacionaria; en
cada época do ano cómense diferentes produtos da
terra en lugares distintos, acompañados de distintos
membros da comunidade. As cámaras frigoríficas
cambiaron o concepto do ciclo anual. Agora, debido a cociña étnica, calquera día en calquera lugar
cómese o que se produce e colleitase en calquera
momento do ano en calquera parte do mundo.

A xente nacía, medraba, casábase e morría no lugar.
Agora nace nun extremo do mundo, críase no outro
e morre no medio do mundo. Cásase alí onde lle
apetece ou onde ten oportunidade, namentres que
antes en Galicia cada un casábase na súa parroquia
aínda que fose nunha aldea diferente á súa. Os Xoves
coñecíanse nas festas locais, na catequese, na escola
ou nas reunións do concello. Agora empezan coñecéndose no grupo escolar, despois no instituto e van
en coches a discotecas a cen km da igrexa a onde
van á misa os domingos. Viven en Barcelona e van
a pasar o fin de semana a Londres ou Nova York. A
forma de vivir o ciclo da vida: nacemento, casamento e morte configuran a visión do mundo, a filosofía
da vida dun pobo; no noso caso, o nacemento, o
bautismo, o moceo, o casamento e a voda, a enfermidade, a morte o velorio e o enterro son altamente
definitorias da cultura galega.

As sementeiras e colleitas marcaban e enchían o
ciclo anual. Neste momento unha boa parte da
poboación, comezando polos nenos das escolas, nin
sequera ouviron falar disto. O momento dos niños,
dos poliños arredor da galiña, dos cabritos, das
nevadas... todo desapareceu. Por todas partes se fala
da anécdota de que os nenos da escola contestando
a un test non asimilan a vaca co leite nin á galiña
cos ovos.
Sociedade líquida

O ser estable, eterno, non se dá. O ser é só o que
cada vez acontece no seu “ir indo”. A única maneira
non obxectivable de pensar no ser é o de concibilo
como acontecemento, como suceso. Ao non ser
obxecto, o ser non ten a estabilidade que a tradición
metafísica lle outorgou4. Diante deste acontecer, a
tarefa do pensamento é rememorar a súa historia. O
ser desvélase como acontecemento no que sempre
estamos implicados, como intérpretes, e, dalgún
xeito en camiño.

A paisaxe cambiou, non só polas autopistas e estradas, senón tamén polos embalses, pola concentración parcelaria. Nada se parece ao que era antes.
Isto non tería importancia se a concepción do
mundo non estivera inscrita sobre a terra. O minifundismo galego non é un reparto de terras axustado a unha realidade hereditaria senón a un mapa
mítico e simbólico
Os oficios tiñan un calendario. A artesanía, é dicir
a recuperación dos oficios, non ten calendario, fan
as cousas en calquera momento do ano para vender
especialmente aos turistas. Pero o máis importante
é que os materiais utilizados estaban revestidos
dun profundo significado polo momento en que
se colleitaban, polo lugar onde se cultivaban, polas
persoas que os recollían e a personalidade do home
do oficio.

No pensamento moderno o ser dáse como anuncio que ven dunha tradición da que é herdeiro. O
ser anúnciase hoxe como acontecemento e como
destino a debilitación. Isto supón unha debilitación
do ser xa que sacude as pretensións de perennidade coas que sempre se presentaron as estruturas
ontolóxicas da metafísica”. O home é o suxeito dos
acontecementos5.
“Dentro da sociedade líquida que asigna ao
mundo, ás persoas e a todos os demais fragmentos
animados e inanimados, o papel de obxectos que

A dieta tradicional dun pobo fai parte do seu patrimonio visible e invisible: os alimentos materiais son

4. M. Heidegger, Ser y tiempo, Madrid, Trotrta, 2003, P. 391-92. 395
5. G.Vattimo, después de la cristiandad, Barcelona, Paidós, 2006, p. 19
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Hibridismo

perden a súa utilidade, e por conseguinte, o seu
lustre, a súa atracción, o seu poder de sedución e
o seu valor, no transcurso mesmo do acto de ser
usados, o outro é o da ameaza de verse relegado a
ser escoura. Nun mundo cheo de consumidores e
de obxecto de consumo destes, a vida vacila incómoda entre as alegrías incómodas do consumo e
os horrores do montón de lixo”6.

A hibridación é unha mestura, na súa forma máis
ostensible, que desempeña e fai dela un xeito tan
admirado e cobizado de estar-no-mundo que é a de
separación e establece un corte entre os híbridos e
todas e cada unha das liñas de proxenie monocigótica. Ningunha liñaxe pode reclamar dereitos de propiedade exclusivos sobre do produto; ningún grupo
de parentesco pode exercer un control puntilloso
e pernicioso sobre a observancia dunha serie de
criterios, e ningún descendente ten por que sentirse
na obriga de xurar lealdade ao seu acervo cultural
hereditario.

O home moderno é o home copernicano en contraposición ao home ptolemaico; este último sostido
no centro do universo pola autoridade do Creador.
O copernicano está fóra do centro. O centro está
baleiro. Non hai ningunha autoridade superior á
razón. A nova actitude do home é organizar o real
de acordo coa racionalidade totalmente independente de calquera autoridade. “A modernidade
líquida non se traza ningún obxectivo, nin traza
liña de meta algunha e só asigna unha calidade
permanente ao estado de fugacidade. O tempo
flúe, xa non segue o seu curso inexorable. Hai
trocos, sempre os hai, sempre son novos, pero
non hai ningún destino nin cambio final, nin
tampouco expectativa algunha de cumprir unha
misión. Cada momento vivido está preñado dun
novo comezo e do seu final”7. Ao planeta aínda
lle queda moito por recorrer até converterse na
aldea global, pero cada aldea globalízase a marchas
forzadas.

A hibridación, una declaración de autonomía coa
intención de chegar á independencia, concede carta
de cidadanía á extraterritorialidade, acadada ou
reclamada e a liberdade, e busca a súa identidade
borrando as fronteiras e os límites sen pertencer a
ninguén. Os híbridos culturais queren sentirse na
súa casa en todas partes e estar así vacinados contra
a velenosa bacteria da domesticidade. A hibridación
é un substituto das antigas estratexias de asimilación axustada ás modificadas circunstancias da
sociedade líquida e postxerárquica, e ven acompañada do muticulturalismo así como a asimilación
viña acompañada da noción da evolución cultural e
dunha xerarquía de culturas. A hibridación significa
o movemento cara unha identidade perpetuamente
sen fixar e imposible de fixar porque non ten límites
definidos.

Quizais o que neste momento estea en xogo, sexa,
exactamente, a supervivencia da cultura. Pasarán
os best seller a formar parte do patrimonio cultural da humanidade? Os libros, as obras de arte
convértense en acontecementos nunha galería,
nun escaparate, durante quince días, un mes, logo
pasan; coma todo xenuíno produto de consumo,
coma xenuínos espectáculos. A cultura do consumo non é unha continuidade senón máis ben de
desvinculación, descontinuidade e esquecemento.
A historia é vista como fábrica de bazofias, de
residuos: grandes vertedoiros por todas partes. Os
individuos xa non teñen a autoridade da tradición
que marcaba o límite e a distancia entre o ben e o
mal, entre o bonito e o feo.

A cultura híbrida busca as identidades na liberdade
lonxe das identidades adscritas e inertes, gozando
de licenza para desafiar e ignorar os marcadores culturais, as etiquetas e os estigmas que circunscriben
e limitan os movementos e as decisións do resto dos
mortais ligados a un lugar. Os que están subidos ao
carro do hibridismo tachan aos demais de inmobilistas e obstinados na tradición e atados a realidades osificadas. Pódese dicir que a cultura híbrida
é extracultural tanto programaticamente como na
práctica. A cultura híbrida non se compromete, non
ten prexuízos: ”todo vale, todo é o mesmo”; arde en

6. Z bauman, Vida líquida, Barcelona, Paidós, 2006, p. 19
7. Z. Bauman, Vida líquida, op. Cit.,p. 90
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mercado do consumo: a gratificación e utilidade
instantánea. Os mercados de consumo fomentan a
circulación rápida, en contradición coa natureza do
mercado cultural.

A publicidade

A publicidade reconstrúe, organiza e configura o
mundo de acordo cos intereses das multinacionais,
e fainos crer que o novo mundo que nos predica
será o mellor dos mundos; “produce certa imaxe
do mundo ou certa idea do mundo, ao tempo que
exclúe outras: trátase dun sistema a priori da percepción”9. Fai como o demo de Los ejercicios (San
Ignacio): “Entra coa nosa para saír coa súa”

QUÉ FACER?
Estamos asistindo a montóns de salóns de anticuario con enorme repercusión social e un volume de
visitas extraordinario. Cada día chégannos anuncios
de reedicións de libros clásicos, antigos, de bos
costumes. Todos os gobernos fan o posible por restaurar a parte vella da cidade e facela peonil para
que os camiñantes e viandantes poidan gozar dos
seus recunchos sen presa, tranquilamente. A que
necesidade responden todos estes actos e accións
sociais, políticos, comerciais? Incerteza, crise de
identidade, sociedade líquida, os obxectos perden a
súa utilidade, usar e tirar?

A publicidade trata de arrancar aos individuos da
área de influencia das células sociais tradicionais
para introducilos en novos grupos, redes, bandas,
pandas, maras, familias que asumirán sen reparo
os novos valores, na maioría dos casos, sen o menor
miramento de conciencia crítica algunha. A publicidade fai crer a cada un dos seus seguidores que é
diferente ao resto do mundo.

Estamos no tempo da mística do obxecto. Pola
condición de nómades de moitos obxectos, o home
traslada o seu mundo con el. Boa parte dos obxectos que posuímos hoxe, froito dunha profusión
indeterminada, son amontoados de calquera xeito
e non sabemos como nos desprender deles porque
non forman parte de ningún sistema significativo.
O que ten obxectos dispoñibles ten a sensación de
ter captado poder, importancia, emocións; con eles,
as persoas fanse a ilusión de manipular espontaneamente novos símbolos e novos signos.

A xente deixou de ter crenzas. Até a ciencia deixou
de buscar a verdade e a certeza para se conformar
con explicación que poidan probarse con feitos.
O científico sabe que, cun pouco de sorte, os seus
experimentos permitiranlle atopar explicacións
máis amplas que as coñecidas até entón.
Os presenteístas, obsesionados con borrar o tempo,
pretenden vivir sen vivir o tempo, a eternidade
sen fe, un andar a tendas sen referencias. Fanse a
ilusión de que cada vez é a primeira vez. Toman o
seu desexo pola realidade. Unha historia sen historia
porque non conta cun pasado e por elo é infinita
no tempo e invulnerable. Polo contrario, os revolucionarios puros cren que o tempo non dá voltas en
redondo, senón que segue unha traxectoria recta e,
en aras do futuro idílico, sacrifican o presente dos
demais e son capaces de sometelos ás maiores torturas e até matalos para crear o paraíso.

O obxecto é un microcosmos, o mundo concentrado; de aí o afán de coleccionar. As multitudes
celebran as vésperas de todas as festas nos grandes
almacéns. A relación cos obxectos convértese no
novo arte de vivir, a súa manipulación nun acto de
creación continua. A presenza do obxecto impera
e imponse. O obxecto acolle ao suxeito e é como
se o fixera volver ao seo materno. O exterior e o
interior fúndense. A xente alcanza unha verdadeira
comuñón e fraternidade cos obxectos nos supermercados. Os grandes almacéns son catedrais da
modernidade.

O destino dos obxectos da moda é a desaparición porque están gobernados polos criterios do
8. B. Zauman, Vida líquida, op. Cit. P. 44-55

9. D. Quessada, La era del siervoseñor, Barcelona, Tusquets, 2002, 19

20

~

I I

C O N G R E S O

D E

P A T R I M O N I O .

« O

“A busca da individualidade deixa pouco tempo
para nada máis. Sempre hai novos símbolos de
distinción en oferta que prometen levarnos até
o noso obxectivo e convencen a todo o que se
atope con nós pola rúa ou visite o noso fogar de
que, en realidade, xa o temos alcanzado, pero
estas novas marcas invalidan aquelas outra que
prometían conseguir o mesmo apenas un mes ou
un día antes. Na caza da individualidade non
hai respiro”10.
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As antigüidade que se conservan nos museos pertencen a un tempo pasado pero están aí aínda presentes. En que medida son, logo, útiles históricos
sendo que aínda non pasaron? Pero, só pode ser
histórico se aínda non ten pasado? Teñen os obxectos de museo algo de pasado a pesares de prestaren
un servizo hoxe e que sigan sendo útiles? Son estas
cousas aínda o que eran aínda que xa sexan obxecto
de museo? Evidentemente esas cousas teñen cambiado. Por exemplo, algunhas teñen o caruncho, proba
do seu ser perecedoiro, carácter que se mantén
na súa permanencia no museo. Pero entón, que é
propiamente o pasado destes entes ou útiles? Que
eran estas cousas que xa non o son? Que é o pasado
deses útiles?

O importante non é ser nin ter senón aquilo do
que vostede está feito: “what are you made of”,
pregunta a publicidade. O discurso publicitario, en
moitos casos, ven a encher o baleiro que deixaron
as ideoloxías, as crenzas, as celebracións, as festas
de sempre. A pesares de que non seren obxectos
científicos por non caeren dentro do campo da
experimentación, a ciencia non logra borrar do
home actual o interese pola existencia de Deus, a
liberdade e a inmortalidade da alma. O interese polo
máis alá e polo que poida haber despois do que hai,
segue presente (E.Kant).

Local versus global

Toda percepción é una construción porque é preciso elixir entre innumerables propiedades en función de esquemas preestablecidos para identificar
obxectos e acontecementos. A identidade persoal é
froito do encontro de diversas e variadas identidades
colectivas e cada día esta variedade de identidade
das que é froito a identidade individual será maior.
Por iso, os gustos, as críticas, as diferenzas serán
maiores. A realidade existe, os obxectos que enchen
os museos serán os mesmos pero a percepción
que cada un teña deles será a “súa” que, ao mesmo
tempo, será froito de mil identidades colectivas.

Museos

Un museo é un anaco de memoria colectiva, pero
a memoria é en si mesma unha selección de feitos
do pasado e a súa disposición en función dunha
xerarquía. Ás veces, cando se miran os museos,
un ten a sensación de que están aí para ofreceren ese ámbito externo de estudo e tamén para
paliar a sensación de desarraigo do habitante das
cidades actuais, o que produce no visitante un
estímulo paradoxo de estar contemplando algo
así como un cadáver conservado artificialmente
como se estivera vivo, relucente e florecente.
“Se isto é así, non estará o xardín botánico, ao
igual que ocorre coas relacións entre o museo
e a historia, a punto de se converter en algo
así como o cemiterio da natureza? ” Os museos
pódense transformar nun montón de obxectos
sen sentido por falta de seres humanos que os
utilizaran e para quen terían un sentido e un
significado11.

Nos nosos días, as identidades locais tradicionais
debilítanse polo contacto con outras identidades
pero, ao mesmo tempo, pola necesidade de identidade, algúns trazos locais acentúanse para gardar as
diferenzas que nos identifiquen con nós mesmo. A
globalización é responsable, en boa parte, de cantos
desaxustes está a sufrir unha parte da humanidade;
pero, á vez, a globalización é froito das novas tecnoloxías. Mais o universal non desterra o local; polo
contrario, de feito, paralelamente á globalización do
universo ten renacido os localismos e é que a pertenza local é a máis cálida, a máis afectiva de todas,
e todos nós extraemos dela unha parte moi valiosa
da nosa identidade.

10. Z. Bauman, Vida líquida, Barcelona, Paidós, 2006, p. 37-37.50
11. F. Duque, Habitar la tierra, Madrid, Abada, 2007, 30-31 y 89
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Responsabilidade

Quen ten que decidir o que ten que figura nos
museos? As persoas maiores que recordan aos homes
de oficios? Os mozos que non recordan ter visto funcionar ningún dos carros que figuran nos catálogos?
Os nenos que non poden entender que os seus avós
utilizaran para viaxar a lombos do cabalo a cadeira e
albarda que están vendo? “A disposición dos feitos e
a súa disposición xerárquica non a levan a cabo
eruditos especialistas [...], senón grupos influentes
da sociedade que pretenden defender os seus intereses. O obxectivo prioritario destes grupos non
é coñecer o pasado con exactitude, senón lograr
que os demais recoñezan o seu lugar na memoria
colectiva e, polo tanto, na vida social do país”12. A
autoridade non está ben definida e como se houbese
vía libre para se saltar as barreiras éticas, morais e
cada un puidera chamar e definir as cousas á súa
maneira. “Todas as opinións valen o mesmo”.
A verdade

A verdade non é o estado real das cousas, a visión directa do obxecto, senón a deformación da perspectiva. O
sitio da verdade non é o modo como as cousas son en
si mesmas, máis alá das deformacións que poida causar
a perspectiva, senón a brecha mesma que separa unha
perspectiva doutra. A brecha que fai que as dúas perspectivas sexan inconmensurables. O real como imposible é a causa da imposibilidade de alcanzar algunha vez
unha visión neutral, non en perspectiva, do obxecto.
Hai unha realidade, nada é relativo, pero esa verdade é
a verdade da deformación da perceptiva como tal.
A diferenza primordial non se dá entre as cousas en
si mesmas nin tampouco entre as cousas e os seus
signos, senón entre a cousa e a nada dunha pantalla
invisible que deforma a nosa percepción de modo
tal que non tomemos a cousa pola cousa mesma. O
movemento dende as cousas a os seus signos non é
un movemento de reemprazamento da cousa polo
seu signo senón o movemento da cousa mesma que
obtén signo non de outra cousa senón de si mesma.
A cousa é a mellor máscara de si mesma13.
12. T. Todorov, El miedo a los bárbaros, Barcelona, Galaxia Gutenberg&Círculo de lectores, 2008, p. 84
13. Slavoj Zizet, El títere y el enano, Barcelona, Paidos, 2005, p. 109.196
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FRANCISCO CALO LOURIDO
MUSEO DO POBO GALEGO

me atrevo a dicir substancialmente diferente,
porque coido que, a día de hoxe, como veremos,
aínda se mantén a substancia, pero teñen mudado a case totalidade dos accidentes e parte das
manifestacións. As culturas, como entes vivos que
son, caracterízanse polo dinamismo, pola mutabilidade máis ou menos veloz ou demorada, pola
progresión, regresión ou desvío sobre un aparente
derroteiro, pola contaminación sutil ou evidente
doutra cultura, pero sempre en movemento. O
estatismo, a foto fixa que rouba a alma do primitivo, é a morte, o punto final dunha cultura. Nese
intre, é cando a sincronía é absoluta; pero iso non
é a Historia, senón un punto na mesma, pois esta,
por definición, é procesual e móvese, sobre todo,
dialecticamente ou, por empregar a terminoloxía
mariñeira, voltagheando, caendo a babor ou estribor, segundo sopren os ventos e, moi raramente,
só en singraduras relativamente curtas, seguindo
unha derrota lineal.

Quero empezar este relatorio, encamiñado a honrar,
unha vez máis, ao noso mestre D. Xaquín Lourenzo,
coas mesmas verbas coas que, hai anos, rematei
outra intervención dedicada a el, nesta súa cidade
de Ourense:
O que queira coñecer o mar actual non o procure nos traballos de D. Xaquín, convertidos xa en
pura arqueoloxía. E digo máis, boa parte dos meus
propios traballos, feitos moito despois dos de D.
Xaquín, tampouco valen xa para entender nada.
¿A cales hai que recorrer, pois? Aínda non se escribiron (Calo, 2004a: 156).
Ningunha cultura pode ser estática, a non ser que
estea morta e só neste caso se podería falar dunha
cultura fosilizada e estudala nesa cristalización.
Por iso, pretender entender a cultura mariñeira
galega nos traballos de D. Xaquín é presunción
inútil, xa que o mar actual é moi diferente, non
25
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lo seguinte, rematando en 1640 coa separación
definitiva de Portugal, o que puxo aos galegos en
guerra e os deixou sen o imprescindible sal para
conservar a sardiña, polo que non pagaba a pena o
esforzo de pescala.

Se repasamos a liña seguida polo mar galego ao
longo da Historia1, vemos, sen entrar no mundo
anterior a Roma, unha longa etapa de moitos
séculos, nos que o aproveitamento dos recursos
haliéuticos por parte dos ribeiráns debeu de ser
esporádico e sen ir máis alá da estrita subsistencia. Lembremos o que nos conta a Historia
Compostelana, Libro I, Cap. III: “Igitur Oceani
litoris agricolae a medio Veris usque ad medium
Autumni litora deserabant, aut in Speluncis cum
omni domo sua latitabant”2. Dificilmente habería
mariñeiros, cando os mesmos labregos que vivían
na costa tiñan que fuxir dela tódolos veráns, ata
que Xelmírez construíu dúas galeras para loitar
contra os piratas e Afonso Henriques conquistou
Lisboa aos musulmáns. Hai que agardar ao proceso
repoboador de Fernando II, no século XII3, xunto
co interese das institucións monásticas4 por posuír
coutos pesqueiros, para atopar comunidades piscatorias con nome propio e así, ao longo dos séculos
seguintes, se vai forxando a personalidade pesqueira da costa galega. Chegamos baixo este impulso ao
século XVI, no que se produce o floruit da pesca,
cando Pontevedra era a cidade máis populosa de
Galicia. Pero nas derradeiras décadas desta centuria, principia un brutal declive, motivado por unha
multiplicidade de causas: asaltos ingleses, desastre
da Armada Invencible, andazos, areamento dos
ríos, que inutilizan os vellos portos, caso de Noia
ou Pontevedra, tempo desastroso, con tanto frío
que a terra non xermina e as especies mariñas moi
posiblemente emigran, etc. Continúa isto no sécu-

A mudanza foi brutal e a crise pesqueira continuou no século XVIII coa Guerra de Sucesión, a
nefasta instauración da Matrícula do Mar e as continuas guerras do primeiro Borbón, ata que, despois de 1752 (o Catastro do Marqués da Ensenada
aínda non reflicte este feito), chegaron por estas
costas uns individuos con barretina procedentes
de Cataluña que van significar un cambio drástico
na economía e, para o que agora nos ocupa, na
vida dos pescadores galegos. Nos meus traballos
citados5, enumero as razóns ou causas do desprazamento dos cataláns ás nosas costas, pero o que
agora nos interesa é o cambio que propiciou no
día a día dos mariñeiros. Aquela vida lánguida
que viñan arrastrando deu paso a unha crecente
actividade febril; pero nun mundo que será moi
diferente do anterior. Antes eran os donos dos
medios de produción, converténdose agora en
asalariados, antes pescaban á parte e agora fano
a xornal, pasando de propietarios e copartícipes
de barcos e redes a xornaleiros con aparellos
alleos en barca allea. Os que se manteñen libres
e con medios de produción de seu ven que non
poden competir coas depredadoras xávegas 6 que
chegaron cos fomentadores do Mediterráneo, o
que conduciu a unha loita, con queima de barcos, aparellos e embarre de postas de pesca con
croios para que rachasen os panos de fibra vexetal

1. Teño dedicado moitos traballos á historia da pesca en Galicia, remitindo aquí unicamente a un específico e extenso sobre a Idade Media (Calo,
2003), outro sobre a Idade Moderna (Calo, 1998a) e dous xerais (Calo, 1996 e 1998b).
2. Quero, desde aquí, pedir desculpa aos lectores, porque nun traballo (Calo, 2004b) fixen esta mesma cita, pero adxudiqueilla ao Codex Calixtinus.
Non podo atribuír o fallo ao demo Titivillus dos copistas, senón a un lapsus produto de ter diante da miña mesa de traballo o Codex e a Historia,
un a carón do outro, e a escribir, algo nefasto, calamo currente. Da Historia Compostelana pódese consultar a tradución e edición crítica de Falque
(1994). Cando esta autora se refire ás illas que ocupaban os piratas, estráñase de que se inclúa entre elas Monte Louro (Falque, 1994: 245). No meu
traballo do ano 2003, nota 29, fixen tamén referencia a outro medievalista (Andrade, 1995: 846) que se pregunta, se a chamada illa Tauriniana será
unha pequeniña que hai fronte ao cabo Touriñán. Semella que os historiadores esquecen que a costa galega sufriu unha forte variación entre a Idade
Media e a Moderna, apegándose a terra moitas das illas (a máis citada é Ogrove, unido polo tómbolo da Lanzada e, en Portugal, a aparición da
extensa barra de Aveiro. O propio Andrade menciona tamén Caión) e aínda no S. XVII, Texeira (1634: 328) deixa dito da Coruña: “Su çitio, como
queda dicho, es en vna punta que casi es ysla juntándose por vna garganta de arena con la tierra firme”. E poderiamos seguir.
3. O nacemento de meirande parte dos portos de mar pode ser consultada en Calo (2003).
4. Un autor francés, valorando o nulo aprecio que os pobos xermánicos tiñan polas actividades pesqueiras, rematou dicindo: “Quien dice pescado
acaba por decir monje” (Rouche, 1992: 84-85).
5. Estudo pioneiro para coñecer a chegada dos cataláns é o de Alonso (1976).
6. Escribo así esta palabra por cumprimento da normativa vixente, aínda que non concordo con ela, por estar desaxustada ao étimo e á literatura
pesqueira. Debería de se escribir con ‘b’, como con corrección, neste caso, se fai en español e fixen eu sempre en galego, antes de que houbera,
xa non correctores, senón mesmo licenciados na materia. Son bastantes as verbas de mar que me son corrixidas por quen descoñece o medio, o
significado e a súa historia e se atén ao dicionario, feito por outros, igualmente ignorantes neste campo. De orixe árabe, co significado xenérico
‘rede’ (šábaka), pasou ao sur de Francia como ‘habega’ con aspiración do ‘h’. Entrou en Cataluña no século XVII, e no XVIII pasou ao español como
‘jábega’, ao portugués como xávega e ao galego, contra a norma propia de seguir o étimo, tamén actualmente con ‘v’ (Cfr. Calo, 1996: 68).
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de xávegas e boliches7. Non só mudou a vida do
mariñeiro, senón tamén o da súa familia, pois as
mulleres, agora, traballarán como asalariadas nos
almacéns de salga 8, cando antes só se ocupaban
da casa e da venda do peixe.
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dade, na que os mariñeiros eran donos –en maior ou
menor medida- dos medios de produción, así como
da manufactura e comercialización da pesca. Na fase
seguinte seguen a ser os donos, pero de case nada,
chegándose a dicir que os nosos pescadores eran os
máis miserables individuos da nación. Coa chegada
dos cataláns, muda a situación económica, así como
as relacións de produción, e os mariñeiros entran
nunha fase dexenerativa, ben constatada e denunciada polos nosos ilustrados11, e da que o eco perdura ata os nosos días12. E hoxe estamos, novamente,
inmersos nunha etapa de profundos cambios.

Desenvolveuse a vida con estes novos parámetros e,
avanzado o século seguinte, algúns almacéns mudan
a técnica de salgadura e prensado polo método
de pasteurización, que chega da Bretaña francesa;
penetra algo despois o vapor como propulsor dos
barcos e, xa na virada do século, entran as “traineras” do Cantábrico cun novo aparello, o cerco de
xareta, así como novas artes de arrastre e xeitos de
traballalas, como o bou, a baca e a parella. Xa no
século XX, os nosos barcos procuran novos caladoiros, que van descubrindo por tódolos mares, coa
axuda dos cada vez máis grandes e perfeccionados
barcos conxeladores e rampleiros. Entra tamén,
en 1946, procedente de Cataluña, como no século
XVIII, a acuicultura, coas bateas de “mytillus”9 e,
posteriormente, de ostras, os tanques en terra e no
propio mar, etc10.

Acabamos de ver, aínda que fose dun xeito talvez
excesivamente sintético, por non repetir o que teño
publicado in extenso e obra en bibliografía, que
o mundo do mar galego, por certo moi parello ao
resto das rexións atlánticas occidentais europeas,
non é precisamente algo estático e inmutable, senón
que foi sometido a profundos cambios, sempre por
influencias exteriores, que o mudaron brutalmente
en varias ocasións e, a día de hoxe, está sufrindo
outro traumático proceso de muda, do que aínda
non coñecemos a súa evolución e resultado final.

Resumindo aínda máis a historia, temos, a grandes
trazos, unha etapa de desenvolvemento e riqueza
entre os séculos XII e XVI, unha penuria no século
XVII e primeira metade do XVIII e un novo desenvolvemento a partires de aí, estando agora nunha
nova etapa que veremos con máis detalle. Como
aquí non se trata de historia, senón de antropoloxía,
podemos resumir a primeira fase como de prosperi-

PATRIMONIO E MUSEOS DE MAR
Chegados aquí e, considerando que este congreso
ten como tema único o patrimonio no século XXI,
coido necesario facer un alto e reflexionar sobre o
que se entende por patrimonio mariñeiro e a súa

7. Por mudar de citas, traio aquí unha recollida no nº 5, de 20 de febreiro de 1879, da Ilustración Gallega y Asturiana: “Según El Anunciador,
continúan algunos vecinos de Sanjenjo la utilísima tarea de incapacitar parte de aquella ría, arrojando grandes cantidades de piedras, y todos
animados del piadoso fin de que nadie pueda redar en aquel punto”. Máis coñecido, aínda que obre nun libro bastante máis útil e fermoso que
citado e valorado é o que Díaz de Rábago escribiu, referido ao porto de Muros, sobre a “lamentable escena de vandalismo en que los pescadores
amotinados destrozaron aparejos y quemaron almacenes, proponiéndose tomar completa venganza de los que juzgaban sus explotadores” (Díaz
de Rábago, 1885: 21-22).
8. Os cataláns aportaron á salga a técnica do prensado. Isto vai significar unha grandísima mellora sobre os métodos de conservación que, en
Galicia, viñamos empregando (Cfr. Calo, 1998a). Unha vez máis, Galicia camiña con retraso, pois esta técnica era coñecida en Francia moitos anos
antes: “Entre-temps s’est imposée une nouvelle technique qui a donné un véritable coup de fouet à la pêche et au négoce. Son apparition en Bretagne,
mais aussi en Cornwall et dans le Sud-Ouest de l’Irlande, semble dater de la fin du XVIe ou du début du XVIIe siècle. Il consiste à exprimer l’huile du
poisson...” (Cadoret, 1998: 99). Un espléndido traballo sobre a pesca bretona é o de Cadoret et alii (1984). Sobre a pesca da sardiña en Bretaña,
no século XX, véxase, entre moitos outros, o documentado e fermoso libro de Boulard (2000).
9. Na liña da nota 6, tomei, hai un tempo, a decisión de empregar certas verbas en lingua allea ao galego e, por tanto, como se fora inglés ou
alemán, enmarcándoas con comiñas. Estou canso de demostrar que traíña é un aparello, non un barco, e que ningún mariñeiro galego dixo nunca
traiñeira e nin tan sequera, traineira, como ditongaron os portugueses, por continuidade do nome nos seus barcos do cerco ou “retenida” actuais.
Tamén me nego a volver a escribir mexillón, cando os mariñeiros sempre lle suprimiron un ‘l’ e agardo que algún día muden as normas e poida
escribir realmente en galego.
10. Pódense consultar datas e dados concretos de cada unha destas e outras manifestacións en Calo (1998).
11. Cómpre resaltar os traballos de José Cornide e, máis concretamente, naquel que máis incidiu nesta cuestión e que tiven o honor de reeditar
facsimilarmente cun estudo crítico (Cfr. Cornide, 1774).
12. Xa no meu primeiro traballo, presentado como tese de licenciatura, en 1974, me detiven nesta cuestión, dando datos de prácticas ilegais por
parte dos mariñeiros e citando a expresión, aínda viva hoxe, “é de catalán” para indicar un ben alleo no que se pode entrar a saco sen mala conciencia. Este traballo está édito desde 1974 e foi convertido en libro, sen modificacións, catro anos despois; considerando que, con intención avesa,
se me pospón cronoloxicamente fronte a teses do mesmo ano que nunca foron publicadas, hai tempo que, lexitimamente, xa que se pode consultar
na Universidade de Santiago, a veño citando co ano da súa pública defensa (Cfr. Calo, 1974).
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recollida e exposición nos museos galegos. Non vou
entrar na discusión teórica sobre a capacidade de
calquera obxecto ou manifestación de ser convertido en patrimonio, por tratarse este dunha invención
cambiante, e concordo con Llinares (2002: 371),
cando di que “La palabra ‘patrimonio’ aparece con
tanta frecuencia en la actualidad que todo cuanto
nos rodea puede convertirse en cualquier momento
en patrimonio”. Boa parte do que, hoxe, consideramos patrimonio hai moi poucos anos non era máis
que trastes vellos sen valor, e aínda lembramos
como se gardaban para que arderan na fogueira de
S. Xoán carros, chalanas, aparellos... É ben sabido
que o termo patrimonio está intimamente vinculado á herdanza, e mesmo o matrimonio (sen entrar
na súa enorme complexidade) cumpriu a misión
fundamental de manter, acrecentar e transmitir un
patrimonio: ”En la sociedad preindustrial el matrimonio era una cuestión de estrategia económica y
política...” e “La búsqueda de solteras ricas se abre
camino en la historia del auge del capitalismo...”
(Cfr. Casey, 1990: 130-133)13.
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inconexo que lembra as exposicións etnográficas
que se montan, con mellores intencións que coñecementos, nalgúns centros de ensino. Noutro lugar
deixei dito algo que considero que debera de ser
un Elementargedanke, cando, realmente, o que
se está a facer en Galicia demostra que é xusto o
contrario:
Nin todo o que o pobo crea é bo e digno de ser
repetido, nin todo canto a nós nos chegou dos
tempos idos merece ser conservado. Non hai que
seguir caendo no tópico de que algo é bo por ser
antigo, do mesmo xeito que o viño ou os chourizos son bos, porque “son da casa”. As denominacións de orixe non implican precisamente, menor
hixiene nin calidade (Calo, 2008: 109)15.
Esta ansia por recoller todo canto sexa vello e estea
en desuso, leva a considerar manifestacións culturais ou artísticas a artefactos que mesmo serían
xulgados como vulgares e faltos de gusto polos
seus creadores. Outro tanto digo das manifestacións
orais ou escritas que moitos etnógrafos recollen con
entusiasmo e que non son máis que arrotos vulgares
de individuos groseiros e, por fortuna para a saúde
mental da comunidade na que foron emitidos, nada
representativos da mesma. Concordo con Lucas
(1984: 57), cando fala do contraste entre a cultura
erudita e a “cultura dos incultos”, contrapoñendo
“um renovado gosto pela rusticofilia à massificação
anónima da vida económica e social contemporânea
que nos enche de tédio”. Aínda que, como dixo
Prats, todo pode chegar a converterse en patrimonio, non todo debe de ser conservado, polo que é
preciso facer unha selección do que se pretende
patrimonializar (cfr. Sierra, 2000: 388) e iso ten que
ser realizado polos especialistas, malia que o devandito Prats, autor de lectura necesaria para quen
queira entrar neste campo, diga que patrimonializa quen pode e non quen quere (Prats, 1997: 33).

O termo patrimonio procede, xa que logo, da tradición xurídica (Cfr. Rodríguez Becerra, 1997: 42);
pero son moitos os adxectivos –cultural, natural,
histórico, etnográfico, etc.– que cualifican esta
verba, polo que as discusións teóricas sobre o seu
significado e propiedade de emprego son abundantísimas. De feito, nin todas as manifestacións que,
hoxe, se consideran patrimonio merecen tal categoría; pero a febre de conservar o pasado, o “berro de
Levy Strauss” de rescatar un patrimonio, calou tan
fondo que todo aquilo que deixou de usarse, todo
aquilo que ten un aspecto avellentado, pasou a ser
reconsiderado e revalorizado, tanto polo pobo como
polas autoridades científicas e políticas, chegándose
a verdadeiras paifocadas. Precisamente por isto,
causa unha verdadeira estrañeza14 entrar nos museo
do mar e ver un mundo de cousas absolutamente

13. Para Galicia pódese consultar a obra colectiva de Bermejo (1989).
14. Emprego o xiro ‘causar estrañeza’ no senso que lle damos os da miña vila mariñeira do Porto do Son de provocar mágoa, dor. En moitas
ocasións, os antropólogos, algúns talvez por carencias lingüísticas propias, semellan ignorar que o patrimonio principal dunha comunidade é a súa
lingua. Como cantou Maragall outrora: “O sangue do meu espírito é a miña lingua; a miña patria está onde ela resoa”; e o propio Cánovas del
Castillo, tan admirado pola dereita española, dixo: “A lingua e, sobre todo, a súa sintaxe é a expresión máis acabada de toda raza e de todo pobo...
a lingua é a alma exteriorizada”. E remato, dicindo con Castelao que “se aínda somos galegos é por obra e gracia do idioma”. Sempre sinto mágoa
e desconfianza científica cando leo traballos antropolóxicos sobre Galicia feitos directamente en español.
15. Neste traballo, por ser resultado dun relatorio no marco dunhas xornadas de patrimonio destinadas a xuíces e fiscais, fixen fincapé no coidado
que estes, así como as autoridades de Patrimonio da Xunta de Galicia, deben de ter con respecto á defensa do “verdadeiro” patrimonio. Coido que
debera de recibir un tratamento moi diferente a conservación do hórreo de Carnota que o abandono de dúas pedras tiradas que pertenceron a un
hórreo de catro pés. Polo mesmo, o castigo do infractor tería que ser consecuente co valor real, lonxe do xenérico “hórreo de máis de cen anos”.
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Porque penso que quen debería facer a escolla do
patrimonializable é o especialista, por iso me resulta
tan pouco intelixible o que se pode ver en certos
museos: o gusto especial que os seus responsables
teñen por conservar e mostrar o bárbaro e, por riba,
dun xeito absolutamente desprovisto de discurso.
No meu traballo que veño de citar, deixei dito:
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visitante aquilo que quere. Se dei por bo o primeiro paso, neste segundo, o da escolla patrimonial,
resulta difícil ser tan indulxente. A case totalidade
dos museos específicos ou con salas dedicadas ao
mundo da pesca16 carecen dun verdadeiro discurso
histórico, o que de por si non é malo, sempre e
cando quixesen mostrar algo sincrónico; pero non
é o caso, e o que adoitamos ver é unha tentativa de
mostrar “todo”, rematando por ser o conxunto un
anacronismo varado nas fins do século XIX. É moi
doado caer naquilo que motivou que Brahms dixera
a un músico novo que o difícil en si non era compoñer, senón “deixar caer as notas sobrantes baixo a
mesa de traballo”. Preténdese ilustrar un almacén de
salga, por poñer un exemplo ao chou, pero ¿como
evitar a tentación de mostrar de paso un canón de
baleeiro que conseguimos con esforzo? A resposta é
obvia: ocultándoo no almacén, pois o museo vai de
sardiñas, non de baleas ou, como diría aquel vasco,
cabreado e totalmente lóxico, do chiste “¿Andamos
a Rolex o a setas?”

¿Tan difícil será entender que unha exposición e,
por extensión temporal un museo monográfico, é
sobre todo un relato? Primeiro hai que estruturar
o que se quere contar, hai que artellar un discurso
e, a continuación plasmar isto con pezas, texto,
imaxes, luces, sons, etc. Unha nasa a carón dunha
roda de carro, dun cortizo de abellas e dun ferro
da roupa pode resultar motivadora nunha exposición de arte conceptual; pero non nos apetecería
ter que lle dar coherencia cun discurso histórico
ou etnográfico” (Calo, 2008: 110).
O anterior é, por desgraza, algo excesivamente frecuente; pero mesmo nos casos nos que os museos
monográficos do mar só mostren pezas específicas
deste campo, non coñezo ningún, en Galicia, que
teña un discurso nidio e coherente, aínda facendo notar que as diferenzas de tratamento nuns e
noutros son grandes. Nun curso de verán, o museólogo e profesor Sierra dixo que para dirixir un
museo o que se precisa son coñecementos do asunto e dotes narrativas. Concordo plenamente e, moi
a miúdo, boto a faltar sobre todo a segunda, cando
non as dúas calidades.

IDENTIDADE MARIÑEIRA
No I Congreso de Patrimonio Etnográfico Galego,
igualmente desenvolvido en Ourense e dedicado
a D. Xaquín, presentei un relatorio no que tentei
atopar unha explicación a algo tan evidente como
que o home de mar e o labrego son moi diferentes.
Nalgures escribín que, agás polo idioma e o maior
ou menor sentimento común de galeguidade, un
mariñeiro galego ten máis con outro de Sicilia ou
da Bretaña que cun montañés dos Ancares. O mar
e as actividades haliéuticas uniformizan e confiren
unha Weltanschauung, unha cosmovisión particular. Vexamos isto mesmo en palabras alleas:

O patrimonio non só non é algo inmutable, senón
que mesmo non é algo evidente e aceptado por
todos como tal, polo que, cando decidimos recuperar, estudar e mostrar iso que chamamos patrimonio
mariñeiro, temos, necesariamente, que preguntarnos se pretendemos fosilizar un momento concreto
ou trazar un discurso temporal. Poñéndonos nun
plano teórico, imos dar por bo que o museólogo
coñece a fondo o mundo mariñeiro que pretende
contar e que ten ben pensada a historia: sabe e
sabe o que quere. O seguinte paso, museográfico,
será escoller os elementos patrimoniais que mellor
se axusten para narrar e facer evidente ao público

Asimismo, 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

16. Sobre a xénese dos museos de pesca en Galicia, tanto natos como non logrados, véxase Fariña (1998).
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depende de los caprichos de las tempestades. Los
marineros, al compartir los mismos problemas,
tienen costumbres parecidas en el amplio sector
del noroeste: los Rôles de Oleron, las costumbres
de Damme y las leyes de Visby tienen un indudable parentesco... (Mollat, 1993: 65).
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das fanequeiras, das postas de pesca, aséntase nos
derroteiros facendo camiñar, abrir, pechar, lamber,
caer... os montes, que tamén teñen vida e se moven,
cando un está enriba do barco. Todo é movemento
e este é perpetuo e o home entra en comuñón co
mar, co que forxa unha relación íntima e intensa
de amor-odio. Nunha referencia ao Mediterráneo,
lemos: “Bajo cualquier credo, el mar seguía siendo
hermoso, cambiante traidor o iracundo, y el marino, un ser minúsculo abandonado al capricho de
lo fortuíto y sobrenatural” (Rodríguez López; 1999:
190). Precisamente, o fortuíto ten tal importancia
no mundo do mar que unha das verbas máis empregadas no ambiente mariñeiro é sorte, aquí e en
todas partes. Nun bo traballo sobre os pescadores
de Terranova, hai un apartado destinado a falar precisamente da sorte e de como os mariñeiros teñen
alí, continuamente, na boca a verba luck (Zulaika,
1981). No mar todo muda e todo é incerto, pois “El
mar desafía a la constancia continental con la irregularidad de su talante” (Mollat, 1993: 206).

Naquel meu traballo (Calo, 2004b: 93-104) partín
da certeza teórica, tan ben confirmada en tantos
casos que se pode considerar de valor universal, de
que o home de mar, antes de selo, foi labrego. Se
en Portugal, na zona meridional do Distrito Norte,
a dos inmensos areais, aínda temos poboados de
pescadores que están en fase de posible consolidación, caso de Palheiros de Mira, Palheiros da Tocha,
etc17, en contraposición aos multiseculares da zona
norte, como Viana do Castelo, Vila do Conde ou
Póvoa de Varzim, en Galicia, a moi antiga ocupación
da costa para actividades pesqueiras aínda permite
descubrir a súa orixe labrega. Teño repetido en diferentes publicacións que a miña vila do Porto do Son
pertence, aínda hoxe, á freguesía (de labregos) de
Noal, o mesmo que Portonovo pertence a Adigna; e
podo engadir agora que Fefiñáns foi, ata hai pouco,
de Vilariño, o mesmo que o grande porto bretón
de Douarnenez non foi parroquia ata 1875. Por non
alongar a lista, fago notar só que temos en Ponteceso
un Corme Porto, anexo da freguesía de Corme
Aldea. Primeiro foron labregos e logo, os máis desfavorecidos, os que non tiñan terra que os sustentara,
remataron afacéndose ao mar e converténdose en
mariñeiros.

Cando estudei todo isto no traballo citado ao inicio
do apartado, concluín así:
Non sei si tiña razón Bergson, cando dicía que o
devir é a sustancia mesma do Universo, pero non
teño dúbidas de que si é a sustancia mesma da vida
mariñeira. O Escuro Heráclito percibiu claramente todo isto na grande cidade portuaria da nutricia
Artemisa (Calo, 2004b: 103).
E cantos máis autores leo e máis afondo no carácter
mariñeiro, máis claro teño o que xa escribín no meu
primeiro traballo de 197418. Con independencia das
incertezas vitais que a todos afectan, o labrador vive
apegado á terra, “pisa onde pisa o boi”, traballa os
seus campos e, se o tempo non lla desfai, apaña a
colleita e métea no hórreo. Iso dálle unha seguridade, unha certeza. O mariñeiro non ten terras19,

Unha vez que entran no mar, xa nunca máis parará
o movemento. Móvese eternamente o mar e nunca
ten a mesma cor, móvese o barco, as presas que
procura, os aparellos que usa e todo o que o rodea.
Por iso o barco ten vida propia: anda ben, navega
ben, goberna ben...; os aparellos traballan ben, ou
non traballan e hai que volver a armalos; as marcas

17. O nome de Palheiros denota un conglomerado de cabanas, antes temporais, hoxe estables, de labregos que, baixando de Tocha ou Mira, etc.
procuraban mellores expectativas vitais e que, non tendo nada de seu nos lugares orixinarios, remataron por ficar nas praias. Sobre Palheiros de
Mira remito ao magnífico estudo de Brito (1981). Sobre o mar no Distrito Norte, véxase Soeiro-Calo (1999).
18. Deste libro, e mesmo dos meus dous seguintes traballos sobre antropoloxía pesqueira, malia ser citado pola publicación de 1978, recoñeceuse
que foi pioneiro en España, engadíndose que “tralo traballo deste autor non houbo continuidade...” (Galván, 1989: 19).
19. Sobre isto, aínda que xa o fixen en varios traballos, haberá que volver a escribir algo, pois hai moitos dados que avalan o carácter estritamente
pesqueiro das comunidades máis antigas, o mesmo aquí que no occidente europeo; pero nos últimos anos escoitamos con demasiada frecuencia que
os mariñeiros eran tamén labradores e, polo que coñezo, isto sucede unicamente en asentamentos recentes, máis labregos que mariñeiros. Algúns
investigadores confunden a colaboración necesaria de labradores en certos oficios da pesca, caso do arrastre ou do cerco, con comunidades mixtas.
Traballos como o de Meijide (1971) hai que lelos con coñecementos de mar. O feito de que as terras areentas que rodean os portos lles proporcionaran unhas verzas para o caldo, as galiñas e o porco, así como unhas patacas, por certo moi boas, as chamadas “patacas da area”, non autoriza
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só ten un mar colectivo e común no que ten que
sobrevivir cos seus coñecementos e a súa sorte. No
mar non hai lindeiros e todos procuran coñecer os
mellores caladoiros e chegar a eles, antes que os
outros, cando a ocasión é boa. Por iso o mariñeiro é
individualista e basea todo o seu traballo no secreto do que sabe e na cobiza envexosa do que tivo
máis fortuna ca el. Non ten nada, porque mesmo
os armadores, os que teñen barco e aparellos, son
conscientes de que, cando saen do porto para fóra,
se cadra, como lle aconteceu a tantos, non volven
e alá quedan homes e barco. Pasouse moitas veces,
nun mal día, dunha familia con posibles na comunidade a unha viúva e uns orfos sen medio ningún
de subsistencia. Isto non sucede no mundo labrego.
Morrerá o cabo da casa, pero as terras fican no seu
sitio. Por iso a xente de mar mira a morte e a ruína
de fronte e por iso mesmo vive ao día. Os da cidade
que pasaban o verán na costa dicían que o mariñeiro
era moi dadivoso; é certo, pero precisamente porque vive ao día, porque hoxe non ten nada, sae para
o mar e trae fartura e mañá o mesmo volve a selar
o barco que pasa fame ou tena alí. Por iso, cando
hai, malgástase e repártese, mentres que o labrego,
se tivo unha boa colleita, moitos meses coidada e
traballada, gárdaa para si no hórreo, polo que poida
(non) vir na ceifa seguinte20. Como dixo Brandão (s/
d: 140 e 150): “E, como o mar abundante e pródigo
não tem cancelas, são generosos, imprevidentes e
comunistas”, e “O pescador é comunista e alegre, o
montanheiro desconfiado e triste”.
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duciron entre as xentes de mar en varios intres da
Historia. Non é a miña intención ir máis alá neste
asunto, chegando con lembrar que os labradores
galegos traballaban unhas terras aforadas, e a chegada destes novos cultivos non fixo variar nin o dominio útil nin o eminente. Pola contra, os mariñeiros
sofren tal crise ao longo do século XVII e os primeiros cincuenta anos do seguinte que o seu número
e a súa actividade diminúe de maneira alarmante.
Outro tanto sucedeu en Portugal (Cfr. Lobo, 1812:) 21
e, posiblemente, esta situación decadente teña que
ver coa tardanza, aquí e en Portugal, da introdución
das técnicas de salga con prensado, antes mencionadas. Son moitos os campos abertos na investigación.
E a chegada dos cataláns significou un cambio brutal
para os mariñeiros, que pasan de copartícipes a asalariados, perden os medios de produción, cobran o
que lles queiran pagar e, moi a miúdo, en bonos de
compra nos establecementos dos propios fomentadores, e as mulleres entran a traballar nos almacéns,
con todo o que iso comporta22. Os cataláns vanse
apoderando das mellores terras da beiramar, en
ocasións con prácticas inmorais, como era o desaparecer da vila o día do vencemento dunha débeda
para, ao día seguinte, ir co escribán a apropiarse da
finca que a avalaba.
Outro exemplo. Tradicionalmente, os labregos
nacían, vivían e morrían apegados ás súas terras;
os mariñeiros tamén nacían, vivían e morrían, pero
no mar. Cando, na década dos sesenta se abriron as
portas da emigración a Europa, moitos labradores
marcharon en procura dun traballo ben remunerado. Outro tanto fixeron os mariñeiros; pero os primeiros deixaron quedar aquí as terras e os montes e
aquí continuaba o seu patrimonio, cando volveron,
mentres que os segundos, se tiñan barco e aparellos,
botáronnos en terra e, cando regresaron, estaban
podres e eles sen patrimonio. Outros, contando con

As culturas, como entidades dinámicas que son,
evolucionan e avanzan, paseniño unhas veces, aceleradas outras, e hai intres nos que sofren violentos
e revolucionarios cambios. Certamente, a introdución do millo e da pataca no campo significou
unha mudanza moi importante no rural galego;
pero incomparablemente menor que as que se pro-

a falar de mariñeiros e labregos en economía mixta. Vexamos un só dato, no que reparei recentemente. Cando se ordenou armar, que “hiziesen
alardes”, os da vila de Muxía, en 1589, especificouse que os nomeados para tal fin tiñan que acudir con “los azadones y palas que tienen” e concluíuse que os veciños da vila non tiñan “palas, ni azadones por seren hombres de la mar, y los demás pobres” (López Ferreiro, 1895: 669-670).
Está claro que eran mariñeiros e que non tiñan terras.
20. Remito aos meus traballos para quen queira ver estes breves apuntes ampliados e xustificados con datos e bibliografía.
21. Este autor deixou dita a súa explicación desta decadencia, coa que concordo e teño aplicado a Galicia. Velaí as súas verbas: “A nossa Marinha,
que antes da sugeição a Hespanha, fazia espanto a todas as Nações da Europa, por effeito das vistas políticas de Filippe II, III e IV, foi tendo huma
progressiva decadencia e abatimento, assim como tambem as nossas pescarias, de maneira que tanto aquella como estas nunca chegarão a seu
antigo esplendor...” (Lobo, 1812: 339). A pesca Galega foi igualmente esnaquizada desde que Felipe II decidiu enviar a Armada Invencible a
Inglaterra.
22. Unha das fases do traballo nos almacéns consistía en envarillar ou espichar as sardiñas. Na miña ría de Muros e Noia corría unha cantiga que
dicía: “A espicha do catalán / non dá proveito a ninguén / mandei a muller á espicha / e espicháronma tamén”. Un día escribín que non se falaba
daquela de acoso no traballo, pero habíao.
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isto e con pasar anos fóra, malvendéronos, porque
ninguén os quería mercar, se non había homes para
tripulalos e traballalos, pois os poucos que quedaban eran sobre todo armadores que o que precisaban non eran máis medios de produción, senón
mariñeiros que enrolar.

M A R

G L O B A L I Z A D O

D O S

B U R Ó C R A T A S

labregos foi forxando un mundo igualmente diferente, tanto nas crenzas, como na relixiosidade,
nos comportamentos e roles familiares, no sistema
de herdanza, nas manifestacións estéticas e nos
restantes elementos conformadores e definidores
da idiosincrasia dunhas xentes que fixeron do mar
morada. Por concisión, remito, entre outra, á miña
bibliografía, na que, polo miúdo, toquei todos estes
e outros apartados.

Non imos entrar agora en modalidades de pesca
específicas, como a caza da balea e a súa aínda
recente desaparición, en 1985, despois de que
incluso “Os trens de Renfe gastaron moita graxa de
Caneliñas” (Cfr. Oreiro, 2007: 284). Tampouco nos
ocuparemos das navegacións de altura aos mares do
Grande Sole, Terranova, Banco Canario-Sahariano,
Namibia, Malvinas, Chile e todas as demais augas
do planeta. Igual omisión faremos dos mariñeiros
reciclados en tódalas flotas mercantes europeas e
de bandeiras de comenencia, así como traballando
nas perforadoras -ou espichadoras, como lles oímos
chamar en Moaña- e nos superpetroleiros. Son verdadeiros homes de mar e en calquera vaso flotante
poden desenvolver o seu traballo.

PATRIMONIO ATA ONTE E DESDE HOXE
As páxinas precedentes describen unha sociedade
que, necesariamente, tivo que crear unhas manifestacións propias, un patrimonio peculiar. Imos ver,
en primeiro lugar, este patrimonio que se foi forxando ao longo dos séculos e que nas últimas décadas
está deixando paso a un mundo moi diferente, do
que, por falla de estudos publicados, daremos só
unhas pinceladas case a xeito de apuntes, toques de
atención e, sobre todo, incitacións á investigación.
O mar patrimonial dos mariñeiros

Tantos séculos en contacto íntimo co mar deron
como resultado unhas xentes totalmente diferentes
dos labradores que antes foran. Xa Anacarsis, filósofo grego do S. VI a. C., se decatara de que eran algo
distinto ao resto, cando dividiu aos seres en vivos,
mortos e mariñeiros. D. Carlos Marx, nada menos
que no Capital, chegou a dicir daqueles homes que
foron desprazados á costa polas Bills for Inclosure
of Commons que “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” (Cfr. Calo, 2004b: 95). Insistencia
na calidade de anfibio temos no precioso, amais
de documentado e vivencial libro de Brandão, do
que tomo esta cita: “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” (Brandão, s/d:
53). E este home tan distinto aos seus antepasados

Séculos de vida monótona e repetitiva, ás veces
abaneada con suavidade e outras sansanicada con
forza, forxaron unha maneira peculiar de ser e de se
manifestar á que, aínda que non todos acepten esta
terminoloxía, podemos chamar cultura tradicional
mariñeira. Non entro agora en valoracións, dando
por boa a verba tradición no senso de traditio ou
herdanza que nos foi transmitida de xeración en
xeración23. E o resultado de todos eses séculos foi
o que coñeceu e quixo, con grandes acertos, desde
o descoñecemento previo e absoluto de home rural
da Limia Baixa, estudar e dar a coñecer D. Xaquín,
cun método, ben coñecido e tratado por nós mesmos en varios traballos24, que o levaba a procurar
as supervivencias, a ver en todo o que atopaba
reminiscencias de cousas moi antigas, que, sumadas
ás recollidas do mundo dos labregos e dos artesáns,

23. Remito aos interesados a un libro monográfico sobre a tradición, elaborado por múltiples autores, facendo notar que me gustou a metáfora coa
que rematan estes parágrafos: “La tradición es ese hilo de cobre que nos mantiene unidos a los principios de un pueblo, de una comunidad ancestral
que continúa en nosotros; o, como decía alguien: las migas que Pulgarcito fue poniendo en el camino para no perderse” (Celdrán, 2001: 65). No
mesmo libro, Piñel (2001: 173) -seguindo a liña que, hai anos, botaron a andar uns historiadores ingleses de Historia Contemporánea, certamente
nada nacionalistas periféricos, que diriamos aquí (Hobsbawm & Ranger, 1984)- fixo referencias á introdución recente da “tradicional” boina vasca
ou do “tradicional” sombreiro de ala larga que mandou recortar Esquilache. Moitas outras “tradicións recentes” poderiamos traer aquí, pero “non
andamos a Rolex, senón a cogomelos”.
24. Por non alongar excesivamente a bibliografía, cito soamente a Calo (2004d).
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conformaban o Volksgeist de Galicia. Falando do
seu traballo sobre as dornas da miña vila, do Porto
do Son, deixei dito:
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elas medievais, caso das Torres de Oeste de
Catoira, San Sadurniño de Cambados ou A Lanzada
(Sanxenxo), ou sexan modernas, como os castelos
de San Antón da Coruña ou de San Filipe ou San
Carlos na bocana de Ferrol, protexendo o Arsenal,
que, como os anteriores, nada tiña que ver co
mundo da pesca, independentemente de que, se
un barco de pescadores viña corrido por un corsario, aliviara ao sentirse protexido polas devanditas
torres ou castelos. Outro tanto podemos dicir dos
faros ou dos moitos fachos, tipo Donón (Cangas),
que, servindo de axuda aos mariñeiros, non se
ergueron pensando neles, senón na navegación
dos barcos mercantes de tódalas bandeiras que
costeaban polo noso mar ou, os segundos, nas
alarmas e defensas da costa. Teño escrito nalgures que o sistema seguido nos nosos portos para
orientar aos mariñeiros na néboa era o toque de
campás, que os de cada porto distinguían perfectamente, e só os que sabemos de estar metidos
con angustia no medio da nada coñecemos a sensación de alivio e seguridade que produce escoitar
as campás da, no meu caso, Virxe do Carme da
Atalaia do Porto do Son 25.

Naquel verán de 1933, descubriu un porto cheo
de embarcacións que estaba querendo empezar
a mudar do mundo tradicional pretecnolóxico ó
mundo actual. Pero era aínda un mar paleotécnico, un mar igual ó de sempre, ó de tódolos séculos
anteriores, e isto resultou ser, para el, marabilloso,
xa que lle encaixaba con tódolos presupostos
metodolóxicos que vimos de expor e que falaban
dun mundo que avanzaba cara a nós, practicamente sempre igual desde a prehistoria, polo que
a esencia do ser galego aínda estaba aí inmutable
(Calo, 2004c: 44).
Ese mundo que viu D. Xaquín foi o mesmo que eu
estudei en múltiples traballos e que, con respecto ás
súas manifestacións patrimoniais, podemos sintetizar agora. Para o meu traballo citado de 2008, pedíuseme que escribira sobre patrimonio marítimo, o
que me obrigou a facer algunhas distincións entre
marítimo e mariñeiro. Os nomes non son caprichosos, senón que encerran unha intencionalidade que,
en ocasións, non é doada de descubrir ata que pase
un certo tempo. Estes días estamos a inaugurar un
novo goberno e foron varios os que me preguntaron
que senso daba eu á palabra “Marino” que figura no
actual Ministerio do ramo. A nova denominación do
Ministerio reclama aumentar o campo á dinámica
de fluídos, á bioloxía e, en síntese, ao que se deu
en chamar medio ambiente. Non sei se será esa ou
outra a intención do gobernante; pero unha cousa é
mariñeiro, outra marítimo e outra mariño, interesándonos a nós, agora, só a primeira, é dicir, todo o que
xira en torno ao mundo dos pescadores.

Os muíños de maré, aínda que non son construcións
propias do mundo da pesca, si podemos considerar
que, dalgunha maneira, están relacionados con ela
por canto, onde os había, caso do de Serres (Muros),
A Seca (Cambados), Acea da Ma (Culleredo), Illa da
Arousa ou Ulló (Vilaboa), neste caso, feito, aproveitando a banca dunha salina que foi dos xesuítas
de Pontevedra (Cfr. Calo, 1997b), etc., eran usados
polas familias mariñeiras para moer o gran que
mercaban e aproveitados a xeito de comboas para
recoller a pesca que entraba coas mareas.
En rías como a de Arousa, aínda se conservan varias
telleiras, instalacións que, non tendo nada que ver
co mar dos pescadores, si se relacionaron sempre
con eles por significar, en moitos casos, un complemento económico para os que, en galeóns, se dedicaban a transportar as tellas a diferentes portos.

Patrimonio inmóbil
Contra o que figura noutros traballos sobre patrimonio, non podemos incluír no mariñeiro construcións do tipo das fortificacións costeiras, sexan

25. Antes de ser do Carme era de Nosa Señora da Misericordia. A Virxe do Carme é patroa dos mariñeiros desde hai moi poucos anos e chegou
a selo por influencia da Mariña de Guerra, que a adoptou como tal en 1901 (Cfr. González Pérez, 1998: 283-313). Sobre a introdución do culto
da Virxe do Carme no Porto do Son, non como patroa dos mariñeiros, que daquela era San Pedro ata que cedeu o posto a San Telmo, reescribín (a
primeira publicación, de 1975, é de case imposible localización) unhas notas, documentadas no arquivo parroquial, en Calo (2001). Como tantos
aspectos do mundo do mar, está sen facer un bo traballo sobre a relixiosidade real dos mariñeiros, lonxe das simplezas e tópicos inexactos de que
o mar ensina a rezar. Certamente, no mar blasfémase moi ben máis do que se reza, como hoxe é doado de verificar con só levar a emisora de VHF
aberta. Teño escoitado os xuramentos máis refinados no medio dunha trangallada de mar.
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Algunhas igrexas teñen, igualmente, unha fonda
relación co mundo da pesca. Pensemos nas que
se deron en chamar do “gótico mariñeiro”, proba
evidente do ben que, no século XIV, lles foi aos
nosos pescadores de Noia, Muros, etc. E, como
sabemos, esta boa racha continuou nos dous séculos
seguintes, polo que non admira atopar colexiatas
como as de Caldas, Baiona ou a magnífica basílica
de Santa María de Pontevedra. Cemiterios, como o
dos Ingleses, na Enseada do Trece, en Camariñas
(Cortizo, 2000: 265), ou as sinxelas cruces de afogados que atopamos por todo o noso litoral, están en
maior ou menor relación co mundo da pesca.
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(Cfr. Caamaño, 2003). Estas casas, moi distintas das
“casas-patio” labregas, poden ter anexos (prefiro
esta verba a adxectivas por razóns de proximidade),
en ocasións, moi afastados da propia casa, como a
tribuna para os aparellos e para encascar as pezas
ou o tendedeiro con estacadas para curar o peixe
ou secar as redes. Outra construción relacionada
directamente coa pesca é o estaleiro, dos que aínda
hai algúns polos noso portos, pero en inminente
perigo de desaparición, tendo en conta os espazos
privilexiados que ocupan a carón das praias e a súa
feitura a base de madeiras e táboas, moitas veces,
reaproveitadas. Remato citando unhas construcións
totalmente vinculadas á pesca, aínda que sexa esta
fluvial, como son as pesqueiras dos ríos, entre elas
as do Ulla e do Miño, así como os pescos do Tea, etc.
(Cfr. Vázquez Martínez, 1962).

Son construcións mariñeiras os peiraos e os muelles,
dúas construcións diferentes, malia que o corrector
me subliñe en vermello a segunda. O fallo non é
meu, senón de quen fixo o corrector26. Os peiraos
de Pontevedra foron soterrados na agresión ao río
Lérez do S. XIX e moitos dos muelles dos séculos
XVIII e XIX, sexa por ampliacións ou por recheos,
en moitos casos para nada útil, están a desaparecer
sen que as autoridades fagan nada por evitalo.

Patrimonio móbil: barcos e aparellos
Nun traballo sobre patrimonio e a súa protección,
dixen que non tiña senso falar de protexer algo que
xa non existe, pois “Mal se pode protexer, hoxe,
unha carabela ou unha pinaza” (Calo, 2008: 118).
Os habitantes da costa foron creando, adaptando
e perfeccionando múltiple variedade de embarcacións e redes. Cada ría e, en certos casos, cada porto
tiña os seus propios modelos de barcos e aparellos.
Así, por exemplo, os do Porto do Son encascaban
as velas das súas volanteiras e lanchas xeiteiras, o
que as distinguía ao lonxe das de Monte Louro para
aguión, constituíndo un sinal e unha afirmación
identitaria; pero, hoxe, desapareceron os devanditos barcos e con eles as súas velas tinxidas. E outro
tanto sucedeu nos demais portos galegos, polo que,
practicamente, nada hai de patrimonio xenuíno e,
polo mesmo, merecente de ser conservado. Cousa
diferente é que a Federación Galega pola Cultura
Marítima e Fluvial veña traballando na recuperación
dos barcos que foron desaparecendo, sobre todo,

Totalmente relacionadas co mundo da pesca son as
construcións coñecidas como almacéns, nos que os
cataláns chegados na segunda metade do S. XVIII
salgaban a sardiña. Chegou a haber 400 almacéns
ao longo da costa, dando unha media dun cada tres
quilómetros. Estes edificios, instalación fabril máis
vivenda de corte vilego do propietario, que no seu
día constituíron unha brutal agresión paisaxística,
hoxe impensable, son agora elementos patrimoniais
para conservar. Nestas vivendas, “dependendo dos
gustos, riqueza e formación dos propietarios, pódense atopar desde cadros de bos pintores ata piano e
biblioteca con libros en francés” (Calo, 1996: 46).
As casas dos mariñeiros, máis ou menos pobres,
poden ser terreas, ou “casas do remo”, do pincho,
con patín, con soportais, con corredor, con galería...

26. Estou farto de que correctores de editoriais que ignoran todo sobre o mundo do mar me desgracien os textos, mudándome o léxico. Nun traballo
que acaba de saír do prelo, introducín unha longa nota en defensa dos muelles, algo sobre o que penso facer un artigo case específico, onde lles
recordarei aos lingüistas a escola Wörter und Sachen. Malamente puido esta verba evitar a ditongación, se aquí non houbo muelles ata a segunda
metade do S. XVII; entrou, xa que logo, a cousa co nome, o mesmo que entrou o internet e vexo que esta palabra non ma subliña o corrector. Repito a
nota: “Xa que estamos a traballar sobre patrimonio para protexer, temos que defender aquí a palabra muelle, nome empregado por tódolos mariñeiros
en tódolos portos de Galicia. A palabra peirao, que hoxe soa a galego de campus, non de campo, aínda que figura en topónimos, caso de Ribeira,
posiblemente era aplicada aos embarcadoiros, o mesmo que os de Pontevedra ao longo do Lérez, algo así como o que os portugueses chaman cais
e os franceses quai (co senso de embarcadoiro). Pero do latín moles, derivou o francés môle, o italiano molo, o catalán moll, o portugués molhe e o
castelán muelle. Non sei por que os galegos, por aceptarmos a ditongación castelá, temos que quedar sen a palabra que designa un paredón que
penetra no mar, e empregamos agora, non os mariñeiros nin nós cando falamos con eles, unha verba esquecida que significa outra cousa. Así non
imos ben” (Calo, 2008, nota 18).
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na primeira metade do século pasado. Se os barcos
desapareceron, moito máis os aparellos, incluíndo
neles os diferentes tipos de nasas, feitos de materia
orgánica, se ben os actuais de nailon son copia moi
aproximada dos anteriores.
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y Asturiana (1879, nº 36) mostra un gravado cun
texto no que se di que é “de tiempo inmemorial” e
engade: “Marineros son los protagonistas, y la danza
un paso característico que nada tiene de común con
los que ordinariamente se usan en aquellos contornos”. A danza será inmemorial, pero a vestimenta
masculina é, sen dúbida, do século do gravado.

O que si ten interese conservar como patrimonio
son, xunto cos estaleiros antes citados e as ferramentas que neles se empregaban, os artefactos de
fabricación de cordas27, caso das rodas dos cordoeiros, ou de confección e tratamento das redes, como
son as agullas de madeira, hoxe de plástico, os caldeiros e fornos de encascar, etc.

Arte mariñeira, ou talvez mellor sería dicir sobre
tema mariñeiro, é a de pintores como Lugrís ou a
de poetas como Mendiño, o que lle tiña medo ás
ondas na Illa de San Simón, ou Chariño, portador
de “frores no navío”, así como Joham Zorro, Martín
Códax ou, xa nestes tempos próximos, Cabanillas
ou Bernardino Graña... Patrimonio mariñeiro son
tamén os seus ditos e refráns (González Pérez,
1993b), que hai que seguir a recoller, o mesmo que
a antiga toponimia, tanto en terra como no mar,
nas postas de pesca29. A música e os cantos dos
mariñeiros están inéditos e nin sequera contamos
cun estudo realizado coa metodoloxía axeitada (Cfr.
Costa, 1997), e o mesmo poderiamos dicir do cine
(escaso), da fotografía (abondosa), etc.

Arte popular e patrimonio inmaterial
Cun criterio moi amplo, poderiamos incluír aquí
tódalas manifestacións artísticas que xerou o mundo
do mar28, desde os petróglifos con representacións
de embarcacións, tipo Auga dos Cebros (Oia), ás
representacións da translatio do Apóstolo, como
a do tímpano de Santiago de Cereixo (Vimianzo),
ás igrexas antes mencionadas, aos barcos que levan
nas mans santos como San Telmo, patrón dos mariñeiros, ou San Vicente, patrón de Lisboa e dos navegantes, así como ás navetas de incenso máis antigas.
Podemos considerar arte mariñeira, propiamente
dita, aos exvotos que colgan de teitos e paredes
dalgúns dos nosos templos, como os pintados de
Vilaselán (Ribadeo), A Pastoriza (Arteixo) ou Porto
do Son, e as maquetas de barcos de San Andrés de
Teixido, Muros ou A Lanzada.

O mar globalizado dos burócratas
Boa parte do que vimos de enumerar, máis que
patrimonio vivo, é xa pura arqueoloxía, permitindo,
como moito, reconstrucións, coa dubidosa carga
hipotética que estas sempre levan aparelladas. Todo
foi produto de séculos de transmisión patrimonial,
no que incidiron nuns intres concretos –século
XVIII e cambio do XIX ao XX– unhas fortes sacudidas que engadiron ingredientes novos e insuflaron
matices; pero a esencia mantívose. Tratouse sempre
de influencias exteriores, moito máis brutal a que
significaron os cataláns, reducíndose as seguintes
a cambios en barcos, técnicas e aparellos; pero
conservando e ampliando, en todo caso, usos, tradicións e costumes.

Patrimonio mariñeiro son tamén manifestacións
como a Coca de Redondela (Cfr. González Pérez,
1993a) ou bailes, como o das Penlas ou das Espadas
en honor de San Miguel, perdido en Pontevedra,
pero aínda ben vivo en Marín. Tamén perdida está
a Danza de Farsantes dos mariñeiros de Vigo, en
honor de San Roque e da que La Ilustración Gallega

27. Hai moito tópico con respecto ao mundo do mar. Lembro un vello mariñeiro portugués que insistía en que, no mar, as velas son para alumear,
pois o que se emprega para que se impulse o barco é o pano. Digamos que vela e pano se usaban como sinónimos, cunha frecuencia posiblemente
similar. Entre os mariños, sobre todo de guerra, é frecuente oír que nos barcos a única corda que hai é a do reloxo. Queda moi ben en certos
ambientes, pero eles non ignoran que a enorme riqueza léxica do conxunto de cabos que obran nunha embarcación, sobre todo de vela, a chamada
enxarcia, tamén se chama cordame. Os artesáns que facían cordas no Porto do Son ou na Guarda (supoño que noutros portos tamén, pero non o
teño constatado) recibían o nome de “cordieiros”. Na miña vila mantense o nome e, a xeito de alcume, témolo nunha familia. O que nunca oín foi
chamarlles “cordeiros”, como teño lido nalgures. Aproveito para engadir que aos mariños lles encanta dicir que para eles o mar é feminino e mesmo
que é a súa noiva. O triste é que escritores galegos da elite escriben “a mar” e ninguén os acusa, máis ben todo o contrario, de descoñecemento do
galego e tradución mimética do español.
28. Á arte no mundo do mar dediquei un artigo: Calo (2005).
29. Un bo traballo sobre toponimia mariñeira no sur de Galicia é o de Vilar e Rodríguez (2005).
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Actualmente, estase a sufrir outra crise de alcance aínda descoñecido, pero que, posiblemente,
provoque un cambio moi superior ao que significaron aqueles cataláns que chegaron aquí
coas súas artes, métodos de salga e barretinas,
por certo aceptadas estas por algúns dos nosos
mariñeiros e, masivamente, polos da Póvoa de
Varzim, na veciña costa portuguesa (Cfr. Graça,
1932). Se os cambios anteriores foron ocasionados por influencias exteriores moi concretas,
estes de hoxe veñen derivados, por unha banda,
da situación mundial da pesca e, pola outra, do
momento socioeconómico que está a atravesar a
propia costa galega.

M A R

G L O B A L I Z A D O

D O S

B U R Ó C R A T A S

Hoxe, quen ordena no mar son os burócratas, os que
non distinguen os fodóns (trisopterus minutus, L.)
das fanecas (trisopterus luscus. L.), nin os ollomoles
(Pagellus bogavareo, B.) dos besughos (Pagellus
acarne, R.). E, a maiores, agora hai moitos donos,
hai unha soberanía compartida: A Unión Europea,
o Estado Español, a Xunta de Galicia, as confrarías
de pescadores e, ás veces en paralelo, as concesións
marisqueiras. Antes, só se encargaba da vixilancia
a Mariña de Guerra, que no fondo estaba formada
por homes de mar e, polo mesmo, eran respectados.
Hoxe, hai pluralidade de vixilantes: Garda Civil,
Vixilancia Pesqueira da Xunta de Galicia, vixilantes
das confrarías e patrullas das concesións marisqueiras. Todo aquel que non sexa mariñeiro profesional ou teña un PERMEX (Permiso de Explotación
Marisqueira) corre un serio risco, se se abaixa
nunha praia onde se explote unha concesión, aínda
que sexa de miñocas, que xa as hai, e toca coa man
a area. O mar semilibre31 de antes pasou a ser absolutamente privatizado en beneficio duns poucos que
xogan con dúas barallas, considerándose lexítimos e
exclusivos propietarios para a extracción e traballadores dun ben común, ergo subvencionable, para a
sementeira, a mortaldade de marisco por efecto das
enxurradas doces e das embarradas, etc.

Antes o mar era dos mariñeiros. Por suposto, os gobernos de Madrid controlaban e ditaban normas e vedas, que as autoridades do
Departamento Marítimo con sede en Ferrol, as
Axudantías en certos portos principais, vg. Noia,
e cabos de mar nos seguintes en categoría, caso
do Porto do Son, facían cumprir30 ; pero as verdadeiras vedas viñan dadas, non marcadas, pois
os barcos propulsados a vela e incluso os seguintes a vapor, bencina ou aceite pesado, por este
orde, nin tiñan casco nin máquina para resistir
certos mares, polo que, amais dos tremendos e
lutuosos naufraxios de tódolos invernos, estaban
imposibilitados de saír para fóra, ás veces, durante semanas. Os amarres forzosos traían fame e
empeños; “pero os mares descansaban e, cando
nunha quedada se podían poñer enriba dunha
fanequeira, os peixes comíanlles as mans”. As
citadas autoridades de Mariña infundían un
enorme respecto, producíndolles pavor aos pescadores a soa idea de ir presos a Carranza, nome
que tódolos cativos aprendemos, antes de saber
onde estaba Ferrol, pois, como é sabido, os delitos civís no mar penábanse na prisión da Mariña
de Guerra, por iso o patrón tiña unha autoridade
indiscutible no barco.

A multiplicidade de normas e burocracia no despacho dos barcos, aos que se lles asigna un número
non superable de artes, cando antes cada mariñeiro mudaba os aparellos, segundo o considerase
oportuno, en función das caprichosas aparicións
e desaparicións de especies, non mellorou a fiscalización da pesca: vendas por fóra da lonxa,
transporte de peixe sen as correspondentes guías
das confrarías ou falsificadas en orixe na especie
ou no número de quilos, etc. Xa vimos que, antes,
había vedas marcadas e vedas obrigadas polo propio mar. Agora, hai apertura de vedas que a propia
administración recoñece que están fóra de tempo,
pero que se fan só por intereses dos sectores

30. Entre moitos exemplos que podería traer aquí, vou citar un que apareceu en La Voz de Galicia de hoxe, na sección hemeroteca, referente a 17
de abril de 1883. Trátase de pesca fluvial, pero na entrada do Miño, polo que é igualmente circunscrición da Mariña de Guerra: “Este año ha sido
abundantísima la pesca de salmón y sábalos en el río Miño. El domingo fue muy crecida la marea en la playa de Moledo y parece que entrando por
el Miño fueron cogidos más de tres mil sábalos. Tanto el cañonero español como el Portugués fueron allí estacionados para hacer una fiscalización
activa, regulando en buena armonía los lances de los pescadores de los dos países. El cañonero portugués aprehendió este año ocho redes de mallas
prohibidas, siguiéndose el proceso en Valença. Si se controla bien el río, podría ser de los más ricos de pesca en el mundo” (La Voz de Galicia, 17,
abril, 2008). Obviamente, non se debeu de controlar ben o río.
31. Sobre o mar libre, concepto non aplicado ata 1609 por Hugo de Grocio, fixen un pequeno apunte, partindo da lexislación romana, en Calo
(2003: 35-37). Os antropólogos citan sempre a Hardin (1968) para falar da “Traxedia dos Comúns”, pero, como deixei dito en varios lugares, a
expresión é de D. Carlos Marx, ao falar das “Leis de Cerramento”.

36

~

I I

C O N G R E S O

D E

P A T R I M O N I O .

« O

turísticos32, coa xustificación ou colaboración dos
biólogos que cobran da administración. Unha das
características do home de mar é a depredación
e, conseguintemente, a astucia, acentuada, neste
caso, na lasitude no cumprimento da norma, ao
aplicarlle o “é de catalán”; no mar, “cada quen
que se zafe”. Por isto, resulta sospeitoso para
eles mesmos unha iniciativa como a da Confraría
de Lira, integrada na Rede de Comunidades de
Pescadores Artesanais para o Desenvolvemento
Sostible (Recopades), de acoutar e vedar unha
reserva mariña. Os mariñeiros que traballan entre
Fisterra e Corrubedo denunciaron ao presidente
da Xunta de Galicia o que consideran “inxusta
privatización dunha zona”, coa desculpa da rexeneración das especies, pero coa intención dun
aproveitamento exclusivo e de “desaloxar á maior
parte da flota que traballa regularmente na zona”,
algo que nega totalmente o representante da
Confraría de Lira. Esta confraría, xunto con outras
das Rías Baixas, levan un tempo dedicándose a
unha actividade mixta pesca-turismo. Sobre isto
deixei dito que “se un cantante non galego como
Manolo García cualificou este feito de subcultura,
eu sei moi ben como lle chamarían os vellos ‘de
antes” (Calo, 2007: 29).
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bles referencias de terra para se situar enriba dos
caladoiros. Agora só se mira para os aparatos, e estes
póñennos xusto no sitio que queremos. Xa non é
preciso coñecer, controlar e beneficiarse dos ventos,
porque hai motores, xa non se precisan os derroteiros dos vellos, porque diso se encarga a electrónica,
xa case non hai vedas forzosas, porque os barcos
logo saen do mar e aguantan.
Noutra orde de cousas, agora xa se ve saltar a bordo
xente con paraugas, xa non hai temas tabús, xa
non se está calado, como se facía antes, cando nin
se podía asubiar para non chamar o vento; agora
asubían ata os televisores e polos altofalantes sae
música como se estiveran en terra. Aceleradamente,
están a mudar os hábitos por evolución interna, propiciada pola tecnoloxía.
Pero nos últimos anos, entrou no noso mar un novo
ingrediente, neste caso foráneo. Vexamos.
O neno que nacía nunha casa de pescadores tiña o
futuro escrito: sería pescador igual que seu pai, seu
avó e así, sen romper a cadea, ata chegar, quizais, á
Idade Media. O cativo que, hoxe, abre os ollos nunca
casa de mariñeiros ten moitas outras opcións laborais,
sen necesidade de seguir o oficio do mar e sobran
dedos das mans para contar mariñeiros que desexen
que os seus fillos continúen o seu oficio. O traballo
do mar esixe demasiado sacrificio, ofrece excesivo
perigo e, aínda hoxe, está miserablemente retribuído,
sobre todo para os mariñeiros33 e, como resultado,
hai xa moi ben anos que moitos barcos teñen que
permanecer amarrados por falta de tripulantes. Tratei
patróns que pescaban moi ben e nunca quixeron
facerse cun barco máis grande que o que tiñan, por
medo a quedar sen tripulación para defendelo. Esta
situación motivou que empezaran a chegar aos nosos
portos inmigrantes caboverdianos, subsaharianos,
peruanos, indonesios, etc., que se foron enrolando
e cubrindo os ocos que os mariñeiros galegos deixa-

O 24 de febreiro de 2008, nun programa da TVG, o
patrón do Eugenio Tercero, Xenaro Amigo, falando
da cantidade de “aparatos sofisticados” que levan
agora os barcos, dixo: “Hoxe ninguén mira para os
montes”. Efectivamente, agora os barcos, aínda os
máis pequenos, son potentes, con bos cascos, bos
motores, radares, sonares, telefonías de VHF, sondas
estéreo, plotters, GPS, haladores, etc. que fan moito
menos ingrata a vida a bordo (os cerqueiros levan
ata televisor con DVD), facilitan as cousas ao patrón,
pero ocasionaron que, duns anos aquí, estean a desaparecer os saberes antigos. Non hai lugar xa para
ocupármonos disto, pero tiña razón Amigo ao dicir
que xa non se mira para os montes, as indispensa-

32. Chega cun só exemplo: os mariñeiros saben ben que, agás gustos particulares, a mellor centola é o macho e que para coller un bo macho, con
garantías, hai que agardar, como eles din, á Pascua, aos meses de febreiro e marzo. A propia Xunta de Galicia recoñéceo, cando di: “O período
con máis garantía comeza en febreiro, a pesar de que, por razóns comerciais, se permitiu pescala antes do Nadal” (López Muñoz, s/d). Un patrón
dun barco da ría de Pontevedra, dos que traballan co boliche, dicíame que, cando levan a bordo o biólogo da Xunta, non hai ninguén máis ecoloxista ca el: tira todo ao mar; todo é pequeno, aínda que o técnico diga que dá a talla. Ao día seguinte, aprovéitase e gárdase o que veña, con
tal de que teña ollos.
33. Os mariñeiros, na súa maioría, seguen cobrando á parte, conforme se pesque, se ben, pouco a pouco, se vai introducindo unha base de xornal
fixa. Malia escasear cada vez máis as capturas na baixura, os seus prezos en lonxa -dos peixes cotizados, non da sardiña ou da xarda- son tales
que os patróns-armadores fan, unha con outra, semanas espléndidas, por moito que choren.
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ban. Ata onde chegan os meus coñecementos, non sei
de ningún estudo antropolóxico34 sobre a situación
que estes alleos crearon no noso mar. Os caboverdianos chegaron aquí, en 1977, cando se instalou a
fábrica de aluminio de San Cibrao; traían a idea de
traballar nela, pero os que ocuparon os postos foron
os da vila, deixando para aqueles as prazas nos barcos
e, polo que sei, tamén estes están desexando deixar o
mar e atopar algo en terra.
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saiban traballar, senón pola falla de continuidade no
traballo, trala paga da semana, algo insólito entre os
mariñeiros galegos.
A mudanza que se produciu e está a producir nas
últimas décadas leva camiño de transformar totalmente a vida e o pensamento do home de mar. O
que non conseguiron os cambios anteriores dos
séculos XVIII e volta do XIX para o XX, é moi probable que aconteza agora. Podo asegurar que unha
elevadísima porcentaxe de mariñeiros en activo
ignoran case todo e, por suposto, o esencial do que
facían os seus avós. Hai pescadores afeccionados
que empatan mellor e máis rápido os anzois que
moitos mariñeiros de hoxe. Están aínda sen estudar
os cambios que se produciron xa na cosmovisión
desta xente, cada vez máis terrícola, con máis perspectivas de mudanza de oficio e, polo tanto, sen
interese en ser dos mellores no que, antes, sería a
loita de toda a vida. Pensamos sempre na integración dos foráneos, sen aínda nos interrogar sobre as
súas influenzas nos galegos. Os antropólogos teñen
moito traballo pola proa. Poñamos un exemplo: o
home de mar, antigamente, rezaba un “Salve a la
Virgen”37 ao pasar diante da capela da Atalaia do
Porto do Son, de Placeres (Pontevedra) etc. Era unha
relixiosidade primaria, e podo asegurar, como dixen
antes, que as maiores e máis destemidas blasfemias
as escoitei no mar con vento duro. Pero a festividade
do Carme facíaos sentir protagonistas38. Hoxe, xa
non sei moi ben como valorar isto, pois boa parte
das tripulacións chegan aquí ignorando que existe
a tal Virxe do Carme. A quen lle rezan? A quen lle
rezarán os mariñeiros galegos do futuro?

Un problema nada menor con respecto á chegada
dos inmigrantes é que son moitos os que chegan
aquí buscando, licitamente, sobrevivir e, para iso, se
é necesario, métense no mar, sen telo visto nunca
denantes. No 2007, o, daquela, ministro Caldera, asinou un convenio co Senegal, polo que poderían vir
1 500 mariñeiros a traballar a España. O armador do
cerqueiro Romina Segundo de Portosín, Francisco
Carreño, denunciou que os catro que se enrolaron
no seu barco, malia chegar con toda a documentación en regra (como acordara o ministro español),
“non viron o mar na súa vida”. Outro armador da
mesma vila só tivo un día no mar a outro senegalés, pois resultou que era alérxico ao iodo, sendo
o propio armador quen lle buscou un traballo en
terra35. Hai un clúster de empresas pesqueiras que
agrupa a 220 firmas en 30 estados e que se dedica
a formar mariñeiros en países como Perú, Ecuador
ou Senegal, “países que cuentan con capital humano
suficiente para formarse en un oficio que no les es
del todo ajeno”36 para que se poidan ir ocupando en
España. Hai xa, en Galicia, un número significativo
de mariñeiros deses países, pero a integración vai
ser moi pouco doada. No Porto do Son informáronme de que están a ter problemas con algúns
mariñeiros procedentes de Perú, non porque non

A Moureira de Pontevedra, abril de 2008

34. Teño referencias de investigacións sobre as mulleres caboverdianas e mesmo da realización dunha tese de doutoramento sobre a integración dos
caboverdianos en Burela; pero non sei, se alguén está estudando a repercusión que estes inmigrantes puideron e poden estar a ocasionar sobre o mar
galego. Malia os anos transcorridos desde 1977 e unha serie de iniciativas integradoras, das que a máis coñecida seguramente serán as actuacións
do grupo feminino “Batuko Tabanka”, a situación actual, con denunciado fracaso escolar e desexos de mudar de traballo os homes e de conseguir
algo estable as mulleres, está moi lonxe da integración. Pero os nosos intereses agora navegan por outros mares.
35. La Voz de Galicia, 17 de febreiro de 2008.
36. La Voz de Galicia, 4 de febreiro de 2008.
37. Con Deus e cos santos sempre se falou en español; non entenden o galego e esa foi a expresión que eu oín e aprendín dos “vellos de antes”,
hai agora máis de medio século.
38. Teño escoitado predicadores na festa do Carme que se emocionaban, falando das “almas sencillas de estos marineros, amigos predilectos del
Señor, que por algo los escogio como primeros apóstoles...” Todo moi bonito e os mariñeiros seguro que o crían sinceramente, pero lembro unha
procesión do Carme, na que unha destas almas sinxelas, tan inflamada estaba de amor pola Virxe, que quixo aclamala e berrou ao seu paso, enfaticamente: “Viva a Virxe do Carme, mecagoendios!” O Viva! de resposta soou entre gargalladas, ata do crego.
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I. INTRODUCIÓN

Na década dos anos 1970, na Mariña luguesa procedeuse á instalación dun gran enclave industrial.
Pareceunos interesante analizar os elementos constitutivos da festa e relacionalos cos cambios que se
deron na comarca e que fundamentalmente están
relacionados coa instalación de Alúmina-alumino. Non
quixemos analizar todos e cada un dos elementos simbólicos que fan parte da festa, máis ben, procuramos
a relación da festa coa comunidade que lle da vida.
Tamén pareceunos interesante dar a coñecer un fenómeno cultural que de xeito similar foi tomando forma
en moitas comunidades a partir dos anos 1980.

Este texto é o resultado da observación participante
dun proceso festivo.
A Maruxaina é unha festa popular creada polo pobo
de San Cibrao (Lugo) co obxecto de recuperar a tradición e lenda deste ser mítico e máxico, ao tempo
que procurar, no calendario, un espazo de encontro
entre veciños.
No ano 2002 a festa foi declarada de Interese
Turístico mais no tempo en que se fixo o traballo de
campo (1995-97) a Asociación de Veciños facía os
preparativos para conseguir este distintivo.

Deste xeito escribimos este texto coa intención
de reflexionar sobre a semántica que serve de fun-

* Agradecemos a colaboración da Comisión de Festas de San Cibrao, ao Museo Provincial do Mar e os seus colaboradores/as e de aqueles veciños
e veciñas que nos prestaron a súa axuda así como os seus traballos e escritos inéditos para a realización deste traballo.
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damento á construción da Maruxaina, a partir da
concepción da festa como un conxunto simbólico
global no que se ritualizan actitudes, calidades, valores e fenómenos sociais nun todo coherente.

taxe” festiva na que se inseriron distintas manifestacións tradicionais do pobo pesqueiro. A carga simbólica que conteñen estes elementos excede o sentido
práctico do mero espectáculo, a súa vinculación coa
tradición, buscada explicitamente polos organizadores para levar a cabo a práctica ritual, confire á festa
un carácter xenérico e global en relación coa estrutura e presentación da comunidade para si mesa e
para os foráneos. Segundo as testemuñas coas que
se falou no traballo de campo realizado, estas vinculan o éxito acadado da festa á súa orixinalidade
mais, como veremos, a festa conta con ingredientes
suficientes para espertar e producir a cohesión da
comunidade e a complicidade dos hóspedes1.

As festas traducen a percepción que a sociedade ten
das relacións xerárquicas. Independentemente das
súas funcións sociais, son un intento de ordenar o
mundo, de aplicar sobre o caos dos datos, un orden
que explique determinadas realidades.
A través das festas –como un dos rituais posibles–
unha cultura informa un modelo de realidade onde
están implícitos una serie de valores que necesita
reafirmar periodicamente.

O que pretendemos é interrogarnos sobre aquilo
que non é explícito no fenómeno festivo e intentar,
desta forma, entender como unha festa pode contribuír ou ser expoñente da asimilación dos cambios
socioeconómicos abruptos nas comunidades que os
sofren. Para realizar esta tarefa pasamos a describir,
dunha forma resumida os dous grandes eixes do
noso traballo: O pobo de San Cibrao (Cervo-Lugo)
e o cambio que sufriu a partir da instalación dun
enclave industrial e a festa e lenda da Maruxaina.

O tempo e o espazo ritual tamén están determinados
culturalmente. Responden a ciclos establecidos polo
tipo de economía que sustente a esa comunidade X,
a cal constrúe un determinado calendario e distribúe
os espazos en función do seu réxime de traballo.
Neste sentido as festas comunican una determinada
forma de percibir e ordenar a realidade a partir dos
valores que pretende difundir na comunidade. E así,
a repetición da posta en escena –espectacularización, dramatización– destes valores de forma non
explícita é outra forma de contribuír ao status quo
(produción e reprodución social da norma).

Agora pasaremos a describir brevemente as características da festa e do pobo de San Cibrao para logo
extraer, nas conclusións, elementos que permitan
unha análise do proceso festivo inseríndoo no
contexto.

Agora ben, sendo una festa “particular” no sentido
de que só ten 24 años de existencia, hoxe a festa
da Maruxaina é considerada a festa principal do
pobo, constituíndo un verdadeiro acontecemento
para a comunidade. Interésanos analizar a festa
da Maruxaina para saber que aspecto constitutivo
deste grupo social estase ritualizando, como se articulan os contidos que se transmiten e que finalidade
ten a transmisión deses contidos.

II. SAN CIBRAO
San Cibrao é un pobo que ocupa unha pequena
península na costa lucense. Rodeada polo Mar
Cantábrico, pertence á parroquia de Santa María de
Lieiro e forma parte do Municipio de Cervo. Na súa
liña litoral, ao carón do Porttiño de Morás, antigo
porto baleeiro, están situadas as instalacións da factoría de Alcoa-Europa.

Os elementos materiais dos que se rodea a festa,
pensamos que non unicamente son un reclamo para
a participación dos veciños como para os turistas. O
desexo consciente de recuperar a tradición e darlle
ao pobo unha festa propia concluíu nunha “mon-

No ano 1975 comezaron as obras do enclave industrial Alúmina-Aluminio ocupando terreos moi próxi-

1. O concepto de tradición asociado co patrimonio cultural está, polo xeral vinculado á producción de emotividade a partir dunha valorización do
que percibimos como noso. (Ver Carretero Pérez, A. 1994).
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mos a San Cibrao, pertencentes ao Concello de
Cervo e ao Concello de Xove.
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Maruxaina co motivo central de facer unha queimada para o pobo cos cartos sobrantes das festas
parroquiais. Ese mesmo grupo foi o que elaborou o
primeiro deseño da festa que ao longo do tempo foi
incorporando ideas de distintas persoas, sen mudar,
no esencial, o desenvolvemento, partes e estrutura
da festa.

A construción desta factoría supuxo toda unha
revolución na comarca e máis en concreto en San
Cibrao que pasou de ter unha ocupación maioritaria no sector primario, a ocuparse no secundario e
desenvolver, nun breve espazo de tempo, o sector
servizos case inexistente ata ese momento. No
censo de 1975 o Concello de Cervo tiña un total de
7.175 habitantes. Para facernos unha idea do que
implicou, sinalaremos algúns datos relevantes que
ilustran o cambio socioeconómico producido.

Pasamos agora a describir brevemente as distintas
etapas e actividades que se dan no día principal da
festa.
3.1. Desenvolvemento da festa

Pola mañá, os grupos de gaitas da localidade percorren o pobo anunciando, coa música, que comezou
o tempo de festa. É un reclamo para saír á rúa e concentrarse na praza vestidos con roupas semellantes
ás utilizadas polos pais e avós.

Na construción do complexo interviñeron máis de
30 empresas e cerca de 17.000 traballadores. As
empresas ENDASA (Empresa Nacional de Alumnio)
e ALUGASA (Aluminio de Galicia) –entre outras–
compraron a particulares un total de 500 hectáreas,
só para a instalación da fábrica, a isto hai que sumarlle o terreo para a construción de tres urbanizacións
en San Cibrao destinadas aos empregados, os terreos
do embalse, as casas construídas en intercambio
pola demolición da aldea de Bidueiros, etcétera.

“[...] eu levo un traxe de Maón que era do meu
sogro, levo uns zocos de madeira, e a boina [...]”
(Informante 1)
É o momento do primeiro encontro entre veciños
e o recoñecemento segundo a súa roupa da súa
participación ou non no proceso festivo, así como
os previos para a participación e preparativos. Esta
primeira etapa da festa consiste en tomar o vermú
ou aperitivo cos veciños, familia e amigos que van
chegando para a festa.

Os problemas e axustes que xerou a construción do
complexo aos veciños foron numerosos, as novas necesidades creadas a partir do desaxuste que implicaron
as voaduras, obras, e demais ocupacións, tales como
abastecemento de auga, tendidos eléctricos, ou evacuacións temporais, fixeron necesario o agrupamento
dos veciños fronte ás necesidades da empresa.

Entorno ás dúas da tarde comézase a montar as
mesas e os manteis para xantar na praia central do
pobo, a praia do Torno. Mulleres e homes sacan as
cestas coa comida e, en grupos de amigos, veciños
e familias, compártese comida e bebida.

Por outro lado, nas entrevistas realizadas, comentouse que houbo certo corporativismo dos de dentro fronte aos de fora, dos veciños fronte aos foráneos, ao tempo que se deu un carácter individualista
coa marca do oportunismo nos tempos revoltos da
instalación e primeiros anos de funcionamento.

Ao redor das seis da tarde na mesma praia do Torno
realízanse os xogos (a carretilla, a cucana, o gusano...) buscando xogos de carácter grupal e de tradición popular. Xa na noite, preto das 23:00 h.apágase
o alumeado público e reúnense os maruxainos2
con farois de aceite e velas na praia do Torno para
esperar á Maruxaina que chegará desde os Farallóns
acompañada de fogos artificiais. Na espera dos mari-

III. A FESTA
Esta festa celebrouse por primeira vez en 1984. Ese
ano un grupo reducido de veciños –a Comisión
de Festas do pobo–, decidiu rescatar a lenda da

2. Reciben este nome, por extensión, aquelas persoas que se visten co atuendo típico da fiesta.
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ñeiros que van capturala entre as persoas reunidas
na praia haberá grupos de música tradicional, berrarase o nome da maruxaina, e tocaranse os cornos
coa intención de chamala e atraela cara á praia.
Desde o momento en que chega á terra, os participantes acompañan á figura en forma de muller/
peixe nun paseo polo pobo ata chegar á praza onde
se celebrará o xuízo á Maruxaina.

“[... ]A Maruxaina é mala. E cando grita é para que
os mariñeiros se acerquen a ela e morran, porque
o mar desfará as súas embarcacións contra os illotes dos Farallóns.”
(Barro Quelle, 1989)
As distintas versións respecto á orixe, tradúcense
en formas de representación plástica. A imaxe que
toma cada ano, pode ser diferente, flutuando entre a
bela sirena que namora ós mariñeiros e a vella bruxa
que os engana e os mata3.

Na representación do xuízo realizada de forma
teatral por xente nova aparecerá a discusión e argumentos das dúas versións da figura da Maruxaina. A
positiva como ser que axuda aos mariñeiros a atopar
o porto cos seus cantos e outra negativa que acúsaa
de ter promovido os naufraxios habidos nas costas
da pequena península chamada da paz.

Aparentemente, esta lenda, estaría fundada no son
que produce o vento do Oeste ao pasar con forza
a través das covas que hai na Sombriza, e que
coincide co mal tempo; outra explicación, sería
a existencia dunhas aves migratorias (chamadas
Maruxainas) que pasarían pola península de San
Cibrao anunciando temporal. Hai, tamén, quen
aseguran que esta historia foi difundida polos
contrabandistas para afastar aos curiosos das
rochas nas que recollían, deixaban ou embarcaban mercancías.

Despois do xuízo no que será absolta faise un baile
a cargo de grupos locais de música e danza tradicionais e distribúese a queimada, que dará paso á
verbena na praza do pobo.
3.2. A Lenda

A Maruxaina é unha figura feminina, ninfa, sirena
ou nereida, que habita nos Farallóns –tres illotes
de rocha que están enfronte da praia do Torno,
Chamados Pé, Sombriza e Baixa–.

Esta sirena ou nereida, que aparece maxestosa do
mar, é representada sempre como medio muller e
medio peixe. A parte de muller é a que soe variar.
Ás veces, foi representada como unha muller nova
e fermosa, de cabelos dourados, outras como unha
muller vella coa pel curtida polo mar, de riscos
duros e mans osudas e brancas. A iconografía completase co fuso e a roca; o pote para a queimada;
redes de pescador, e ata a presenza dun cabrito.

A lenda transmitida de forma oral e con escasos
rexistros escritos atopados, ven contar que co seu
canto esta sirena atraia aos barcos cara ás rochas,
ou ben, que avisaba aos pescadores do mal tempo
para que non saíran ao mar. Era percibida polos
nenos e nenas como un “coco” que estaba alí,
preto do pobo. Segundo contan as testemuñas a
súa ocupación era fiar febras de liño nas rochas
dos Farallóns. Na atribución destas calidades á
Maruxaina podemos apreciar como na lenda vanse
contrapoñendo as connotacións negativas á dozura
dunha doncela que fía.

Para proceder á dramatización da lenda realizouse
un boneco ou modelo de aspecto tenebroso que se
foi transformando co pasar dos años nunha figura de
sirena fermosa e nova.
“[...] antes era un espantallo, agora é unha moza
loura. A primeira vez o boneco era con unha cara
[... ] media cara cuberta de algas mariñas, saíalle
unha cola de sirena [... ] agora é máis ou menos
igual pero máis bonita, unha cara preciosa de figurín, de maniquí de escaparate [...]”
(Informante 1)

“[ ... ]era unha cousa abstracta, soábache como un
coco, era mala para os nenos...”
(Informante 1)

3. A Asociación de Amigos da Maruxaina creada no ano 1997 fixo efectivo o proxecto de situar na praia do Torno unha escultura representando a
Maruxaina que de forma permanente pode verse na praia. Esta figura representa todas as calidades coas que se narra a lenda.
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mulleres vestían moito de negro, con esas toquillas e o mandil a cadros negros e brancos [...]”
(Informante 3)
Un complemento importante na indumentaria é o
corno, unha concha cun burato na súa base, que ao
soprar polo orificio produce un son grave que foi
moi utilizado para advertir da chegada de barcos ao
porto ou de perigos.

Para o desembarco apágase o alumeado público e
coa única luz dos farois e velas espérase na praia a
que chegue a protagonista nunha barca de remos.
Unha vez en terra, ao igual que se faría cunha
imaxe relixiosa, é portada por catro persoas polo
paseo marítimo e conducida á praza central onde
o grupo teatral da localidade escenifica un xuízo
popular organizado en dous bandos que acusan
ou defenden á Maruxaina baseándose nunha das
dúas versións que circulan sobre a intencionalidade dos sons que produce a sirena. Só nunha
ocasión foi condenada, o resto das edicións absolveron á protagonista prometendo devolvela ao
mar tras bailar e gozar con ela a noite dedicada a
súa historia.

“[...] Tamén se había un incendio nunha casa, de
noite, se era de día todo o mundo sabía que era
pescado, pero si era de noite, sabían que era un
acontecemento imporante [...]”
(Informante 2)
3.4. A Praia.

Despois de tomar uns viños nos redores da praza do
pobo, as familias van á praia coas cestas cheas de
comida. É como ir ao campo a pasar un dia de festa.
Prepáranse mesas, manteis e todo un habitáculo
para xantar en comunidade. A empanada galega, o
asado e distintos embutidos é o máis común nas cestas. Habitualmente vese aos máis novos en grupos
fronte ás mesas dos maiores. A comida e a bebida
circula duns grupos a outros. Anís para as mulleres
e augardente para os homes. É habitual pasar dun
grupo a outro para tomar a sobremesa con uns, o
café con outros e finalmente xuntarse todos para
participar nos xogos.

“Ó lonxe síntese o son dos cornos mariños e as
embarcacións que traen á Maruxaina van chegando
á praia.[..] neste intre tamén se escoitan berros de
Maruxaina! Maruxaina!. Nos potes de ferro e de
barro que fumean ao redor da prazoleta estase a
facer a gorenteira queimada [...]”
(texto veciños)
3.3. Vestimenta.

Os participantes na festa, desde primeiras horas
da mañá, saen á rúa vestidos como o facían os seus
antepasados. As mulleres levan saia negra, mandil
negro, camisa branca, pano na cabeza e mantilla
sobre os ombreiros. Os homes con pantalón azul,
tipo mahón, e camisa branca con boina negra e
pano de cadros bancos e azuis con nó no pescozo.
Os distintos elementos foron recollidos, todos eles,
da tradición e, fóronse incorporando e uniformizando as formas de vestir na festa ao longo dos
anos4.

“porque agora, a xente nova non lembra como era
aquilo, pero, nós, que temos vivido entre o que foi
e o que é, recordamos e quixemos que quedara a
lembranza [...] recordar un día como vivían eles
todo o ano [...]”
(Informante 2)
A organización da festa inclúe no programa a celebración de xogos colectivos sen ánimo de competencia
na praia. Trátase de xogos tradicionais nos que non
se dá aos vencedores premio algún. Os competidores agrúpanse da mesma maneira que á hora da
comida. Unha vez terminados os xogos dispérsanse os participantes para ir ás súas casas, gardar as

“Os homes co pantalón de mahón, remendado
por que no había para remendar o pantalón, e as

4. Así a propia asociación fai deseños de articulo de venda para as persoas que e incorporen á festa e gusten de participar cando menos cun pequeno
que por unha banda os identifique como participantes e pola outra sirva a modo de suvenir.
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viandas, coller algo para a cea e algo de abrigo para
acudir á praia co farol en vez das cestas a esperar a
chegada da Maruxaina.

aos seus moradores5. Hoxe esta festa consiste nunha
cea dos veciños nun establecemento previamente
concertado na que, se procede, báilase e cántase
algunha canción popular galega.

IV. CONCLUSIÓNS

Así pois en San Cibrao tamén se confirma a tendencia que apunta H. Velasco a partir da que as festas
tenderían á concentración en determinados períodos e a súa extensión na duración de cada unha de
elas.

“Las fiestas marcan los tiempos sociales y ordenan las secuencias temporales de cada sociedad. Las fiestas interrumpen la sucesión lineal
del tiempo y establecen periodos y ciclos.”

En relación co segundo aspecto mencionado con
anterioridade, os traballadores ocupados nos sectores secundario e terciario da economía fronte ao
primario que ocupou a vida do seus antepasados,
poden ritualizar na festa a exaltación da nostalxia do
vello, fronte ao novo tal como apunta Bajtin (1975).
Así, a figura da Maruxaina ocuparía o lugar do Rei
destronado (polos procesos de industrialización).6
Creemos que a análise que fai Bajtin das festas descritas na obra de François Rebelais adáptanse ao
noso obxectivo. A Maruxaina eixe sobre o que se
articula a festa aparece como un ser sobre natural,
no sentido de que no se lle aplican as normas da
comunidade, vai por libre, e ao tempo, aparece
como dependente da mesma comunidade, posto que
é a mesma comunidade a que lle da sentido e vaille
atribuindo características de humanidade (o fuso e
a roca, entre outras). A Maruxaina pódese ver como
o simbolo da tradición, pertence ao pasado pero
recóllese no presente cunha nova funcionalidade e
significación. O pasado, con esta festa, é recollido
como fórmula de cohesión e tamén de aprendizaxe
para mostrar os valores e normas da comunidade
tanto á xente nova como á foránea, no que pode
dicirse que hai tamén un proceso de asimilación
ou incorporación. No proceso de aprendizaxe só
se mostra aquilo que é dominado. A Maruxaina
chega á praia por que é capturada, a súa visita non
é voluntaria. Cada ano esta visita imprégnase da sorpresa dunha primeira vez. Ao final, durante o xuízo
o pobo decide, e devólvelle á liberdade á sirena. De
forma análoga ao análise de Bajtin o poder pasa do

(Velasco, 1982)
A partir dos datos cos que contamos creemos que
non é posible disociar a instalación do enclave
industrial do nacemento da festa da Maruxaina.
Dous aspectos parécenos de interese para seren
resaltados. Por un lado, o paso do traballo no mar
(estacionario, perigoso, que implica largas ausencias
e irregular nos beneficios económicos) a un traballo
industrial, estable e cunha remuneración constante
ao largo do ano e que non implica grandes desprazamentos. Por outro lado, o movemento de persoal,
que durante a construción do complexo levouse a
cabo, tanto por parte dos residentes como na chegada de un gran número de traballadores foráneos.
Ambos sucesos tiveron moitas e diferentes implicacións na comunidade e cremos que os cambios
sufridos a partir destes anos son os que motivaron o
nacemento da festa como unha especie de catarses
comunitaria na que resaltar o novo fronte ao vello e
o nós fronte aos outros.
O novo ciclo laboral precisaba dun tempo de ocio
tamén estable concentrado no mes de Agosto. É,
polo tanto, neste mes onde tiña que instaurarse o
punto de inflexión que marcara a diferenciación
entre o tempo de traballo e o tempo de ocio e no
que tería xustificación unha festa para o pobo.
Neste entorno enténdese o desprazamento de festas
tradicionais, como a festa de San Andrés na que foi
costume ir de casa en casa cantando coplas alusivas

5. Esta festa celébrase no inverno cando a flota estaba no porto e cantábanse as parrandas de San Andrés consistentes en coplas inventadas referentes
á vida cotiá e aos acontecementos importantes no pobo.
6. Bajtin sinala que hai elementos das festas que funcionan como símbolos de carnavalización. Como por exemplo a imaxe do monarca como símbolo
do antigo réxime. A destrución e o destronamento estarían asociados ao renaciemiento e á renovación.” [...] la muerte de lo antiguo está ligada al
nacimiento de lo nuevo [...]"
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urbanizado do pobo. Por outra parte, e en relación
coa festa, a praia e a praza central, son espazos
comúns nos que se desenvolven as distintas fases da
festa, Fóra do tempo festivo a praia é o espazo fronteirizo entre o mar e a terra, un espazo liminal no
que, durante a festa e de forma curiosa, prodúcese o
encontro entre a Maruxaina e a comunidade.

Cómpre tamén entender procesos anteriores na utilización da tradición dos que somos herdeiros. Así no
século XIX aparece un interese renovado da elite burguesa polo folclore, o motivo pode ser o forte desarraigo social. A falta de recursos para afrontar novos
problemas levou á creación e ás ciencias a procura
das tradicións populares como fonte de coñecemento
e exáltase o tradicional dunha forma romántica. Así,
pois, podemos interpretar a funcionalidade da festa
como vehículo de unión entre a tradición e a modernidade, ao dotar ao pobo duns recursos, pero, sobre
todo dunha nova fórmula de cohesión e un renovado
sentido de identidade fronte ao estraño.

Ambos espazos, contribúen así a materializar a identidade social da comunidade, na medida en que se
efectúa, a través do ritual, a reprodución do status
quo. Outro punto digno de mención é que na festa,
asistimos ao relevo xeracional nas tarefas de organización e traballos de preparación, así como nas
representacións. Nas edicións ás que asistimos foron
as persoas máis novas do pobo as que desempeñaron
os papeis máis activos.
Pódese afirmar que na festa danse certos elementos
que procuran a súa carnavalización, no sentido
que lle atribúe Bajtin. A chegada da Maruxaina e o
xuízo constitúen o clímax da festa mais a degustación da queimada é o momento definitivo de cohesión despois de chegar a acordo durante o xuízo.
Ademais a ausencia de elementos relixiosos maniféstase no feito de que se celebra sempre o segundo
sábado de agosto día libre de cumprir coas obrigas
institucionais. A autoridade desaparece e dilúese no
sentido comunitario que toman cada un dos episodios da festa.

No mesmo sentido, Marcial Gondar entende que
o patrimonio cultural dunha comunidade axuda a
esta a encarar os custes que se derivan dos cambios
socioeconómicos: “ [...] a permanencia é tan necesaria
para a supervivencia como a innovación." Así, podemos inducir que a festa da Maruxaina, que pertence
ao patrimonio cultural, procura a seguridade que
proporciona a permanencia dos valores comunitarios
a pesar dos cambios sufridos e, polo tanto, axuda a
asumir estes cambios dunha forma non dramática. De
aquí a importancia de que a festa supoña a participación xeral e un compromiso inter- xeracional.

Creemos que todos estes elementos propios do
Entroido subliñan a importancia de traer a tradición
ao presente, poñer o antigo fronte ao novo, e recoñecerse nos valores e identidade común. É, en definitiva, unha demostración ritualizada do que somos
e de onde vimos, unha demostración e aprendizaxe
para a xente nova e para os invitados.

A relación entre festa e lenda tamén nos informa na
mesma dirección. O discurso lido durante o xuízo á
Maruxaina do ano 1996 contén todos os elementos
da lenda. A través da dramatización, o texto, pretende darlle á festa unha tradición que no lle corresponde por antigüidade. Enlaza un tempo non histórico,
remoto, cunha realidade actual. Este vínculo establécese, no texto, sinalando o momento presente
cunha especificidade que lle ven de antigo e xustificada pola tradición que na realidade só aporta a
lenda da Maruxaina. Por outro lado, é probable que
a lenda puidera ser analizada nos mesmos termos
e sufrira o mesmo proceso de “sacralización” do
que participa a festa. Como outras lendas, non ten
principio temporal pero si unha referencia espacial.
Os Farallóns son un espazo común, fóra do espazo

A Maruxaina é, de entre todas as festas que se celebran
en San Cibrao, a que ten, ao noso modo de ver, uns
recursos de cohesión maiores e unha carga simbólica
que posibilita, mellor que ningunha outra, a recreación da identidade colectiva.
En definitiva, os cambios socioeconómicos producidos pola instalación da industria supuxeron a ruptura de estruturas espazo-temporais na comunidade
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que vense reflectidos na festa. E así, a festa construíuse como un ritual rexenerador da identidade
comunitaria a partir do recoñecemento dos valores
comúns e o sentimento de pertenza.
Non quixeramos rematar este texto sen dar as
grazas ao pobo de San Cibrán, ás persoas que nos
atenderon e deixaron entrar nas súas casas. Foron
uns anfitrións excepcionais e, pasado o tempo, non
esquecemos o sentimento do que participamos
aínda que fora por un breve período de tempo.
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Mª ELISA ABAD SUÁREZ

pago do franqueo e dos dereitos de certificado, foi
establecido por Decreto de 24 de outubro de 1849,
ampliado por R. O. do 1 de decembro, pola que se
estableceron as tarifas correspondentes. A primeira
emisión española leva gravada a efixie da raíña Isabel
II. O gravador foi D. Bartolomé Coromina e foi posto
en circulación o día 1 de xaneiro de 1850.

Un selo é fisicamente un anaco de papel, de formas
e tamaños moi variados –anque os máis habituais
sexan rectangulares e cadrados– con bordes perforados ou sen perforar o que, ó separalos de outros
selos orixina o feito de que aparezan dentados ou
sen dentar.
O primeiro selo de correos do mundo apareceu en
Gran Bretaña o 1 de maio de 1840. Esta innovación
británica pronto foi seguida por bastantes países e
supuxo unha revolución nas comunicacións e, consecuentemente, no progreso da humanidade.

Co tempo a afección ó estudo dos selos foi especializándose en diferentes aspectos dos mesmos, tales
como países de orixe, data de emisión, motivos,
valores, usos específicos,...

España foi o décimo país do mundo que adoptou este
sistema. O emprego en España dos selos como previo

Todo aquilo que se relacionou co coleccionismo dos
selos definiuse como FILATELIA. A palabra Filatelia
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ten a súa orixe en dous vocablos gregos: Philos
(amante) e Atelia (derivado de ateles, pagado previamente). Pódese dicir que significa “amor polos
selos”.

Na filatelia española o abano de temas e moi amplo
e variado; nembargantes, son escasas as aparicións
de ilustracións que teñan relación coa provincia de
Ourense.

A Real Academia Española incorporou a palabra filatelia ó diccionario da Lingua Española en febreiro de
1922 coa seguinte definición: “Afición a coleccionar
y estudiar sellos de correos.”

Pouco a pouco farase un percorrido polos distintos
exemplos despois de facer unha clasificación temática dos mesmos.

A base é o selo pero tamén teñen cabida outros efectos postais como:

DON XAQUÍN LORENZO FERNÁNDEZ
“XOCAS”

- Cuños e rodillos (empregados basicamente para
a cancelación postal do franqueo das cartas e
tamén dan noticia da súa orixe, da data de saída
e do medio de transporte); merece sinalar que
o cuño da fe de que unha carta circulou por
correo.
- Enteiro postais que son documentos postais de
tamaño normalizado (tarxeta postal) que levan
impreso nunha cara o selo e algún motivo alusivo
ó país emisor, e un espacio par a dirección do
destinatario e do remitente; deste xeito, franqueo
e soporte constitúen unha unidade inseparable.
- Aerogramas son sobres-carta especificamente
preparadas para ser utilizados por correo aéreo.
- Tarxeta máxima que non é peza postal senón
filatélica composta por unha postal, un selo e
un cuño que coinciden no motivo que nos tres
aparecen.

Comézase lembrando a figura do ilustre ourensán
D. Xaquín Lorenzo Fernández “Xocas”, intelectual distinguido,eminente etnógrafo, arqueólogo,
profesor, historiador, debuxante, fotógrafo e filatelista. Importante defensor do noso patrimonio,
dedicou toda a súa vida ó estudo da nosa terra e
ó longo dela emprendeu distintas empresas nas
que participou de xeito activo e desinteresado. No
seu afán de difunda-la cultura foi socio fundador
da Sociedade Filatélica, Numismática e Vitofílica
Miño de Ourense, ocupando o cargo de primeiro
secretario.

O formato dos selos fai posible a súa contemplación,
estudo, clasificación e arquivo con razoable comodidade. Son elementos de cultura e diversión que poden
integrarse en calquera actividade de ocio, ó tempo
que colaboran na formación persoal de cadaquén; as
coleccións poñen en contacto ó coleccionista con figuras históricas, con países, con feitos fundamentais da
humanidade, con progresos da ciencia, coa arte, con
monumentos, coa natureza, con costumes, folclore...
Disto podemos deducir que o patrimonio dun país,
rexión ou provincia determinada pode quedar plasmado nos selos.

Por este motivo a Sociedade homenaxeou a D. Xaquín
dedicándolle o seu primeiro Selo Personalizado (*)
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ptas. impreso en calcografía con cor azul escura
e violeta ten un dentado de 12 ¾; a tirada foi de
5.000.000 de exemplares que foron distribuídos
en pregos de 25 selos cada un.

Como se pode observar, son moitas as razóns polas
que D. Xaquín ten que encabezar esta lista que enlaza selos e patrimonio.

PORTA NOVA DE RIBADAVIA
O 28 de novembro de 1997 a Porta Nova de
Ribadavia aparece nun selo que está incluído na
Ruta Sefarad. É unha das que aínda se conservan do
Castelo dos Sarmiento.

1. PATRIMONIO ARTÍSTICO
1.1. HERÁLDICA

En calcografía,
cun dentado
13 ¾ x 14 saíu
cun valor facial
de 21 ptas. en
cor castaño e
castaño escuro.A tirada foi
de 2.000.000
de exemplares
distribuídos en
pregos de 16 selos (catro series en tira horizontal
ou vertical).

ESCUDO DE OURENSE
O escudo de Ourense aparece na
Serie de Escudos das Capitais de
Provincias Españolas
O 16 de novembro de 1964, luns,
Correos emite o selo dedicado ó
Escudo de Ourense, dentro do
Grupo III, en pregos de 50 selos,
impreso en oco gravado e con
sobre primeiro día en Ourense e Madrid, o dentado
12 ¾, o valor facial de 5 ptas. e a tirada de 4.000.000
de unidades.

CASA DO CONCELLO
1.2. ARQUITECTURA CIVIL

Do 6 de xuño
ó 6 de xullo de
1981, a Casa do
Concello, aparece nun rodillo acompañado dun texto de propaganda do Estatuto de Autonomía.

CASTELO DE MONTERREI
En canto a edificacións, o primeiro que aparece nun selo é o que se ilustra co Castelo de
Monterrei, Este monumental conxunto fortificado, en que se asentaron as linaxes dos Ulloa,
os Zúñiga, os Viedma, os Fonseca, os Acevedo
e os Duques de Alba, foi enclave estratéxico
desde a Idade Media na fronteira con Portugal. A
“Acrópole” máis grande de Galicia está formada
por tres recintos amurallados sobre unha alongada
lomba, nas proximidades de Verín (Ourense); está
incluído na Serie Castelos
de España que comezou o
13 de agosto de 1966. O
selo de Monterrei emitiuse o 24 de xuño de 1970;
cun valor facial de 1,20

Os balcóns de ferro fundido da 1ª planta teñen as
armas da cidade e remata con blasón e reloxo.
No ano 2003 celébrase
en Ourense a exposición
EXFIGALICIA. No cuño
aparece como imaxe principal a fachada principal
da Casa do Concello, edificio neoclásico de finais
do s.XIX
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VIII Exposición Filatélica
Internacional de Galicia
e o norte de Portugal:
IBEREX 93.

AS BURGAS
O día 30 de xuño de 1969
estámpase un cuño no que
aparece a Burga de Abaixo
coa súa fachada neoclásica,
nicho, xarróns e frontón co
escudo histórico de Ourense;
ó seu lado figuran as lendas e
notas musicais xa que coincide coa III Exposición
Filatélica Ourensá “EXFIMIÑO III” con motivo do
Festival da Canción do Miño.

O 27 de novembro ó 3 de
decembro de 2001 celebrábase en Ourense a XIV Exposición Internacional de
Enteiro Postais. Para este evento empregouse un cuño
os días 27 e 28 e un rodillo no que aparecía A Ponte
do Milenio, a quinta ponte da cidade de Ourense,
destaca polo seu deseño vangardista e polo audaz
sistema estructural
empregado deseñado por Álvaro Varela
de Ugarte.

AS PONTES
O 1 e 2 de novembro de 1989
a Ponte Romana aparece no
cuño que conmemoraba os
25 Aniversario da Sociedade
Filatélica, Numismática e
Vitolfílica Miño. No deseño está
o emblema da Sociedade consistente nun cuño de araña de 1850, a ponte romana e
a bandeira galega.

Ó seu lado figura a lenda: “Cidade das Pontes” denominación que ten ben merecida a nosa cidade.

A Ponte Vella sobre o río
Miño é a imaxe principal
do deseño do cuño que
cancelou as cartas o 24 de
xuño de 1973; incluía tamén
As lendas alusivas e notas
musicais.

PRAZA DO FERRO
Un cuño cun detalle da Praza do
Ferro serviu para a cancelación do
enteiro postal dedicado a Santa Comba de Bande o 7
de maio de 1993. A fonte que preside a Praza datada
no século XVIII, representa a sereas na súa base,
logo cariátides, Eros y coroándoa dúas aguias.

O feito enmarcouse na IV Exposición filatélica con
motivo do Festival da Canción do Miño.
A Ponte romana de Ourense
aparece xunta
unha autopista
e un minusválido filatelizados ó carón do anagrama dos II Xogos
ibéricos. Utilizouse do 1 ó 31 de maio de 1988.

1.3. ARQUITECTURA RELIXIOSA

O 4 e 5 de maio de 1993 aparece nun cuño a Ponte
Romana de Ourense, acompañada da Ponte de
María Pía en Oporto con lendas alusivas. Celebrábase

A Santa Igrexa Catedral de
Ourense apareceu por primeira
vez no deseño dun cuño emitido

SANTA IGREXA CATEDRAL
DE SAN MARTIÑO
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para a Exposición Filatélica Provincial ESPAMER 87
celebrada do 2 ó 12 de outubro de 1987.

de Compostela, pero conservando á policromía. O
valor facial é de 17 ptas.

CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO DE
OURENSE

MOSTEIRO DE SAN ROSENDO DE
CELANOVA

Claustro de San Francisco, do s. XIV, gótico
e declarado Monumento
Nacional en 1923, forma
parte do edificio que foi
convento de San Francisco
e, desde 1843 ata 1984,
cuartel de infantería, etapa na que o edificio sufriu
diversas reformas. O selo pertence a Serie Turística:
Paisaxes e Monumentos que comezou o ano 1964.
Foi emitido o 23 de xullo do ano 1970 dentro do VII
Grupo. O seu valor facial é de 2 ptas. en calcografía
con cor azul escura e lousa; o dentado 12 ¾ cunha
tirada de 10.000.000 de unidades.

Do 14 ó 17 de agosto
de 1996 celebrouse no
Mosteiro de San Rosendo
a IX Exposición de
Enteiro Postais. Durante
esas datas canceláronse
as carta cun cuño que
representaba a fachada
da actual Igrexa do Mosteiro, mostra excelente do
barroco, declarada Monumento Nacional no ano
1931.

SANTA COMBA DE BANDE

A Sociedade Filatélica, Numismática e Vitofílica
Miño de Ourense organiza tódolos anos unha exposición dende 1983. Pero ano 1996, tómase a decisión
de dedicala a unha parroquia da provincia que teña
como patrón a San Martiño. Dende esa data, un día
de novembro, unha Estafeta temporal de Correos e
Telégrafos instalada no Liceo Ourensán, é a encargada de coloca-lo cuño alusivo a San Martiño.

IGREXAS OURENSÁS con advocación a
SAN MARTIÑO

Así, o 7 de novembro de 1996 o cuño estaba dedicado á Igrexa de San Martiño de Valongo (Ourense).
Trátase dun edificio tipicamente barroco, no que a
imaxe do santo titular encontrase situada nunha hornacina inscrita nun frontón partido sobre a porta principal.
O edificio reconstruíuse a
mediados do século XVIII
gracias o donativo de Frei
Diego Martín de Vergara,
agustino natural desta terra e que alcanzou a dignidade de arcebispo en América.

O 7 de maio de 1993 emítese un enteiro postal
dedicado á Igrexa de Santa Comba de Bande que
aparece na ilustración do conxunto; de estilo visigodo, foi construída no século VII á beira do río Limia
e declarada Monumento Nacional no ano 1921. É
unha igrexa pequena que en tempos foi mosteiro
habitado por monxes que se dedicaban a dar auxilio
ós peregrinos.
O selo, que está impreso no anverso –non pegado–
ten un detalle do Pórtico do Paraíso da Catedral
de Ourense semellante ó da Catedral de Santiago

O 7 de novembro de 1997, a Igrexa de San Martiño
de Zaparín (Cortegada). Construcción barroca
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O 8 de novembro del 2002
dedícase á Igrexa de San
Martiño de Nogueira de
Ramuín, mostra da arquitectura popular no Concello de
Luintra. De orixe románica,
comezou a construírse na
segunda metade do século
XII e foi restaurada nos séculos XVI e XX. Do seu inicio conserva as portadas e
os canecillos.

O 7 de novembro de 1998,
a imaxe de San Martiño de
Porqueira cancela as cartas.
Ten restos románicos pero é
de estilo barroco. A fachada
presenta unha hornacina pétrea
con San Martiño bispo, e está
rematada por unha torre de
dous corpos e terminada en
cúpula semiesférica. No interior
destaca un retablo del s. XVIII dentro dun elegante estilo rococó.

O 7 de novembro de 2003,
seguindo a tradición, celebrouse a exposición dedicada á Igrexa de Vilariño
de Conxo, construída no
século XVI. O cuño reproduce o San Martiño do retablo, como bispo en posición
sedente cos atributos do
cargo, que data do século
XVII.

O 10 de novembro de
1999 dedícase á parroquia de San Martiño de
A Gudiña, construída a
fins do s. XVII e principios do XVIII. Posúe un
retablo de San Martín e sobre el unha imaxe do
Santo a cabalo.

O 10 de novembro de 2004
á Igrexa escollida foi a de
San Martiño de Pazó
(Allariz); con isto rendíase unha homenaxe a D.
Xaquín Lorenzo Fernández
“XOCAS” no ano no que
se lle dedicou o “Día das
Letras Galegas”; fixera un
estudo sobre esta construcción con Anxo del Castillo.
Monumento histórico-artístico desde 1931.

O 3 de novembro de 2000,
a Igrexa elixida é a Santa
Igrexa Catedral de
San Martiño da capital
ourensá., co seu Pórtico
do Paraíso, a capela das
Neves e a do Rosario e a
do Santo Cristo.
No 2001 a figura de madeira de San Martiño bispo,
situada no retablo maior da
Igrexa de San Martiño de
A Mezquita, é a elixida para
o cuño; é obra do escultor
José A. Ferreiro Suárez. A
igrexa foi aberta ó culto no
ano 1712 segundo consta nos
documentos parroquiais, e
sempre estivo unida ó Pazo
de Láncara.

O 10 de novembro de 2005
dedícase á Igrexa de San
Martiño de Lamas en San
Cristovo de Cea que foi
rematada no ano 1720, coste
sufragado polo Mosteiro de
Oseira. O seu primeiro cura
Ecónomo foi Frei Andrés
Rguez. Godoy, do Mosteiro
de Acibeiro.
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Na ilustración aparece o traxe popular cos seus elementos tradicionais: faldra, saia, mantelo, dengue,
cos,...

AFIADOR E PARAGÜEIRO
Esta figura errante partía de Nogueira de Ramuín
percorrendo o mundo para gañar á vida coa súa arte.
A roda ou tarazana, principal aparello de traballo,
aparece no cuño de 1988. No ano 2001 o monumento ó afiador, obra en bronce de Buciños do ano 1971,
ubicada en Luintra é o deseño do cuño da mostra en
homenaxe ó afiador.

E o 1 de abril de 2008 sae á luz un selo personalizado coa fachada desta igrexa de estilo barroco rural
construída en 1768.
O 9 de novembro de 2007 sae á
luz un selo personalizado dedicado a Igrexa de San Martiño de
Loiro datada no século XII. É o
exemplo máis antigo das construccións relixiosas do Concello de
Barbadás. Caracterízaa a súa fachada principal con portada con arquivoltas. Sobre ela,
cornisa perlada adornada con figuras humanas,
mitolóxicas,...

FESTAS POPULARES

Este selo foi cancelado cun
cuño especial no que aparece un detalle da vidreira
lateral na que destacan
os atributos do santo: o
báculo e a espada.

FESTA DO VIÑO RIBADAVIA
A primeira ocasión na que
sae á luz un cuño alusivo a
unha Feira do Viño foi no
ano 1973 con motivo da
X Feira-Exposición do Viño
do Ribeiro celebrada en
Ribadavia; con un parón en 1978, o último da serie
ata o día de hoxe é o correspondente ó ano 1982.

2. PATRIMONIO ETNOGR ÁFICO

TRAXE REXIONAL FEMININO
A serie de traxes rexionais (cun total de 52 selos
repartidos en cinco grupos) comezou a aparecer
no ano 1967. O traxe rexional
feminino de Ourense emitiuse o 4 de novembro de 1969,
dentro do Grupo III, cun valor
facial de 6 ptas.; impreso en oco
gravado cun dentado de 12 ¾ x
12 ½ tivo unha tira de 5.500.000
exemplares distribuídos en pregos de 50 selos.

Tamén houbo rodillos conmemorativos da FeiraExposición dos Viños do Ribeiro dende o ano
1973 ata ó 1982 convidando a todo o que lea a
acudir a visita-lo evento. Aparece outro no ano
1988.
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ENTROIDO VERÍN
No ano 2005 do 18/1 ó 18/2
faise por primeira vez un
rodillo alusivo ó Entroido da
localidade ourensá de Verín.
Ilustrada cunha carauta
como o que funcionou do
28/1 ó 28/2 de 2006.

A “Festa do Pulpo” vense celebrando en Carballiño
o segundo domingo do mes de agosto dende o ano
1964, sendo as grandes protagonistas as pulpeiras
de Arcos. Un rodillo en vigor do 15/7 ó 15/8 de 2004
promocionaba a XLII edición

Un fragmento da máscara
característica e arcaica da
Comarca de Monterrei é
a do Cigarrón que figura
no rodillo do ano 2007 en
vigor dende o 1/2 ó 28/2.

FESTA DO CABRITO VILARIÑO DE CONSO

É unha carauta de pao traballada en madeira e pintada de xeito que nela resalten as cellas, as sonrosadas
meixelas, amplo bigote, cínico sorriso mostrando a
dentadura e barba falsa.
Na feira gastronómica pódense degustar os productos da zona como son o cabrito, o mel, chourizos,
androlla, licores caseiros, bica e a sobremesa típica
da zona os “montonicos” a base de hojaldre e leite
condensada. Houbo rodillo conmemorativo:

3. PATRIMONIO NATURAL
RIBEIRA SACRA
A Ribeira Sacra é unha
zona compartida polas
provincias de Lugo e
Ourense; Debe a súa
denominación ás innumerables igrexas, mosteiros e ermidas construídas alí. Unha imaxe
do río Sil atravesando ás
montañas foi a elixida
para ilustrar o selo e o
cuño no que se pode ler
Ribeira Sacra - Canón do
Sil.

os anos 2004 do 9/3 ó 9/4 e o 2005 do 5/1 ó 5/2
ilustrados co escudo,
o 2006 do10/2 ó 11/3 e o 2007 do 1/2 ó 28/2 ilustrados co cabrito.
FESTA DO BOI ALLARIZ

Dende 1983, ano da recuperación de “O Boi”, a Festa
do Boi vense celebrando na vila de Allariz.

Foi emitido o 8 de marzo de 2002, cun valor facial
de 0,75, formato vertical de 28,8 x 40,9 mm., dentado 13 ¾, impreso en oco gravado sobre papel
estucado, engomado, fosforescente cunha tirada
de 1.200.000 exemplares distribuídos en pregos
de 50 selos.

Inicialmente a Festa contaba con 3 días, pasando progresivamente a ser na actualidade nada máis e nada
menos que 9 días de festa. Houbo rodillo só o 2005
dende o 21 de abril ó 21 de maio.
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HUECOGRABADO: Procedemento utilizado na
impresión de selos polo sistema de pranchas metálicas gravadas en oco.

RIBEIRO
Un
selo
dedicado
á
Denominación de orixe
Ribeiro foi emitido o 1 de
setembro de 2004 anque a súa
presentación na nosa terra tivo
lugar o día 3 do mesmo mes no
Hotel Mosteiro de San Clodio
de Leiro, foi impreso en papel estucado, engomado
fosforescente polo procedemento de oco gravado,
cun dentado 13 ¾, formato vertical de 28,8 x 40,9
mm.; cunha tirada de 1.000.000 de selos distribuídos en pregos de 50; o seu valor postal é de 0,27;
pertence a unha serie dedicada ós viños con denominacións de orixe.

OFFSET: Sistema de impresión no que a prancha
que contén o deseño, prancha impresora, non ten
relevo. E está baseada no principio de repulsión
dos productos graxos (tinta) e a auga. Un rodillo
humedecido en auga molla a prancha nas partes
sen debuxo, previamente graneada, o entintado
fano outros rodillos con tinta graxa, sobre o
debuxo unicamente, dado que o resto da prancha
está protexida pola película de auga retida nos
grans.
PAPEL ESTUCADO: o papel estucado é un papel
base, recuberto con capas de estuco por unha o
polas dúas caras, obténdose unha microporosidad
na súa superficie.

GLOSARIO DE TERMOS FILATÉLICOS

PREGO: Conxunto de selos dunha emisión que

CALCOGRAFÍA: (“Taille douce”, “Intaglio” o gravado) Un dos sistemas de impresión de selos, habitual
ata hai pouco. Para este sistema de impresión o
orixinal é unha prancha de aceiro ou cobre gravada
en oco. Por medios galvánicos obtense dela unha
prancha de cobre-níquel, tamén en oco, que servirá
para imprimir directamente o papel. Entíntase toda a
superficie da prancha e logo con rodillos limpadores
ca friccionan, conséguese deixar tinta unicamente
nas liñas en oco. O papel lixeiramente humedecido
colócase sobre a prancha presionándoo fortemente
contra ela, ata que a tinta depositada nos ocos se
adhire ó papel quedando a impresión en relevo. Da
unha excelente calidade de impresión, presentando
certo relevo por tomar o papel, selo, maior groso de
tinta, xa que a recibe das tallas e non da superficie.

se imprimen dunha soa vez.
RODILLO: Cuño cilíndrico mecánico, empregado
para inutiliza-lo franqueo da correspondencia
SELO PERSONALIZADO: Este tipo de emisión
filatélica é regulada pola resolución conxunta dos
Ministerios de Fomento e de Economía e Facenda
con data do 20 de decembro de 2006, publicada no
BOE nº 312 do 30 de decembro de 2006.
Os selos, segundo a resolución 23025 do 20 de
decembro de 2006, preséntanse en pregos de 25
unidades, cun tamaño de 297 x 210 mm (UNE A4E),
cun tamaño individual de 40,9 x 28,8 mm vertical
ou horizontal e teñen un dentado (3) de 13 3/4.

DENTADO: O dentado dun selo indícase filatelicamente por unha cifra que corresponde ó
número de perforacións que hai en dous centímetros. Unha soa cifra indica que o dentado é
igual en todos os seus lados; cando se indican
dúas cifras, a primeira refírese ó dentado horizontal e asegunda ó vertical.

Como elementos identificativos inclúen ademais
do valor “A” as palabras “España” e “Correos” que
ocupan a cuarta parte (10 x 28,8 mm), quedando o
resto do espacio libre para incorpora-la imaxe personalizada elixida.
O procedemento de impresión empregado é offset
a cuatricomía con cornamusa fosforescente, que
non se aprecia a simple vista, localizada na parte
superior.

FOSFORESCENCIA: Propiedade de emitir luz dalgúns materiais, como o fósforo, que poden ser utilizados na fabricación do papel para selos.
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O valor de franqueo do selo, coma o de tódolos
selos personalizados ata agora, equivale á tarifa de
carta ou tarxeta postal nacional normalizada de ata
20 gramos expresado coa letra “A”(0,30 para o ano
2007, 0,31 para o ano 2008), aínda que o peticionario ten que pagar un prezo moi superior que inclúe
os gastos de producción, impresión e manipulación
e mailos de envío a domicilio que son aboados no
momento da solicitude.
Tódolos modelos de selos personalizados manterán
indefinidamente o seu valor a efectos de franqueo,
agás que se dicte disposición na que se indique o
contrario.
No proceso de producción intervén a “F.N.M.T. - Real
Casa de la Moneda” que imprime os pregos sobre os
que logo se estamparán as diversas imaxes.
Estes selos autoadhesivos manteñen a calidade
común a tódolos producidos pola F.N.M.T. cumprindo con tódolos requisitos e garantías de seguridade
propios dos efectos de franqueo.
TIRADA: Número total de selos que compoñen

unha emisión
VALOR FACIAL: É o valor de venda do selo.
Normalmente correspóndese co de algunha tarifa postal vixente no país de orixe.
VARIEDADE: Modalidade dun selo no proceso de
fabricación por defectos de impresión.

BIBLIOGRAFÍA:
“Catálogo Unificado de Sellos de España y dependencias
Postales” EDIFIL, S.A.
“Catálogo especializado de España y Dependencias” EDIFIL,
S.A.
PALACIOS SEIJAS, ALEJANDRO. “Catálogo de Matasellos
especiales y primer día y rodillos de Galicia (1952-2001)”
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SONIA RODRÍGUEZ BASALO1; SANTIAGO PRADO CONDE1,2; CÉSAR LLANA1

Como en tantas cuestións, don Xaquín Lorenzo,
a quen se dedica esta reunión, foi tamén pioneiro en Galiza no recurso á fotografía para,
empregada como documento, elaborar un discurso visual sobre cuxo interese ten chamado
a atención Xosé Carlos Sierra3. Unha achega
do «mestre» ao ámbito do que hoxe coñecemos
como antroploxía visual, plenamente coherente
co seu interese pola documentación gráfica4 en
toda a elaboración da súa obra.

a imaxe en xeral utilizouse para coñecer diversos
aspectos acerca dos grupos culturais, a súa cultura
material, os seus rituais... Un dos modos de utilizar
a fotografía como documento etnográfico permite,
dende unha perspectiva interdisciplinar, construír
unha mirada do pasado recente da nosa sociedade.
Dende esta perspectiva achegarémonos mediante
este traballo a un exemplo de uso da fotografía na
búsqueda desa mirada.
Pois ben, o Museo Etnolóxico (MER), Ribadavia,
Ourense, ven conformado un arquivo fotográfico
dende principios da presente década, centrado no

A relación entre fotografía e antropoloxía está ligada
á mesma historia da disciplina e ao longo do tempo
1.
2.
3.
4.

Museo Etnolóxico. Ribadavia. Ourense.
Grupo EMIGRA. UAB.
Por exemplo, Sierra Rodríguez (2004), con referencias.
Por exemplo González Reboredo (1996 e 2004).
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«album familiar», e formado a partir das xenerosas
doazóns de cidadáns de Ribadavia e o Ribeiro, fundamentalmente vehiculadas a través da Asociación de
Amigos do Museo Etnolóxico e do Conxunto Histórico
de Ribadavia (AMECHIR); acción complementada con
doazóns singulares5 e coa adquisición de arquivos fotográficos de interese dende as ciencias sociais6.

Traballando na catalogación de bens deste
fondo decatámonos da presenza dunha serie de
retratos de grupo, varios presentes no album
de máis dunha familia, realizados no mesmo
espazo e nos que se repiten boa parte dos persoaxes. Son trece7 fotografías procedentes de
tres familias, todas elas datadas no primeiro
cuarto do século XX, que podemos agrupar en
dous tipos: as feitas como recordo de xuntanzas
de xente nova e as que lembran as reunións
celebradas nese espazo por grupos de homes
novos acompañados dun Frade Franciscán.

FOTO 1. O Chalé Alonso. Ribadavia. Museo Etnolóxico
Ribadavia, 2008. Arquivo Fotográfico MER.

No primeiro grupo, o máis numeroso, trátase
de xente nova, incluindo nenos e nenas; isto é,
son reunións dos «fillos de familia», que parecen
transcorrer nun ambiente distendido á par que se
mantén unha certa etiqueta social [fot.- 2 e 3].

As fotografías foron feitas en Ribadavia, no xardín dunha vivenda unifamiliar aínda hoxe existente no inicio da rúa Tras Mesóns, coñecida
como o «Chalé Alonso», situada moi próxima á
confluencia coa rúa do Progreso, entón a principal arteria da vila e estrada de Ourense a Vigo. A
súa construción débese ao matrimonio formado
por Manuel Alonso Fernández8 e Concepción
Fermoso Ínsua, no ano 1896 segundo planos de
Faustino Martínez9 [fot.- 1].

Individuos que a distinto título aparecen e/ou o
farán no futuro, animando, participando, liderando... proxectos sociais, deportivos, relixiosos, políticos, etc...
Así, por exemplo, constátase a presenza dalgunhas señoritas entre as que aparecen nomeadas
na prensa local pola súa contribución confeccionando cintas para probas ciclistas10 ; mozos
que estaban entre os fundadores, algúns mesmo
formando parte da directiva, da «Juventud
Católica» de Ribadavia11 ou dos «Exploradores
- Boy Scout»12 ; rapaces vinculados co deporte13 ; ou, finalmente, nomes que atoparemos
nas directivas das sociedades da vila14, o «Club
Artístico» e «La Peña», ou mesmo participando

No tocante á nómina das persoas presentes nas
imaxes, atopámonos con boa parte dos apelidos das familias máis senlleiras de Ribadavia:
Meruéndano, Alonso, Varela, Sánchez, Pardo,
Quijada, Gallego, Chao...

5. É o caso, por exemplo, da doazón do notable arquivo Foto Sancho, de Ourense.
6. Con este obxectivo adquiríronse os arquivos Foto Chao, de Ribadavia, e Foto Augusto Pacheco, de Ourense.
7. Dúas imaxes repítense en senllos albums familiares.
8. Notario en Castrelo de Miño, primeiro, e en Ribadavia, despois.
9. Na súa Historia de Ribadavia y sus Alrededores, publicada por primeira vez en 1920, o pai Eiján engade que F. Martínez é tamén o autor da
reforma doutra casa en Ribadavia e máis do altar maior da igrexa da Oliveira (Eiján, 2005:628).
10. Así, entre as citadas contribuindo con cintas para unha Carreira de Cintas para as festas de San Pedro Mártir aparecen: Julia Quijada,
Encarnación Vidal e Pastora Meruéndano. Noticiero del Avia de 26-IV-1913. Depósito Familia Meruéndano. MER.
11. Entre os fundadores ou membros da directiva da «Juventud Católica» de Ribadavia, por exemplo: José Luis García Boente, Gerardo García
Boente, Javier Meruéndano Fermoso e Manuel Meruéndano Fermoso. Noticiero del Avia de 16-XII-1911, Depósito Familia Meruéndano. MER, e a
imaxe 200502_364_B, Arquivo Fotográfico MER. Fondo AMECHIR.
12. Unha sección de «Exploradores, Boy Scout» constitúese en Ribadavia en 1913, Noticiero del Avia de 3-V-1913. Na directiva de 1917 aparecen
Castor Sánchez, Manuel Bobillo e Modesto Sánchez. El Ribadaviense de 11-VIII-1917. Depósito Familia Meruéndano. MER.
13. Por exemplo Tirso Sánchez aparece como entrenador da Unión F.C. El Ribadaviense de 12-I-1924. Depósito Familia Meruéndano. MER.
14. Por exemplo, no ano 1930 ocuparán postos nas directivas do «Club Artístico» e de «La Peña», Manuel Bobillo e Víctor López, respectivamente.
Noticiero del Avia de 5-I-1930. Depósito Familia Meruéndano. MER.
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activamente na política local15. É dicir, os compoñentes deste grupo atópanse entre os que
forman parte dos diferentes centros de sociabilidade ou de articulación da vida política, aos
que podemos definir como elite social, política
e económica [fot.- 4].
O motivo das xuntanzas podémolo coñecer
grazas aos textos hológrafos, feitos por un dos
personaxes retratados16, dos que se desprende
que no xardín do Chalé Alonso tiñan o costume
de xuntarse «en conmemoración á las pasadas
fiestas del Portal17» [fot.- 5].

FOTO 2. Retrato de grupo no Chalé Alonso. Ribadavia.
Foto Chao, Ribadavia, [191-?].
Arquivo Fotográfico MER. Fondo AMECHIR.

FOTO 5
Reverso dunha fotopostal cun retrato de grupo no
Chalé Alonso.
Arquivo Fotográfico MER. Fondo AMECHIR.

FOTO 3. Retrato de grupo no Chalé Alonso. Ribadavia.
Foto Chao. Ribadavia, [1914].
Arquivo Fotográfico MER. Fondo AMECHIR.

Estamos por tanto ante reunións anuais, celebradas no mes de setembro, en torno a mediados
do mes18, polo tanto no final do verán, na época
da vendima e nunha altura propicia tamén para
a «despedida» dos estudantes que están a piques
de desplazarse, uns e unhas aos seus respectivos colexios en Orense, Vigo... e, outros19, á
Universidade de Santiago de Compostela, de
Madrid, de Barcelona...
Agora ben, boa parte dos integrantes deste
grupo adoitan fotografarse xuntos noutras oca-

FOTO 4. Retrato de grupo no Chalé Alonso. Ribadavia.
S.a. Ribadavia: 191-?. Arquivo Fotográfico MER.
Fondo AMECHIR.

15. Así, Manuel Meruéndano Fermoso será alcalde de Ribadavia no ano 1924 e Tirso Sánchez Rey o será nos anos 1940.
16. Disponse de catro textos no reverso doutras tantas fotopostais, datados nos anos 1913, 1914 e dous no ano 1918. Imaxes 200502_381_B,
200502_380_B, 200502_373_B e 200502_378_B. Arquivo Fotográfico MER. Fondo AMECHIR.
17. Un dos textos reza: «Grupo obtenido en el jardin de Da Concha Fermoso el / día 12 de Septiembre de 1914 en con memoración á las /
pasadas fiestas del Portal. / Contaba yo á la sazón 21 años de edad cursando / sexto de la carrera de Derecho.». Imaxe 200502_380_B. Arquivo
Fotográfico MER. Fondo AMECHIR.
18. As datas coñecidas para as xuntanzas son o 12 ou o 17 de setembro. As festas da Virxe do Portal, transcorren en torno ao 8 de setembro.
19. Nas fotografías identificamos, entre outros, aos estudantes universitarios seguintes: Manuel Meruéndano, Alejandro Meruéndano, Castor Sánchez
García e José Luís García Boente.
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FOTO 6. Retrato de grupo diante dun forillo.
Foto Chao, Ribadavia: 191-?.
Arquivo Fotográfico MER. Fondo AMECHIR.
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FOTO 9. Directiva da «Juventud Antoniana». S.a.,
Ribadavia: 192-?.
Arquivo Fotográfico MER. Fondo AMECHIR.

FOTO 7. Retrato de grupo na praza Maior. Ribadavia.
Emilio Canda, Ribadavia: 190-?.
Arquivo Fotográfico MER. Fondo AMECHIR.
FOTO 10.- Directiva da «Juventud Antoniana», 1924.
Publicada en Eiján (1924:51).

sións [fot.- 6 e 7], poñendo de manifesto deste
modo a «identidade» do mesmo.
É dicir, aparece unha compoñente identitaria
entre os rasgos compartidos polos retratados e
que fan aflorar estas fotografías, polo que nos
atopamos ante unha identidade que subliña a
clase social de pertenza [fot.- 8].
FOTO 8. Detalle da procesión da Virxe do Portal.
Emilio Canda, Ribadavia, 1908. Arquivo Fotográfico
MER. Fondo AMECHIR.

Amais, como adiantabamos, o xardín do «Chalé
Alonso» é tamén o escenario no que se fan fotografar os asistentes a outro tipo de reunións,
como é o caso de dous retratos de senllas
directivas masculinas da «Juventud Antoniana20»
[fot.- 9 e 10].

20. Unha delas, feita no ano 1924, foi publicada por Samuel Eiján (1924:51).
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FOTO 11. Noivos e os seus invitados no Chalé Alonso. S.a., Ribadavia: 192-?.
Arquivo Fotográfico MER. Fondo AMECHIR.

A escolla deste espazo por este grupo de apostolado dos Fillos de San Francisco, creado precisamente por estes anos21 en Ribadavia, está a
subliñar o carácter privilexiado que ten acadado
ese lugar. Así, por unha banda, a presencia dos
antonianos conleva o seu refrendo como lugar
sen tacha; á par que este movemento franciscán
obtén tamén un plus de lexitimidade ao seren
recibidos e poderen mostrarse nese entorno
social distinguido22.

exclusividade, ao que a entrada precisa inexcusablemente da previa invitación.
Un lugar privado que non necesariamente oculto ás miradas do exterior; non xa porque ten
un emplazamento plenamente urbano, senón
porque, como se pode ver nas diferentes fotografías, fronte e laterais permiten ver e ser
vistos dende as rúas Tras Mesóns e Progreso,
mentres que na parte posterior estaríase a
resaltar a intimidade, indicando unha relación
estreita entre os anfitrións e os convidados. Isto
é, co mesmo grao de exclusividade a concreta
posición no xardín permite modular o grado de
privacidade que se quere dar á reunión. Polo
tanto, público e privado parecen ser dúas características que definen este espazo, posto que se
permite «mirar» aos «outros» co fin de mostrarse
ante eles, pero no que a participación está vetada para todos aqueles que non participan do

Asemade, o lugar foi elexido por unha parella
de noivos [fot.- 11], ámbolos dous habituais nas
xuntanzas no «chalé», para retratarse o día da
súa voda cos seus invitados. Feito que abonda
na valoración que o lugar ten acadado para, alomenos parte, da boa sociedade ribeirán.
O «Chalé de Alonso» revélase pois como un
espazo de sociabilidade privado, por ende de

21. A Orde de San Francisco volveu a contar con Convento en Ribadavia o 26 de abril de 1915 (Eiján, 1924:63).
22. Precisamente a fotografía 10 foi elexida por S. Eiján (1924: 51) para ilustrar unha obra sobre os Franciscáns en Ribadavia.
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FOTO 12. Retrato de grupo no colexio das Carmelitas. Ourense. José Pacheco, Ourense, [191-?.
Arquivo Fotográfico MER. Fondo AMECHIR.

«habitus23» dos que son usuarios deste espazo,
aos que se lles ten asignado un status definido,
como non podería ser doutro xeito, en termos
de prestixio social. O espazo social distribúese
entón seguindo os principios de estratificación
social máis comúns nas sociedades contemporáneas: o capital económico e o capital cultural
(Bourdieu, 1999).

poboación significativas, onde a especialización terciaria fará que novos grupos de comerciantes, industriais, banqueiros, funcionarios,
médicos, farmaceúticos, avogados, etc... pasen
a ser algo habitual; é dicir, son as novas clases medias que integrarán as elites locais. Un
tempo no que as vilas converteranse así en
centros de referencia ao afianzar o seu carácter
de cabeceira de comarca, e que se estenderá
ata as novas definicións de espazo rurbano a
partires da década dos noventa (Pereiro, 2005;
Prado, 2007).

As características do lugar de reunión e a
extración social dos asistentes revélannos que
os anfitrións organizan estas xuntanzas para
proporcionar aos integrantes das novas xeneracións un lugar de sociabilidade e de distinción
(Bourdieu, 1988) cara aos non invitados, aos
«outros».

Se a nota de diferenciación é clara polo exposto,
o seu carácter de espazo de sociabilidade, no cal
facilitar o coñecemento e fomentar as relacións
entre os fillos desa elite local, parecer ter funcionado como demostran os matrimonios que
acabaron formándose entre persoas presentes
nos retratos que nos ocupan, entre outros: o de
Manuel Meruéndano Fermoso e Martirio Pardo
Varela, o de Castor Sánchez García e Carmen

En efecto, as persoas que aquí se mostran pertencen ás familias acomodadas de Ribadavia;
son burgueses e fidalgos, espectadores e ao
mesmo tempo actores nun momento no que as
vilas comezan a aparecer como entidades de

23. Introducimos aquí o concepto de «habitus» como sistema de disposicións adquiridas, socialmente constitutivas, dispostas a funcionar como estruturas estruturantes que xeran prácticas e representacións (Bourdieu & Passeron, 1977; Bourdieu, 1999).

64

~

I I

C O N G R E S O

D E

P A T R I M O N I O .

« O

p a t r i m o n i o

n o

s é c u l o

X X I »

Pardo, o
de Pastora

FOTO 13. Revistas de Moda. Doazón José Luis Chao Rey. MER.

Meruéndano Fermoso e José Yáñez Cancio,
ou o de Víctor Lopez López e Julia Quijada
Ganancias.

para eles con capacidade para aportar patrimonio
ou «alcurnia». Ocasións que teñen lugar en espazos
como o aquí presentado, nos que, pese á separación entre sexos imperante na época, homes e
mulleres coinciden «sana e honestamente», tendo
ocasión de desplegar as súas respectivas virtudes e
habilidades sociais.

Complementando o dito, diriximos a análise a
aspectos como o sistema sexo-xénero ou o vestido.
Polo que se refire á primeira cuestión, cómpre
lembrar que a muller que aquí aparece retratada
recibía unha educación dirixida a ser unha boa
esposa, nai, administradora da casa, apoio do marido na vida social... como ten posto de referencia no
contexto da burguesía bilbaína Miren Llona (2004),
subliñando, en consecuencia, a súa formación e os
seus coñecementos en pintura, bordado, costura,
música, relixiosidade, urbanidade... [fot.- 12].

No tocante á cuestión do vestido, parece claro
que os protagonistas destes retratos portan unhas
roupas que non están ao alcance de calquera. Non
xa porque mostran que os seus portadores non fan
traballo manual, nen ao ar libre, senón porque se
trata de telas de calidade, complementos de luxo
–como as mantillas españolas e as peinetas dalgunas
damas [cfr. fot. 11]- e de modelos de moda, para
o que algunhas das señoras de Ribadavia facíanse
enviar catálogos dende Madrid ou París [fot.- 13].

Unha educación de «señoritas» que as aboca ao
matrimonio, co fin de ser esposas «modelo» na súa
clase social. É preciso entón dispor de ocasións nas
que se facilite o encontro entre candidatos axeitados: «bos partidos» entre eles, pero tamén mulleres

Elegancia, distinción de clase, afirmación identitaria
cara ao resto de Ribadavia sobre a que nos ilustra
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a fotografía 7. Nesta ocasión o retrato do grupo
faise nun espazo público, a praza Maior, polo que
a compoñente de afirmación dun «Nós» contén a
testemuña visual da existencia doutra Ribadavia a
través dos dous nenos que irrumpen pola dereita da
imaxe. A nena leva un sinxelo vestido, vai despeinada e descalza. O que destaca do neno é a actitude
e a pose que adopta, que nada ten que ver coa dos
nenos do grupo principal que están posando para
a fotografía. Con estes nenos temos un exemplo da
realidade coetánea, dos «outros» respecto aos cales
se define o sector minoritario e elitista, o que, polo
xeral, monopoliza as miradas que hoxe podemos ter
desa época.
Como conclusión, podemos afirmar que a repetición
do mesmo lugar nas fotografías, a información acadada sobre estas e a súa documentación, permitíronnos
facer unha análise na que puxemos o peso nos aspectos sociais e culturais que envolven a ditas imaxes.
Atopámonos cun grupo de «familia e casa coñecida»
que freconta un xardín privado que converte nun
escenario, co fin de mostrar e mostrarse subliñando así
a súa identidade como grupo social. Un espazo evocador, á súa vez, de significados tales como de diferenza,
de desviación, de posicións distintas e coexistentes e
de relacións de orde (Bourdieu, 1999)... non só para
aqueles que o frecuentaban senón tamén para aqueles
que tiñan negado o acceso; un espazo social e de sociabilidade no que se aprendía e se recreaba unha determinada práctica social e unha posición na estrutura
social. Polo tanto, un lugar de memoria en Ribadavia
recordado e rescatado a través do arquivo fotográfico
do álbum familiar.
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1. INTRODUCIÓN

cura e sancristán acudían a diario ao campanario da
igrexa para chamar á misa, e á chegada das festas
parroquiais, pregoábanse con volteados e repiques
lanzando aos catro ventos o sinal de xubiloso anuncio. Outras veces era para anunciar o nacemento
dun veciño, a morte doutro, ou a presenza dunha
perigosa tormenta para as sementeiras, a xente e os
animais. Porque o son das campás é un son polisémico como imos ver, chegando a construír con el
unha linguaxe cultural que en cada sitio varía, pero
que tódolos ouvintes locais saben interpretar e se
deixan guiar por el.

Xa non é fácil escoitar os sons tradicionais das campás. As que conservamos no alto dos campanarios,
ou están mudas sobre as ermidas pechadas ao culto,
ou tocan só á entrada dos cada vez máis esporádicos
actos litúrxicos. Desde que empezaron a aparecer
os sons mecánicos foi recuando esa polifonía semántica que transmitía estes aparellos sonoros desde
a súas sedes sagradas, os campanarios das igrexas
e capelas locais. Os expertos campaneiros locais
foron deixando de frecuentar a diario os campaneiros para comunicar á poboación local as mensaxes
campanís, e hoxe en día, pódese dicir que só as
cegoñas conservan a fidelidade da visita anual e permanencia ao seu carón para aniñar e criar os fillos.

2. ANTIGÜIDADE DAS CAMPÁS
As campás son uns aparellos sonoros dunha longa
antigüidade. As primeiras das que se ten tido coñecemento como instrumentos sonoros datan do terceiro milenio antes de Xesús-Cristo. Nesta época xa
aparecen entre os chineses para os que representa-

Pero durante moitos séculos era toda a poboación
local a que se sentía dependente dos sons pregoados
polos curas, sancristáns e campaneiros afeccionados,
desde estes centros transmisores de información. O
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exemplo unha campá de San Patricio que se conserva no museo de Dublín, que é do século V d. C.
Nun principio, as campás foron pequenas. No século XII fundíronse de grandes dimensións, e desde o
século XVI de dimensións xigantes.

Desde a China e o III milenio, as campás coa súa
linguaxe cultural estendéronse a Xapón, Corea,
Tailandia, Xava e a India. Estas culturas enriqueceron a linguaxe campanil considerablemente, pola
influencia do Hinduísmo e o Budismo entre os
séculos VIII e XVI. En todo Oriente a variedade
que existe de campás é sorprendente. Hainas desde
pequeniñas até enormes, e formando conxuntos
até de varias decenas coas que se poden interpretar
refinadas melodías.

Dicir tamén que os fundidores de Campás procedían
de Cantabria, desde onde se repartiron por España,
Europa e mesmo América, sendo unha profesión
ambulante. Dentro de Cantabria ten sido a merindade de Transmiera a que deu máis profesionais.

4. OS TIPOS DE CAMPÁS
Nos países mediterráneos, as campás máis antigas
tamén pertencen ao terceiro milenio a. C., sendo
de terracota. As campás foron usadas polos gregos e
os romanos, estando relacionadas con determinado
deuses da mitoloxía destas culturas clásicas. Así, na
mitoloxía romana áchanse vinculadas ao deus Baco,
relacionado coa inspiración poética.

Desde a época medieval sobresaen dous grandes
tipos de campás que atenden ao perfil segundo
o cal podemos encadrar practicamente tódolos
exemplares:
1. Tipo cadrado para as campás irlandesas da

época máis antiga.
O Cristianismo adoptou a campá polo menos desde
o século V como instrumento sonoro para convocar
os fieis á oración. O uso na Igrexa Occidental esténdese desde o século VI e na Igrexa Oriental desde
o século IX.

2. Tipo románico: Perfil ampuloso en forma de

capacete ou dedal. Son máis amplas, pero o grosor
e menor que o tipo esquilón. Dominan os primeiros
séculos da idade media. Actualmente aínda están
estendidas por Castela.

3. ORIXE DO TERMO “CAMPÁ”

3. Tipo esquilón ou esquilonado: A mesma

forma que a anterior pero máis alongada, perfil
máis estilizado, sinuoso, con ombro estreito, forma
curva e en forma de trompeta. É o máis estendido,
dominando os campanarios desde o século XVI até
hoxe.

O nome “campá” polo que se nomea este instrumento sonoro orixínase por derivación de “Campania”,
nome da rexión italiana onde se comezou a fundición das primeiras campás para rituais máis grandes
europeos e con mellor calidade de bronce.

4. Outros tipos: Poden situarse a medio camiño

Isto aconteceu a partir do ano 600 d. C. Antes desta
data, a Igrexa Cristiá antiga nomeábaas “Signun”, do
latín, signo, sinal, porque servían para sinalar ou
avisar a hora das xuntanzas. Pero a partir da data
sinalada pasaron a ser nomeadas “campás”.

entre os modelos esquilón e románico. Xeneralizado
en campás anteriores entre os séculos XIII ao XV.
Adquirindo máis ensanche na boca a modo de
trompeta.

Unha das campas máis antigas que posuímos en
España é a campá votiva do abade Sansón do Museo
de Córdoba que leva unha inscrición do ano 955 ou
925. Pero aínda hai outras máis antigas, das que é

5. AS PARTES DUNHA CAMPÁ
As campás podémolas dividir en cinco partes nomeadas de arriba abaixo:
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1. Ombro
2. Terzo
3. Medio
4. Medio-pé
5. Pé
Estas partes acostuman estar diferenciadas por
cordóns ou finas bandas horizontais que rodean a
peza a diferente altura. As inscricións están situadas nas zonas Terzo e Medio-pé. Aparecen flanqueadas por ditos cordóns, ou parellas deles. Os
motivos ornamentais, a base de grecas, motivos
xeométricos, cruces, símbolos, etc. acostuman
situarse xunto aos referidos cordóns de forma
paralela aos mesmos.

6. O TAMAÑO DAS CAMPÁS
A falta dun estudo sistemático que aborde a cuestión
podemos dicir que:
– A denominación Campá (sexa esquilonado ou
románico) é a de maior peso e volume.
– O esquilón acostuma ser a do tamaño intermedio (lembra a forma dunha trompeta).
– A Pascualexa: Son campás de pequeno volume.
O nome venlle polos repiques de gloria que se fan
con el nas festas de Pascua.

5. A FUNDICIÓN DAS CAMPÁS
Ao redor do século XI aparece o primeiro texto que
describe tódalas fases de fundición dunha campá.
Reeditado por un relixioso, o monxe Teófilo, o libro
De diversis artibus, contén o primeiro enunciado
das técnicas que, modificadas e perfiladas entre o
século XII e o XIV, están aínda en vigor até hoxe.
Na Enciclopedia Diderot, do século XVIII, recóllese o oficio de fundidor de campás que é practicamente o mesmo que o dos fundidores de campás
actuais. Na lámina que o representa obsérvanse os
principais elementos do oficio: Foso, chapa, nodo,
forno e escada.
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Os modernos fundidores refunden as campás vellas
rachadas para aproveitar os seus metais. Galicia
non se escapa deste procedemento xa que logo
as parroquias non poden afrontar os custos da
fabricación dunhas campás novas que substitúan
ás antigas. Isto fai que a maioría dos exemplares
máis antigos desapareceran. Tampouco dispoñemos dun inventario ou catálogo das mesmas.
Habería que facer traballo de campo neste tema
para poder incoar un expediente, cando proceda,
de declaración BIC ou de inclusión no Catálogo do
Patrimonio Cultural de Galicia.
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Estes fundidores de campás formaban verdadeiros
clans familiares como estratexia para a salvagarda
dos segredos do oficio. A investigadora Yolanda
Barriocanal constata en Ourense dúas liñaxes
familiares que dominaron o mercado de Ourense na
segunda metade do século XVI, que eran as liñaxes
dos “Ballesteros e os Solórzano”, especificando que
“a orixe común creou entre eles lazos de unión máis
fortes que os puramente gremiais, e por iso algúns
campaneiros aparecen como testemuñas nas escrituras doutros” (BARRIOCANAL, 2004:132).
A relación dos fundidores de campás con mestres
doutras profesións é frecuente, sobre todo con
cerralleiros, caldeireiros, carpinteiros ou entalladores, séndoo, tamén, cos canteiros que precedían
de Trasmiera (Cantabria) como eles. A razón é
que o campaneiro precisa destas colaboracións,
xa que logo os canteiros constrúen os campanarios das igrexas, mosteiros e ermidas e coñecen a
necesidade de novas campás; os campaneiros ou
entalladores constrúen a sección de madeira que
leva a campá; e os caldeireiros traballan o cobre
e o estaño que son as materias primas básicas dos
fundidores de campás.

5.1. Os fundidores de campás clásicos

No caso dos que traballan en de Galicia, a orixe
destes mestres fundidores de capas é a merindade
de Trasmiera ( Val de Trasmiera, Meruelo, Ajo...)
en Cantabria. Trátase dun oficio ambulante transmitido de pais a fillos. Os profesionais gardaban
celosamente os segredos do oficio. As táboas de
proporcións e medidas, porcentaxes (sobre este
aspecto dicir que aínda que cada mestre ten a súa
fórmula, soe estar formado a porcentaxe de mestura por un 80% de cobre e un 20 % de estaño), e
resistencia de materiais; tempo e grados de fundición; nocións musicais para acadar o son, etc. Este
celo pola salvagarda dos elementos e segredos fai
que non se atopen escrituras de aprendizaxe tan
frecuente noutros oficios.

O desexo de controlar a competencia e a rivalidade
polo control do mercado levaba aos fundidores de
campás, nalgúns casos, a formar concertos de campaña que duraban certo tempo, por exemplo un ano,
durante o que estes mestres fundidores repartíanse
o traballo existente no espazo do bispado e traballan compartindo as obras “a perda e a ganancia”
(BARRIOCANAL, 2004:133). Durante a vixencia do
pacto, cada mestre contrata campás por onde pode
e fainas compartindo as ganancias co socio1.

Pero tradicionalmente tamén se teñen usado outros
porcentaxes de metais, como por exemplo: Un 78%
de cobre y un 22% de estaño. É esta a opinión de J.
E. Ferreres, un dos grandes estudosos das campás
e, tamén, a de Isidoro Ursúa nun estudo sobre
as campás da comunidade de Navarra. Outros
estudosos do tema avalan a tradición da fusión de
trece partes de cobre por catro de estaño (cfr. Voz
“Campá” en SCHOLES, 1984:228). Na actualidade,
o chamado “bronce campá” está formado por unha
mestura do 80% de cobre e un 20% de estaño,
como o confirma unha manchea de fundidores
aínda en exercicio.

Xa con respecto á aprendizaxe da técnica do oficio, o sentido común destes mestres fundidores
tradicionais xunto cos sentidos e aptitudes naturais
dos aprendices, antepóñense a calquera outro tipo
de lóxica e explicación científico-experimental da
habilidade profesional.Ademais, explican Chavilier
e Chiva que “o sentido común asocia de pronto a

1. Se ben coñecemos as obras de moitos destes fundidores de campás, a súa personalidade é practicamente ignorada, pois eran persoas ambulantes
que non deixaban referencias documentais. Pero semella que eran persoas máis preparadas (cultas) que as de outra manchea de profesionais artesáns, pois todos aqueles rexistrados nos documentos saben firmar, facendo gala dunha excelente caligrafía que reflicte unha situación moi diferente
a de outros profesionais de ambulancia e artesáns en xeral que percorren Galicia (Cfr. Barriocanal, 2004:133 ss)
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habilidade a unhas aptitudes físicas” que, no caso
do fundidor de campás ou no de construtor de guitarras, deben afinar a orella que “debe permitirlle
adaptar súa volta de man á sonoridade investigada”
(CHEVALIER/CHIVA, 1991:4-5). Nestes casos pódese dicir que o golpe de oído precede ao xesto construtivo; golpe de oído dos fundidores de campás ou
dos nosos construtores de gaitas que aínda seguen
afinando cada vez que constrúen un novo modelo.
5.2. O peso da nova campá

Nos encargos que fan desta refundición da campá,
os clientes insisten en que a nova campá ten que
ser do mesmo peso, grandor e grosor que tiña a
vella. Estes clientes preocúpanse por concertar o
peso que se expresa case sempre en libras, ou en
quintais galegos.

Oco deixado
pola falsa
campá
entre o macho
e a capa

Ás veces era necesario engadir metal até completar
o peso requirido, ou ben se decidía aumentar o peso
da campá anterior, decisión para a que había dúas
solucións: ou ben o mestre encargábase de adquirir
persoalmente o metal que faltaba para a fundición,
aboándolle o contratante o prezo, ou ben o mental
era aportado polo contratante. Par evitar fraudes era
necesario pesar a campá vella e coñecer o volume do
material destinado á fundición entregado aos artífices. Na operación estaban presentes os contratantes
supervisando os pesos, para que non houber engano.
Tamén se consideraban as minguas do metal que se
perde na fundición, que viñan a consistir nunha libra
de mingua por cada dez libras de metal fundido.

traballar. Ademais danlle de comer, pousada e cama,
mentres fan a campá. Pero o desenvolvemento
ambulante do oficio obriga ao fundidor de campás a
unha ambulancia constante, de obra en obra, aínda
que teñan un fogar de residencia polo tempo que
están nunha zona, especialmente durante o verán.
5.5. A construción do molde: os elementos
da campá

Os diferentes elementos dunha campá obtéñense polo
procedemento de modelado a man coa axuda dalgúns
aparellos de traballo como son o calibrador rodante,
cazarolas, caldeiros, arxila e terra entre outros.

5.3. A medida da campá nova

A medida ou forma da campá nova tiña que ser a
mesma que a da vella a substituír. Isto garantíase
tomando as medidas da campá vella e quedando
estas no poder dunha persoa. Tratándose da campá
dunha catedral estas medidas gardábaas o Deán.

Un molde de campá componse de tres elementos:
O Macho, a camisa ou falsa campá, e a capa da
campá
- O MACHO ou nodo constrúese de ladrillos
recubertos de arxila mesturada de estopa,
esterco de cabalo, cáñamo... para que ao secar
non se fenda, e refórzase con arame. Púlese
e báñase con cinza líquida para evitar que se
pegue. No interior do macho colócase leña á
que se lle prende lume para secar a camisa ou
falsa campá e a capa.

5.4. O lugar de fundición da campá

Durante séculos as campás fundíanse “a pé de torre”
en fornos e moldes fabricados a propósito polos propios campaneiros. Nalgúns casos, os curas, capeláns
e abades, proporciónanlle ao mestre un lugar onde
71

~

A

L I N G U A X E

T R A D I C I O N A L

D A S

C A M P A S :

U N

E X E M P L O

D E

P A T R I M O N I O

S O N O R O

A continuación, o fundidor mete o molde no forno
de fundición. Para elo procédese a elevar a capa
externa do molde e destruír a camisa ou falsa
campá, de maneira que cando se coloque outra vez a
Capa sobre o Macho quede entre ambos un espazo,
que é o que se encherá con metal líquido formando
a campá definitiva.
O MOLDE da campá colócase no foxo por debaixo
do nivel do chan, e cóbrese todo el con terra, pisando fortemente ao redor para que a presión do metal
que se introduce pola parte superior non o fenda.
Despois, unha vez elixido o local e posto o forno
será necesario carrexar leña abondo para a fundición. A leña non debe ser resinosa para rebaixar os
gases da colada e reducir o risco da aparición de
poros e burbullas no metal.
- A CAMISA ou Falsa Campá vai disposta sobre
o macho e sobre ela colócanse as inscricións e
motivos decorativos feitos en cera, rematando o
conxunto cunha capiña de sebo e resina. Esta
falsa campá chámase así porque se retira nunha
fase do proceso, deixando o oco que ocupa o
mental fundido. Está formada polo barro que se
pon entre os moldes, non moi traballado e fino,
pero rematado por unha capa de cera, que é precisamente onde se fixa a ornamentación. Así, ao
construír o molde de fóra sobre esta falsa campá,
os motivos decorativos quedan impresos na cara
interna do molde exterior e aparecen en releve no
material definitivo ou campá fundida.

Unha vez fundido o metal pásase a introducilo no
molde ocupando o espazo libre que ocupaba a camisa ou falsa campá. Déixase arrefriar e a campá está
feita. Só falta alisala e lucila.
5.7. O tempo de execución

Varía segundo as dimensións e características da
campá. Nos contratos oscila entre un e dous meses
de prazo. Cando non se cumpría co prazo, os solicitantes reservábanse o dereito de concertala con
outro mestre fundidor, ou imporlle ao artífice unha
penalización.
5.8. A entrega da campá

- A CAPA é a parte exterior do molde que recibe
a camisa. Faise de arxila como as outras dúas
partes: macho e camisa. Os primeiros estratos,
de barro moi fino, aplícanse cun pincel de xeito
que as inscricións e debuxos queden en negativo
no interior da campá. O resto faise de arxila máis
grosa mesturada con estopa.

Tiñan que ser entregadas en presenza do que as
encargaba, polo xeral o mordomo ou abade da
parroquia, pero tamén debían estar presentes varios
fregueses honrados nomeados polo abade. Estes
observan o resultado, e dicir, comproban que a
campá sexa sólida, segura, sen imperfeccións e que
non se fenda. De non ser así o mestre fundidor quedaba obrigado a construír outra nova.

5.6. O proceso de fundición da campá

5.9. As campás no campanario

Rematada a construción do molde préndese lume á leña
e a combustión produce unha calor que fai que as inscricións e demais ornamentos feitos desaparezan quedando as pegadas correspondentes impresas en negativo na
cara interna da capa exterior do molde da campá.

Se a campá non se fixo ao carón do campanario,
unha vez rematada e entregada debe transportarse
ao campanario. Este transporte faise a conta dos
72

~

I I

C O N G R E S O

D E

P A T R I M O N I O .

« O

fregueses, sendo eles os que a carrexan até a igrexa
ou páganlle a un carreteiro que a transporte. A
continuación procédese á colocación da campá no
campanario.

p a t r i m o n i o

n o

s é c u l o

X X I »

gas, constituían uns
microgrupos profesionais que deixaron a súa pegada
impresa non só nos
campanar ios
de
igrexas e mosteiros
rurais e urbanos,
senón nos documentos que asinan cos
contratantes
das
campás que se lles
solicitan. No que
respecta ás provinNo momento en que
escribo, o mozo fundidor
cias de Ourense e
de campás Xosé Henrique
Pontevedra, a proferepresenta a última
sora Yolanda Barrioxeración dunha saga
canal López proporde fundidores de campás
tradicionais asentados
ciona referencias
na aldea pontevedresa de
dunha manchea de
Arcos da Condesa desde
fundidores de camo ano 1630. Trátase do
coñecido obradoiro dos
pás que traballaron
“Hermanos Ocampo”
por localidades destas provincias no
decorrer da segunda metade do século XVI e primeira do XVII. Entre os mestres-fundidores documentados pola investigadora están Juán de
Acevedo, Diego de Ancillo, Francisco de
Ballesteros, Lope de Ballesteros ( fillo), Pedro de
Ballesteros (irmán), Juán Alonso de Carré, Juán
Gómez de Munar, Juán de Isla, Domingo de
Llano, Juán de Raballaba, Juán de Villar,
Raballaba y Ruy Bello, García de Solórzano,
Pedro de Solórzano. Tamén nos di que foron os
encargados de fundir, entre os anos 1559 e 1628,
a serie de campás solicitadas para as igrexas da
catedral do Ourense ( ano 1559), igrexa de
Arnuide, San pedro Allariz, Pardevedra (o Bolo),
S. X. Acebedo, Sta. María Marzás, Sto. Tomé de
Maside, Sta. María de Pobra Trives, Fregresía de
Ponte Ambía, San Pedro de Albán, Igrexa de San
Pedro Allariz, Arnuíde, Nosa Señora. da Veiga,
Pardevedra, Sanguñedo, Santa Comba de Conso,
Ermida de Nosa Señora (Posío – Ourense),
Mosteiro de S. Francisco (Ourense.), San Martiño
de Moaña (Pontevedra), Vilanova dos Infantes,
San Xoán de Canado, e San Xoán de Escudeiros
(ano1628) (cfr. BARRIOCANAL, 2004:131-144).

Para evitar riscos, a operación era dirixida polo
mestre fundidor da campá ou encomendábanlle o
traballo a un membro do equipo; e cando non era
posible, os mesmos fundidores daban instrucións
sobre como se debía subir a campá ao campanario.
En calquera, caso os traballos efectivos de izado e
asentamento das pezas eran, xeralmente, levados
a cabo por artesáns como carpinteiros, ferreiros,
canteiros, e, sobre todo, por aqueles artesáns encargados de situar as campás nos seus eixes.
5.10. O prezo pagado pola campá

Era establecido entre o contratante e o fundidor,
calculándose polo peso da campá. O pago podíase
facer en varios prazos, pero xeralmente era en dous.
Un primeiro pago ao comezo da obra “para materiais e para comer”, e outro unha vez feita e colocada
a campá coincidindo moitas veces coa celebración
dunha festividade relixiosa.
5. 11. Os sons da campá

Os clientes tamén estaban preocupados pola boa
sonoridade das campás que encargaban. Esta esixíase nos contratos. Neles dise que esta sonoridade ten
que ser do mesmo ton que o das campás que se desfacían. Trátase sempre, nos contratos, de garantir a
pureza tonal que xa ten escoitado a comunidade, e o
campaneiro daba garantía dela, a máis da calidade do
traballo fixando un tempo de uso da campá para que
comprobaran que tocaba ben e que non se fendía.
Este tempo de garantía era variable. Catro meses deu
o fundidor da campá de San Francisco (Ourense),
pero outros dan moito máis tempo como por exemplo o mestre Pedro de Solórzano, que deu en 1624 un
período de catro anos de garantía para a campá que
construíu para a igrexa de Canedo (Ourense).
5. 12. O colectivo de fundidores artesáns

Estes mestres fundidores de campás tradicionais
que percorreron as parroquias das dioceses gale73

~

A

L I N G U A X E

T R A D I C I O N A L

D A S

C A M P A S :

6. O CAMPANARIO COMO FOGAR
DA TRANSMISIÓN DA LINGUAXE
TRADICIONAL DAS CAMPÁS

U N

E X E M P L O

D E

P A T R I M O N I O

S O N O R O

munitarios saben moi ben discernir, e seguir as súas
orientacións; e algo semellante ocorre cos faros
costeiros enclavados ao lado mar, que no seu xiro
dos 360º proxectan seu raios de luz aos catro puntos cardinais da costa mariña para orientárense por
eles os que traballan no mar. Como imprescindibles
guías que son, cada faro ten a súa potencia de luz, o
seu ritmo e cor, e o seu código comunicativo. Cando
o mariñeiro observa seu destello de luz sábeo identificar e, por ende, sabe situarse. Tamén as campás
proxectan vibracións acústicas aos catro ventos da
contorna parroquial e aos catro lindes do interior
monacal. Desde o seu centro sagrado do campanario, as campás, unha ou varias, en solitario ou combinadas, emiten seus distintivos sons ao tocar; diferentes en ton así como en técnica e ritmo sonoros
segundo o lugar en que se achan instalados os campanarios, así como as mensaxes que se propoñen
transmitir a través delas. Para unha mesma mensaxe
poden aparecer nalgúns lugares os sons de varias
campás xuntas, noutros sitios esa mesma mensaxe
pregóase mediante sons producidos pola combinación da campá grande coa pequena; e noutros, en
fin, pode pregoarse a través de sons producidos
mediante o cruce dunha campá que sube con outra
que baixa, etc. Tamén o número de badaladas é
variadísimo podendo ir desde poucas a máis dun
centenar; e noutros campanarios, as series de badaladas chegan a reproducir unha melodía ou fracción
dela. Pero hai que dicir que moitas destas melodías
que agora se emiten desde campanarios urbanos e
rurais, son obra dun badalo automático programado
ou ben unha cinta gravada que reproduce a serie de
badaladas ou melodía estándar introducida polo programador, xa que aqueles campaneiros tradicionais
que sabían redobrar as campás, reproducir as mensaxes sonoras, ou interpretar melodías especiais,
foron diminuíndo nas últimas décadas, até rematar
por desaparecer.

O tema da linguaxe das campás fai que en parte
resulte obrigado facer unha referencia aos campanarios, xa que estes aparecen como os fogares ou
sedes das campás desde os que tramiten os sons que
a poboación interpreta como se se tratara dunha
simbólica linguaxe normal.
Estas torres-campanario das igrexas seméllanse ás
torres dos faros costeiros, xa que ambos operan lanzando un sistema de sinais de prevención, advertencia e guía que os que as ven ou as oen saben interpretar. As campás transmiten seus comunicados a
través de series de sons, e os faros fano mediante
series de tons de luz. Estes elementos, son e luz,
constitúen manifestacións de enerxía e remiten simbolicamente a orixe da creación. Nos libros sagrados
da nosa tradición xudeucristiá, nárrase como nun
principio Deus empezou creando a luz para pór
orde ao mundo sobre aquel caos informe primixenio, e despois foi creando tódolos elementos e seres
aos que lle deu nome aparecendo os sons e manifestacións propios dos demais elementos creados. Pero
manténdonos á marxe desta incursión nos tempos
primixenios, e quedándonos só coa parte tanxible
de ambos, dos campanarios e faros, aparécensenos,
alí onde se achan instalados, como dúas salientables
mostras do patrimonio inmobiliario erguidas polos
nosos campesiños e mariñeiros ancestrais, o que significa que á propia función utilitaria que presentan,
hai que engadir o patrimonio inmaterial que implica
na escolla e emprego dos materiais construtivos das
mesmas, así como o sentido estético que conservan
como representacións noso patrimonio popular de
carácter relixioso, as igrexas parroquiais, e civil, os
faros mariñeiros.
Polo demais, no cume destas mostras do patrimonio
popular aparecen instalados aqueles dous elementos
encargados de pregoar as mensaxes e comunicar
novas por toda a contorna máis ou menos inmediata.
Desde o seu lugar privilexiado dos campanarios, as
campás eclesiásticas e conventuais veñen comunicando, desde os tempos máis recuados, toda unha
ampla serie de mensaxes que os ouvintes intraco-

7. OS TIPOS DE TOQUES
Nalgún cerimonial romano recóllense uns catro
modos xerais de tocar as campás, a saber:
a) A voo: Tocar as campás “a voo” consiste en tocalas empinando as campás.
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en cuestión, interpretando a mensaxe que están
a transmitir, ponse en actitude e/ou en acción de
responder. A través deles, o campaneiro transmite
nunha linguaxe local as mensaxes que invitan a
alegría e goce da festa patronal ou da romaría, e
anuncia por medio desa linguaxe campanil a próxima celebración da misa maior, o momento cume da
mesma na consagración do pan e o viño, e o remate
da procesión cos santos polo entorno sacro coroada
polo estrondo das bombas de palenque que invaden
até perderse na cúpula do firmamento local.

8. O EMPREGO DAS CAMPÁS NA
SOCIEDADE TRADICIONAL: BADALADAS
E SIGNIFICADOS
É importante sinalar que o tanguido das campás é utilizado tanto no ámbito relixioso como segrar, tanto
no urbano como no rural, polo que moitas veces é
difícil establecer unha separación entre os toques
con sentido relixioso dos toques segrares ou civís.
Isto ocorre porque na sociedade tradicional moi a
miúdo os ámbitos sacro e profano, relixioso e civil
estaban moi relacionados, de modo que, por exemplo, os toques á oración marcan á súa vez as partes
da xornada de traballo, e os toques dos días de festa
anunciaban á vez un paréntese de descanso dentro
do ciclo anual de traballo da comunidade local.

No momento actual, na parroquia de Grixalba
(Sobrado dos Monxes. Coruña) o toque de repenicado
quedou reducido ao anuncio da festa patronal e ao
momento da procesión no día de Corpus e o día do
Padrón

b) A medio voo: Tocar as campás a “medio voo”
faise sen empinar as campás.

Hai que saber tamén que cada campá en función do
seu tamaño e peso dá unha nota musical, e que mentres que para os nosos fundidores de campás isto
non tiña moita importancia, bastando que a campá
soara como a antiga substituída, tal como queda
indicado máis arriba, a precisión da nota no resto
de Europa, grande amante dos carillóns (alemáns,
holandeses, belgas, etc.) é fundamental, e os campaneiros acoden ao torneado interior para conseguir
que as campás soen na nota musical desexada. Para
conseguir isto, os fundidores de campás facíanas
dun grosor algo maior do necesario, e logo afinábanas musicalmente empregando un torno vertical co
que lle ían quitando material até conseguir a nota
desexada.. Así conseguían unha campá para cada un
dos tons; desde a oitava máis baixa, primeira e quintas, até a oitava dobre, e demais, son axustados os
sons uns con outros, chegando até o decimo sexto

c) A Pico: Tocar as campas a pico faise tocándoas
sen empinalas a voo, nin a “medio voo”, senón
picando a campá con pouco movemento.
d) A repenicado: Tocalas a repenicado faise sen
imprimir o movemento das campás, senón coas
mans.
Outra relación dos tipos de toques de campás, aínda
máis sinxela, é esta que eu mesmo teño oído nalgunhas parroquias rurais galegas por onde andei recollendo información para este traballo. Baseándonos
nestas informacións recollidas in situ, pódense establecer ao menos estas tres clases de toques, a saber:
a) o volteo, b) o repenicado, e c) o vadeo. Engadirei
que cando as campás se poñen a soar mediante
algún destes toques referidos, tamén a comunidade
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ton intermedio. Toda unha fazaña técnico-musical,
facéndose antigamente o afinado coa axuda do diapasón. Na actualidade se emprega tamén un aparato
(pequeno, electrónico e a pilas) que se chama “afinador cromático”, que calibra perfectamente o son
e marca a frecuencia do ton.

- Toque de medio día, ao Angelus: o toque chamaba ao rezo do Angelus. Realizáse “ás doce polo
sol”, é dicir, cando o sol se achaba no seu punto
máis alto do firmamento. Consistía en curtas
series de badaladas –unhas tres- espazadas por uns
segundos e rematadas por unha serie de tres.

8.1. AS MENSAXES QUE TRANSMITEN AS

- Toque da noitiña, de ánimas. Facíase despois
da posta do sol. Consistía nunha serie dunhas
doce badaladas + un espazo+ unha curta serie de
tres badaladas finais.

CAMAPÁS

Pois ben, daquelas lecturas que fixemos, así como
do inicial estudo de campo por varias parroquias
galegas, estimulado con motivo da preparación
deste traballo, temos elaborado a seguinte síntese de
mensaxes que as campás viñeron pregoando durante séculos, e que na actualidade están a piques de
desaparecer como tantos outros elementos do sistema de cultura da sociedade galega tradicional.

No ámbito do profano ou do segrar, as campás
parroquiais chamaban á xuntanza de veciños convocando aos aldeáns para tratar temas que atinxen ao
ben común. Nos centros urbanos chaman a concello
e mandábanas convocar os rexedores das vilas.
2º. Para o empezo dalgunha actividade.

Polo que temos observado até agora, desde os tempos máis tradicionais os toques de campás pregoaban os seguintes mensaxes, a saber:

No ámbito relixioso, o empezo da misa era anunciado coa campá. Na parroquia de Grixalba aínda se fai
hoxe o “toque de entrada” á igrexa que anuncia o
empezo dun ritual ou cerimonia relixiosa na igrexa.
Consiste nunha serie de tres toques coa campá grande. Nas misas solemnes, nas que se sacan os santos
de procesión, tamén se tocan durante o decurso das
mesmas. Execútano dous veciños que saben facelo
xa que un só non é quen de tocar todo o tempo que
transcorre a procesión relixiosa. Pero nas comunidades relixiosas como a que había no convento da
capital do concello, Sobrado dos Monxes, as diferentes fases do día quedaban reguladas polo son das
campás conventuais, ao igual que ocorría nas demais
comunidades relixiosas da Galicia tradicional.

1. Para chamar: Mensaxe de chamada da poboación
2. Para dar inicio a algunha actividade
3. Para comunicar noticias
4. Para dar o sinal de alarma
5. Outros, que transmite mediante os textos epigráficos (impresos) que conteñen a maioría delas.
Parémonos en cada un deles:
1º. As campás empréganse para chamar: Este
papel desempéñano tanto no campo relixioso
(sociedade relixiosa) como no profano (sociedade
civil). No campo do relixioso chaman aos fieis a
diferentes actos relixiosos anunciándolles os servizos litúrxicos, ou invitándoos á oración. Así, na
parroquia de San Xulián de Grixalba (Sobrado dos
Monxes, Coruña), cando eu era pequeno aínda se
facían a diario os tres toques que seguen:

No ámbito segrar, a entrada o colexio anúnciase
cun toque dunha campá. O mesmo o empezo dos
rounds no combate de boxeo anúncianse cun toque
de campá.
3º. Para comunicar novas.

- Toque da mañá, a misa de Alba ou amencer
chamando á misa de alba. Consistía nunha xeira de
toques. Despois de media hora, antes de empezar
a celebración da misa, dábase outra serie de tres
toques que chamaban “o toque a entrar”. A hora
deste toque variaba segundo a estación do ano.

a) O falecemento dun veciño comunícase mediante toque de campá. Na parroquia de Dorrón (San
Xenxo- Pontevedra) informoume o veciño D. Xosé
Vallejo que a morte dun varón anúnciase cunha serie
dunhas trinta e tres badaladas ás que seguen uns
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segundos de silencio e un remate de tres badaladas,
dúas delas coa campá grande e unha coa pequena:
Do-don- Din. Se é muller, anúnciase coa mesma serie
de badaladas seguidas duns segundos de silencio e
remate con tres badaladas, pero neste caso son dúas
coa campá pequena e unha coa grande: Din- din
-Don. Se a persoa defunta é membro da irmandade,
engádese outra serie de tres badaladas coa campá
grande. E na parroquia de Simes (Poio- Pontevedra)
infórmame o párroco Rvdo. Xosé Rial, que a morte
dun varón anúnciase cunha serie de trinta e tres
badaladas seguidas dun curto silencio, ao que segue
outras dúas badaladas, dúas badaladas coa campá
grande e unha coa pequena; e sendo muller, despois
do silencio da serie longa, danse dúas badaladas coa
campá pequena e unha coa grande. Sendo membros
da irmandade do Sagrado Corazón engadiranse
ademais, ao final, tres badaladas coa campá grande
e unha coa pequena tratándose dun varón, e tres
coa pequena e unha coa campá grande se é unha
muller. E tamén eu teño constatado na parroquia
de San Xulián de Grixalba (Sobrado dos Monxes)
como a defunción dun varón comunícana cunha
serie de badaladas interrompidas por uns segundos
de silencio, seguido dunha serie de tres badaladas
máis, realizadas dúas coa campá grande e unha coa
pequena; e sendo muller danse só dúas badaladas
coa campá grande. Tratándose da morte dun neno
ou dunha nena, o toque da campá “soa diferente”.
Concretamente nesta parroquia de Grixalba o “toque
a defunto” mantíñase de forma ininterrompida, agás
pola noite, até o momento do enterro; e algo semellante pasaba nas demais parroquias rurais, até que,
a progresiva carencia de sancristáns parroquiais e os
progresivos cambios introducidos nestes comportamentos tradicionais en relación coa morte van facendo que esta práctica remate por desaparecer.
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sendo aínda máis apuradas as badaladas no momento en que está entrando no adro, rematando con tres
badaladas coa campá grande no intre de introducir
o cadaleito na igrexa para continuar co ritual funerario no interior.
c) O ritual de extremaunción ao enfermo. Unha
serie de badaladas anuncia o momento en que o
cura vai á igrexa recoller o Viático, e durante todo o
traxecto que vai desde a igrexa até a casa do enfermo un acólito irá acompañando ao cura tocando
unha campaíña, que fai que os fregreses que se crucen no camiño se aperciban do paso do Viático e se
comporten coa devoción que merece.
d) Cando un veciño agonizaba executábase un
“toque de agonía” que comunicaba a gravidade da
situación para que os fregueses rezasen pola recuperación do enfermo.
e) O nacemento comunícase nalgunhas localidades
cun toque de campá. O toque chegaba a ser tan
específico que anunciaba se se trataba dun neno ou
dunha nena.
f) En Galicia contamos cun costume antigo que
consiste en anunciar a despedida de solteiro de
vellos que se casan, ou de dúas persoas de idades
moi diferentes que casan, cunha grande chocallada,
producida coas campás que denuncia o lugar onde
andan pastando os animais.
g) Noutros sitios como en Murélaga (Biscaia),
cando un matrimonio rifaban en alta voz e hegaba a
se pegar, os veciños empezaban un concerto estrondoso que remataba por facer calar a disputa.
h) A chegada do bispo ou a presenza doutro acontecemento importante anunciábase cun toque de
campás.

b) Anuncian a chegada do cadaleito á igrexa para
o empezo de funeral. Execútase empezando a apurar o toque de defunto cada vez máis, segundo se
van achegando ao adro-cemiterio, sendo case continuo no momento de entrar o cadaleito na igrexa,
rematando cunha curta serie de tres toques indicativos que xa ten chegado ao templo e introducido na
igrexa. En Grixalba, o día do enterro comunícase a
chegada da comitiva fúnebre á igrexa apurando o
toque a defunto a medida que se vai achegando, e

i) Nas comunidades relixiosas as campás usábanse
na vida cotián para comunicar múltiples mensaxes
á comunidade, que segundo o estudo elaborado por
Antchón Aguirre Sorondo titulado “As campás na
vida das comunidades relixiosas de Guipúscoa”,
serven, nestas comunidades relixiosas guipuscoanas, para:
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responsabilidade que teñen na comunidade, e non
polo nome de pía, de modo que ao pasar a enquisa
na comunidade -o 21/10/1986- recolleu a chamada
propia que tiña cada unha das monxas que formaban a comunidade, que resultou ser a seguinte:
– Madre abadesa:................... 2 golpes
– Irmá Vicaria........................ 3 golpes
– Irmá Sacristana................... 1 golpe
– Irmá Provisora.................... 6 golpes
– Irmá provisora auxiliar ...... 6 golpes e un txilín
– Ecónoma............................. 2 - 2 golpes
– Ecónoma auxiliar ............... 2 - 2 golpes e un txilín
– Torneira ou taquilleira ....... 2 golpes e txilín
– Irmá Rosario ....................... 3 - 3 golpes e txilín
– Concepción ........................ 3 - 4 golpes
– Josefa .................................. 3 - 3 golpes
– María del Pilar .................... 2 golpes e un txilín
– María Jesús ......................... 1 - 5 - 1 golpes
– Eusebia ............................... 1 – 1
– María Angeles ..................... 3 - 2 - 3
– Teresa ................................. 4 - 1 - 2
– María Jésús C...................... 2 - 5 - 2 golpes
– María Aránzazu .................. 7 golpes
– Etc.

2. As campás tamén lles indicaban o tempo,
tanto profano como relixioso, aos membros
internos da comunidade relixiosa, isto é, indican as horas de recreo, das comidas, do repouso, as horas litúrxicas. Son campás que emiten
sons cheos de matices e ricos en mensaxes significativos e de connotacións espirituais.
As nomeadas horas litúrxicas divídense en MAIORES
e MENORES, sendo:
AS HORAS MAIORES:
Maitines: Antes do amencer. Son rezos
nocturnos
Laudes: Alba, é dicir despois dos maitines

A verba Txillín significa que se dan golpes suaves e
intensos tras una pausa, sobre unha campá menor.
Cando se di 6 golpes e un txilín, significa que se
dan seis golpes seguidos (a un ritmo determinado) á
campá grande, e remátase cun golpe suave e intenso
coa txilín. Nos demais, despois de cada serie faise
unha pequena pausa. Por exemplo: 3 - 2 - 3 significa
que se tira tres veces da corda, faise unha pequena
pausa e tírase dúas veces, e faise unha pequena
pausa e tirase tres veces. (Cfr. AGUIRRE SORONDO,
1995:32)

AS HORAS MENORES:
Prima: Cara ás sete da mañá
Tercia: Coincidindo co medio día
Nona: Cara ás tres da tarde
Vésperas: O anoitecer.
Completas: Cando ten caído a noite.
Cada un destes tempos cos seus actos anunciábase
co son da campá. Entre estas horas facíanse os rezos,
confesións, reflexión, lecturas, o traballo, as comidas, descansos e demais actividades cotiáns.

3. O tanguido das campás solemniza os momentos
importantes da vida da comunidade: o ascenso do
Santísimo, a presenza do bispo, durante a procesión,
na morte dun relixioso, etc.

No seguinte exemplo constátanse aqueles avisos
que Antchón Aguirre Sorondo recolle no referido
estudo, relativos ao Mosteiro das Madres Clarisas de
Oñate, onde as monxas do convento teñen establecidos certos cargos e oficios da comunidade. Tal como
recolle o citado autor, neste mosteiro as monxas da
comunidade chámanse polo posto que ocupan ou

4º. Para dar ou transmitir sinais de
trátase dunha variada serie de toques que
unha situación de alarma, susto, medo,
to, necesidade de axuda entre os que se
seguintes toques tradicionais nomeados:
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1. Toque de arrebato: cando se producía un
incendio nalgunha palleira, palleiro, eira ou casa
do asentamento urbano ou rural normalmente
os afectados berraban pola xente da aldea para
que viñera axudar a apagar o incendio, pero
esta axuda tamén se podía solicitar executando
o nomeado “Toque de Arrebato”, que consiste
nun toque moi acelerado coa campá grande, que
podía comezar, nalgúns sitios, con tres toques
separados. Tal vez deste feito derive que os antigos
coches de bombeiros e da policía portasen unha
campá que facían soar nos seus desprazamentos
urxentes, substituída agora por unha sirena.
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“Tente- Trono
Tente ti
Que Deus- manda
Máis que ti“
En na parroquia de Forcarei (Forcarei, Pontevedra)
tamén se realizaba este toque de tormenta ao que
tamén lle dan esta interpretación que di:
“Tente nube
Tente ti
Que Deus manda
Máis que ti”.

2. Toque de Tormenta. Tamén se chama tocar
a “nublo”, ou “tentenublo” e realizábase cando
se intuía que viña unha tormenta mala. Se o
campaneiro intuía pola forma e a cor das nubes
a inminencia dunha forte tormenta tiña a obriga
de avisar aos veciños con este toque a “nublo”. A
xente, ao escoitar este toque de tormenta regresaba ao pobo meténdose na casa. Pódese dicir
que este ancestral toque das campás para afastar
tormentas (raios, pedrazo...) non é unha práctica popular supersticiosa, tal como se podería
pensar, pois a Igrexa admitiuno e incluso fomentouno cando se apreciaban negros nubarros que
anunciaban tormentas. Nestes casos o sancristán
tiña a obriga ir tanguer as campás e o cura empezaba a esconxurar a tormenta co emprego dun
rito axeitado.

3.- Ameaza de saqueo: o toque de campá sinala
durante séculos o inminente perigo de saqueo por
parte dos piratas nos núcleos costeiros ou dos bandidos
no interior. Como complemento diremos que durante a
guerra civil española (1936-1939) o repeniqueo de campás avisaba da presenza ameazadora da aviación inimiga para que os veciños correran a se refuxiar nun lugar
seguro. Algo semellante facían os fareiros e os capitáns
dos barcos que mandaban tocar as súas campás ou
bucinas os días de néboa para avisar do perigo.
5 º. Outros toques especiais das campás: Tamén
se tocaban as campás con outros fins diferentes dos
anunciados, como:
1. Toque para facer fuxir as bruxas: Ao facer
o toque ao alba, as bruxas nada máis oír os sons
quedan inmobilizadas; o mesmo ocorre con algún
outro toque.

Pola súa parte, a xente recollida na casa depositaba
entre a cinza follas de loureiro bieito o Domingo
de ramos, e queimábaas crendo que ao o fume que
producían dispersaba a tronada e a tormenta ao saír
pola cheminea.

2. Cresee que algunhas campás tamén son unha
súplica de protección para as persoas, ou contra a
expansión de determinadas ideas políticas. Algúns
investigadores teñen recadado algunhas inscricións
gravadas nelas que conteñen esta crenza. Trátase
de frases curiosas das que son exemplo estas dúas
que seguen: Unha di: “PROTEXE SAN MIGUEL A
FANCO SALVADR DE ESPAÑA”, recollida por A.
Aguire Sorondo da campá de Urrieta (Guipúscoa)
fundida en Pamplona o ano 1938 (Cfr. AGUIRRE
SORONDO o.c. páx. 132), e a outra na que se
recolle o texto que di: “EN LOS CONTORNOS EN
QUE SE OIGA ESTA CAMPANA NO ENTRARÁ EL
LIBERALISMO” (cfr., o.c. páx. 134).

En Ramirás (Ourense), aínda existe hoxe este costume de realizar o “toque de Tronada”, tal como
nos informou o doutor Cesar, natural desta zona e
médico na mesma. Refírenos este médico de familia que cando el era neno este “toque de Tronada”
realizábase na súa parroquia coa campá grande da
igrexa “para esconxurar a tormenta”, engadindo,
ademais, que os fregueses daban a aquel “toque
de tronada” unha interpretación que, traducida a
linguaxe local, dicía así:
79

~

A

L I N G U A X E

T R A D I C I O N A L

D A S

C A M P A S :

U N

E X E M P L O

D E

P A T R I M O N I O

S O N O R O

te co andar do animal. Indicáballe ao ambulante que
os animais da recua seguía camiñando xuntos e aos
aldeáns que o escoitaban ao pasar pola aldea, que
tiñan a oportunidade de se abasteceren das bebidas
que o comerciante lles viña ofrecer.

3. Igualmente se lles atribúe un poder de curación de determinados males. Así, na parroquia
de Rodade (Sobrado dos Monxes) existe unha
ermida baixo a advocación de Santa Columba das
Pías, á que acode a xente para desenvolver varias
prácticas populares coas que tentan curarse de
algunhas doenzas. Entre estas está a de agarrar cos
dentes a cadea da campá, tirar dela e tentar facela
soar coa crenza de que por este medio lles pasarán
as dores de moas.

Toda esta linguaxe polisémica das campás na sociedade tradicional podémola sintetizar nas seguintes
frases latinas referidas ao uso que se lle dá a este
aparello de transmisión do son que di así:

O mal de ollo tamén se cura prendendo lume a
dúas velas ao ouvir o toque de alba ou de Avemaría
(de ánimas) que se fai ao anoitecer.

Laudo Deus
Verbun

4. Tamén hai tradicións que atribúen ás campás
augurios de morte. Neste aspecto, o investigador
Barandiarán recolleu a crenza que supuña que
cando as campás da igrexa parroquial producía
resonancia anunciaba indefectiblemente a morte
dun veciño. A presenza desta crenza en Galicia
foime comunicada por algúns curas informantes
que confirmaron a presenza dela entre os fregueses das súas parroquias. Por último farei referencia a algunhas campás famosas que anuncian
desgrazas. Unha delas é a campá do mosteiro de
Santo Domingo de Córdoba “que soaba cando ía
morrer algún irmán anunciando a súa partida con
tres días de antelación”, [e outra é] “a nomeada
campá “de san Vicente Ferrer”, do convento de
Santa María la Real das dominicas de Zamora,
da que se pode dicir o mesmo coa salvidade de
que o anuncio se facía a veces con oito días de
anticipación”(ALONSO PONGA/ SÁNCHEZ DEL
BARRIO, 1997:91).

que
quere
dicir:

Alabo a Deus

Pleben convoco

---

Convoco ó pobo

Congrego clerum

---

Congreso o clero/
relixiosos

Defuntos ploro

---

Choro
os defuntos

Numbum fugo

---

Afasto
as tempestades

Festas decoro

---

Dou lustre
ás festas

Pero tampouco debemos esquecer que todas estas
propiedades e poderes atribuídos ás campás lle
veñen dos rituais aos que son sometidas, xa que
as campás bendícense, someténdoas a elaborados rituais de consagración especialmente aquelas
destinadas a uns usos litúrxicos. Nalgunhas zonas
chegábase a bendicir os metais derretidos porque
implicitamente admitíase a existencia de espíritos
adversos dentro deles.
Hai varios tipos de ritual de bendición ou consagración das campás, sendo a máis solemne a que
se practica coas campás destinadas a igrexas consagradas como as das catedrais, que son obxecto
de desenvolvemento dun ritual solemne recollido
polo Pontifical Romano e só realizado polo bispo
ou sacerdote que o representa. Un exemplo deste
solemne ritual de consagración dunha campá é o
recollido no libro Las campanas: Patrimonio sonoro y lenguaje tradicional que se describe desta
maneira: “O bispo, con báculo, mitra e capa pluvial,
lava a campá con auga bieita axudado polos acólitos;
a continuación fai unha cruz co óleo dos enfermos;

5º. Campás. campaíñas e chocas: Tamén se usan
campás pequenas ou ben chocas para anunciar onde
se atopan pastando os animais. Trátase neste caso,
de chocas que se colocan no pescozo dos animais e
van denunciando o lugar polo que andan. Tamén me
contaron os informantes da parroquia de Grixalba
(Sobrado dos Monxes), que en tempos pasados visitaban as aldeas da parroquia vendedores ambulantes
cunha recua de até catro ou cinco bestas cargadas
de pelellos cheos de viño e augardente, e que o
animal que cerraba a recua levaba unha campaíña
prendida do aparello producindo un tintín constan80
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rézanse oracións que aluden ás propiedades da nova
campá, comparándoa coas virtudes das trompetas
empregadas en tempos bíblicos. Posteriormente fai
con óleo sete cruces no exterior e catro no interior
coa fórmula: “Sancti + ficetur et conse +cretur,
Domine, signun istud. In nómien Pa + tris, et Fi +lii,
et Spiritus + Sancti. In honorem N (aquí o nome
do santo a que teña dedicada) pax tibi”(ALONSO
PONGA/ SANCHEZ BARRIO: 1997:85).
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fundidor da campá, ao ano da súa fundición, o nome
de quen encargou a campá, a advocación a quen vai
dedicada a campá e que pode ser Cristo, A Virxe, un
Santo ou unha Santa. E entre aquelas frases piadosas
que se atopan impresas no corpo da campá pódense
atopar variadas invocacións marianas, fragmentos
de salmos, versículos evanxélicos, e outros.
Ademais, os textos ou inscricións epigráficas recollen outras frases que funcionan como esconxuros
como son estas: “ VADE RETRO SATANAS” (Apártate
Satanás”, ou: “VOX MEA CONTORUM SIT TERROR
DEMINORUM (Que a miña voz sexa o terror de tódolos demos); e outras frases moi difundidas que recollen advocacións que din: “ECCE CRUCEM DOMINI
FUGITE PARTS ADVERSAE. VINCIT LEO DE TRUBU
IUDA RADIX DAVIDA ALLELUIA” (trad.: Velaquí a
Cruz do Señor, fuxide partes adversas, vence o León
da Tribo de Xudá, raíz de David, Aleluia); “CRISTUS
BIBET, CRISTUS VINCIT, CRISTUS REGNAT, CRISTUS
IMPERAT ABA OMNI MALO NOS DEFENDAT (trad.:
Cristo vive, Cristo vence, Cristo impera e deféndenos de todo mal; “SANCTUS DEUS, SACTUS FORTIS,
SANCTUS INMORTALIS, MESERERE NOVIS” (trad.:
Santo Deus, Santo forte, Santo inmortal, ten piedade
de nosoutros); “VERBUM CARA FACTUM EST ET
HABITABIT IN NOBIS (trad. O Verbo fíxose carne
e habitou entre nosoutros); “ANGELUS DOMINI
NUNCIABIT MARIAM ET CONCEPIT DE SPIRITU
SANCTI” (trad. O Anxo do Señor anunciou a María
e concibiu por obra do Espírito Santo”); e esta
outra frase recollida na campá da igrexa de Santa
María de Medina de Río Seco, fundida en 1788, que
di: “BARBARA NOMINE FUNGOR POPULUNQUE
PROTEGO ORATIONEM IN TEMPLO ISTO (trad.:
No nome de Bárbara desfago as tormentas e protexo
ao pobo orante neste templo).

Outro é a Bendición solemne de campás destinadas a igrexas e oratorios. Nestes casos, o
ritual de bendición está delegado nos sacerdotes.
Nalgún libro de liturxia como o publicado por D.
Uña, o ano 1941, descríbese este rito de bendición
das campás do modo que segue: “Suspendida en lo
alto la campana, se pone debajo de ella incienso,
mirra y tamiana, que simbolizan las virtudes que
deberá esparcir entre los fieles, y el diácono lee un
pasaje del Evangelio de San Lucas (10, 38-42). Se le
impone un nombre en el bautismo, el nombre de la
Santísima Virgen o de un santo, y también suelen
designarse las personas que hacen de padrino”
(UÑA,1941:40).
O terceiro é a Bendición de campás destinadas
a usos profanos pero lícitos. Fano os sacerdotes
bastando, na maioría dos casos, coa realización
dunha cruz fronte a ela coas mans, acompañada do
recitado da fórmula: Eu bendígote, no nome do Pai,
do Fillo e do Espírito Santo. Amén”.
Tal como refire o texto litúrxico publicado por
Uña, nestes rituais de consagración e bendición das
campás, dáselles un nome dunha santa ou santo e
asínanselle un padriño e unha madriña como se se
tratara do bautizo dunha persoa.

A recorrente relación entre os Anxos e o contido
dos textos de moitas campás, lembramos o feito
de que estas se consideran como a voz dos Anxos.
Nalgunhas constátase expresamente este feito, como
por exemplo naquelas que conteñen textos epigráficos que din: “ESTA VOZ DEL ANGEL QUE EN ALTO
SUENA”; “ SOI LA VOZ DEL ANGEL QUE EN ALTO
SUENA. AVE MARIA DE GRACIA PLENA”; “ANGELUS
DOMINO NUCIABIT MARIA ET CONCEBIT DE
SPIRITU SANTI ( O Anxo do Señor anunciou a María

9. CAMPÁS E LINGAXE ESCRITA:
TEXTOS LITURXICOS E FRASES
ESCRITAS
Temos que facer referencia a outra linguaxe expresada por medio de textos gravados no corpo das
campás. Trátase de textos impresos que as converten en depositarias permanentes doutras variadas
series de mensaxes alusivas, sobre todo ao mestre
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e concibiu por obra do Espírito Santo). Polo demais,
son as campás das catedrais as que presentan as
máis coidadas e complexas inscricións.

10. A MODO DE CONCLUSIÓN
1.- Segundo deixemos observado, as campás na
sociedade tradicional eran uns elementos patrimoniais de carácter case exclusivamente relixioso. Son
bendicidas ou bautizadas con nomes de santos, con
lemas sagrados gravados, etc.
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3. O tanguido da campá solemniza os momentos
importantes da vida das comunidades: anuncia os
días de festa, o momento central da mesma invitando cun repenique a asistencia á misa solemne ou
misa maior, e á celebración da procesión polo adro
ao redor do templo, símbolo do perímetro espacial
comunitarios, anuncian o nacemento e a morte
das persoas, entre outros feitos de transcendencia
comunitaria.
Por todo isto consideramos que dicir, tal como
temos escoitado moitas veces, que as campás serven “para chamar á misa” ou para “tocar a defunto”
resulta de todo punto simplista. Trátase dun importante elemento do patrimonio sonoro, emisor dunha
linguaxe chea de matices e significados espirituais e
cívicos de especial transcendencia para os ouvintes
aos que vai dirixida.
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tarefa urxente, que cómpre levar a termo antes de
que se perdan máis das que xa desapareceron nas
últimas décadas, ao tempo de evitar o troque das
existentes por outras modernas de aluminio ou
ferro fundido.

O clima galego non é axeitado para a conservación
do ferro e, ademais, dende antigo as reixas, ferraxes
e ferramentas sen uso aproveitábase para forxar
outras novas, por se tratar dun producto escaso e
caro. A mostra témola en que da época medieval
unicamente se conserva un anaco dunha reixa da
igrexa de Melide e as ferraxes da porta lateral da
catedral de Lugo e das principais das igrexas de
Vilar de Donas, Meira e O Salvador de Sarria.

En particular as varandas dos corredores e balcóns,
por seren os elementos de ferro de carácter ornamental máis populares, son precisamente as que
máis levan sufrido: por destrucción do edificio, por
substitución por outras modernas, por abandono da
casa... O problema agudizouse nas épocas en que o
ferro acada máis prezo, como pasou logo da Guerra
Civil de 1936-39 en que se fundiron todo tipo de
obxectos, sen ter en conta o valor nin a antigüidade.
Agora, dende hai poucos anos, aínda que sen comparanza coa posguerra, volve haber demanda de
chatarra, perigando de novo sobre todo as obras que
se atopan en construccións abandonadas.

A protección
dos obxectos
de ferro esixe
medidas especiais sobre todo
contra a humidade, xa non
só aqueles que
fican no exteFerraxes da porta da igrexa de Vilar rior dun edifide Donas (Palas de Rei)
cio sufrindo as
inclemencias
do tempo, senón tamén os que se atopan ao acolleito
dentro das catedrais, igrexas e outros edificios. Por
eso, o inventario das pezas máis senlleiras é unha

O LABOR DO FERRO NO RIBEIRO
Temos estudado en xeral o traballo do ferro en
Galicia, así como a súa producción tradicional, que
83

~

U N

P A T R I M O N I O

E S Q U E C I D O

E

E N

P E R I G O :

se mantivo ata os últimos anos do século XIX1, pero
neste caso preferimos centrarnos só nunha comarca, para afondar máis e así coñecer mellor tanto o
pasado coma o presente. A escollida foi a do Ribeiro:
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durante a dominación romana, pero a primeira mención documental de que se beneficiaba aquí é moito
máis serodia, de mediados do século X: o mosteiro
de Celanova recibe do rei Sancho I unha cova no
territorio de Lemos, unde ferrum eiciunt4 .
O seu uso foi moi restrinxido ao longo da Idade
Media, empregándose exclusivamente para cousas
nas que era imprescindible, como armas, pois a case
totalidade dos útiles domésticos eran de madeira,
empezando xa polos arcos das cubas, que en casos
tiñan que pagar algúns labregos en concepto de
foro, como por exemplo Rodrigo Eáns e a súa muller
María Pérez, que o 10 de xuño de 1298 reciben en
compensación por unha doazón que fan ao mosteiro
de San Clodio un casal, pero coa obriga de entregar
ao ano a meadade de vino et de cebolas, et terça
de pan e lino, et dous ARQOS et dous sauêêos et
duas galinas. En 1319 dan dous arcos tamén como
foro Estevo Pérez de Ruvial e Mariña Migues, e ao
ano seguinte fai o mesmo Rodrigo Ares, ademais
de parte dos froitos e varias prestacións: II arquos
para arqua5 .

Cinguímonos exclusivamente ao territorio vitivinícola que, segundo o Consello Regulador da denominación de orixe Ribeiro, comprende os concellos
enteiros da Arnoia, Beade, Carballeda de Avia,
Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada de Miño, Leiro,
Punxín e Ribadavia; as parroquias de Pazos de
Arenteiro, Albarellos, As Laxas, Cameixa e Moldes,
do de Boborás; Banga, Cabanelas e O Varón, do
do Carballiño; Untes e Arrabaldo do de Ourense;
e Alongos, do de Toén. Ademais tamén se inclúen
algúns lugares das freguesías lindeiras: Puga e a
Igrexa (Puga), e Feá (da parroquia do mesmo nome),
do concello de Toén, e o da Touza, da de San Fiz de
Navío (San Amaro).
I. O ferro

En Galicia usábase dende antigo ferro propio e
tamén importado, este sobre todo por vía marítima,
procedente de Euskadi, Inglaterra, Suecia, etc. A
minaría e a fundición centráronse durante séculos
nas actuais provincias de Lugo –principalmente– e
Ourense, sendo nesta a siderurxia máis importante
a de San Vicenzo de Leira, nas terras de Valdeorras,
fundada e explotada ata a desamortización e exclaustración relixiosas polo mosteiro de Samos, da que se
dicía a comezos do XVIII que era la mejor sin duda
de Hespaña2 .

Os arcos eran de carballo, faia, lodoeiro, etc., e
medíanse coa “sexta” que, segundo un erudito
pontevedrés falecido en Santiago de Compostela en
1866, era un Junco con que en el Ribero de Avia
miden las cubas por la parte exterior cuando las
hacen nuevas o las recomponen, para adaptarle
por ella los aros de madera que han de ceñirla6 .
A primeira cuba que temos documentada polo
de agora con arcos de ferro é unha do pazo de
Casaldereito (Esposende, Cenlle), en 1873, daquela
un dos máis ricos do Ribeiro, dándose o caso que a
outra que fixeran o ano anterior aínda llos puxeran
de pao7.

A presencia do ferro testemúñase cando menos
dende o século VII a. C.3, e logo na época castrexa e

O ferro, o mesmo que as demais mercadorías que
transportaban os arrieiros, vendíase tamén na feira

1. GONZÁLEZ PÉREZ, C.: A producción tradicional do ferro en Galicia. As grandes ferrerías da provincia de Lugo, Deputación provincial de Lugo,
1994; e “A Minaría e a siderurxia tradicionais do ferro na provincia de Lugo”, en Minaría. Expedientes de explotacións mineiras no Arquivo Histórico
Provincial de Lugo, Xunta de Galicia, 2004.
2. ARIAS, M.: “Un abadologio inédito del monasterio de Samos”, Archivos leoneses, 44, León, 1968, p. 267.
3. DE LA PEÑA SANTOS, A.: Castro de Torroso (Mos, Pontevedra). Síntesis de las memorias de las campañas de excavaciones 1984-1990, Xunta
de Galicia, 1992.
4. SÁNCHEZ BELDA, L.: Documentos reales de la Edad Media referentes a Galicia. Catálogo de los conservados en la sección de Clero del archivo
histórico Nacional, Dirección General de Archivos y Bibliotecas, Ministerio de Educación Naciona, Madrid, 1953, pp. 53, 66 e 74.
5. LUCAS ÁLVAREZ, M. / LUCAS DOMÍNGUEZ, P.: El monasterio de San Clodio do Ribeiro en la Edad Media. Estudio y documentos, Ed. do Castro,
1996, pp. 95, 429, 451, 452.
6. GONZÁLEZ PÉREZ, C.: O erudito pontevedrés R. Reguera Pardiñas. Vida e obra (no prelo).
7. DOMÍNGUEZ CASTRO, L.: Viños, viñas e xentes do Ribeiro. Economía e patrimonio familiar, 1810-1952, Ed. Xerais, 1992, p. 249.
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de Ribadavia, coma o testemuña o feito de que
en 1754 o concello acorde poñerlle unha varanda
á torre do reloxo, e o merque na devandita feira,
pagando por el dous ducados e trinta e tres reais8.
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Señores de la Junta General de Comercio,
Moneda y Minas de este Reino.
Da. Jacoba Gil de Taboada vecina de la Ciudad
de Santiago, con toda la veneración debida
espone a V.SS. que en el año pasado de mil
sietecientos nobenta y cinco, con su hermana
Da. María del Carmen, aora difunta, guiadas
de la obligación que un buen ciudadano tiene
de dar honestas y útiles ocupaciones a brazos
pobres, fomentar la industria y población;
propusieron a V.SS. el establecimiento de una
Ferrería, o más, en el sitio llamado “el molino viejo” y río de la Ferreiroá, jurisdición de
Puertomarín, Obispado de Lugo, cuia propuesta examinada pr. la sabia penetración de
V.SS. alcanzó la aprobación de S.M. en doce de
Octubre del mismo año; y de las esponentes,
la erección de una, corriente con toda la perfección del arte, que se halla en el día capaz
de surtir de fierro a mucha parte de Galicia.
Lo montañoso y escabroso del terreno de la
Fábrica no proporciona el consumo de los productos de que es susceptible, según es público
y se reconoce por mil quintales de fierro que
están detenidos en ella. Para su venalidad
i mejor comodidad del público piensa la
esponente, establecer en la Ciudd. de Orense
y villa de Ribadabia, en casas qe. allí tiene,
unos almacenes; y suplica a la liberalidad de
V.SS. se dignen concederle o proporcionarle
la libertad de derechos como pie de fábrica;
con cuia exención se animará la suplicante
al maior consuelo de los mendigos de aquel
establecimiento.

A situación mantívose semellante ao longo dos
séculos, sempre considerado como un metal escaso
e caro, ata que a chegada do tren sinala o comezo
da abundancia, pero non xa procedente das nosas
ferrerías, senón dos fornos altos de fóra, coma o
vasco de Bolueta, en funcionamento dende 18489.

Campanil da casa do concello de Ribadavia.

A única nova que posuímos verbo da procedencia
dalgún do ferro que se vendía no Ribeiro a comezos
do século XIX, figura nun escrito da propietaria da
ferrería-fundición de Gondar (Portomarín, Lugo)
que dirixe á Junta General de Comercio solicitando permiso para vender o seu ferro en Ourense e
Ribadavia como se fose na fábrica, é dicir, sen ter
que pagar máis impostos:

Fabor qe. espera recibir de la notoria justificación de V.SS. cuia vida guarde Dios dilatados
años. Santiago, Abril veinte y cinco de mil ochocientos qüatro.
Da. Jacoba Gil Taboada10 .

8. Arquivo Histórico Provincial de Ourense (AHPO): Concello de Ribadavia, caixa 346, fol. 89.
9. GONZÁLEZ PÉREZ, C.: A producción tradicional do ferro... 1994; GONZÁLEZ PORTILLA, M.: La siderurgia vasca (1880-1901). Nuevas tecnologías, empresarios y política económica, Argitarapen Zerbitzua Euskal Herriko Unibertsitatea, 1985.
10. Archivo General de Simancas, leg. 295. Publicado por C. GONZÁLEZ PÉREZ: A producción..., pp. 236 e 237.
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Nesta vila, como en todas as medievais, os ferreiros
tiñan un lugar de seu para traballar, coñecido aquí
pola Ferrería, Ferraría e rúa dos Ferreiros, que aparece
nomeado varias veces nos documentos do convento de
San Domingos, por exemplo, un de 1463 correspondente ao foro dunha casa con sobrado que esta eno
fondo da Rua da Ferraría...; e en 1470 aforaba outra
situada no mesmo lugar: ... damos et outorgamos aforamos a vos Pero Alvares ferreyro et a quatro voses
depus vos hua pus outra conuen a sauer hua casa
herma que esta a çima da Rua da Ferraria...14 .

Na documentación medieval aparecen algúns destes
artesáns, e se non sabemos nada dos que traballaron
antes é por carecer de fontes antigas, coma os que
forxaron as ferramentas para as explotacións de
ouro romanas de Barbantes, O Lago, etc, das que o
principal centro urbano era a cidade de Lansbrica
(situada en territorio pertencente ás actuais freguesías de Las-San Amaro e Ourantes-Punxín)11.
Polo de agora os primeiros ferreiros ribeiraos coñecidos xa viviron no século XIII: Fernando Eáns, que
con licencia da súa muller María Pérez, vende a Xoán
Pelaez, tesoureiro da catedral de Ourense, a metade de
Cuñas (San Lourenzo da Pena, Cenlle), que cede logo
ao mosteiro de San Clodio (1220). Nun documento de
venda dunha herdade en Esposende por parte de Maior
Eáns tamén ao abade de San Clodio, o ano 1229, asina
Rudericus Petri ferrarii testis. Anos despois, o 30 de
marzo de 1274, nunha escritura de venda ao devandito
mosteiro asinan tres ferreiros como testemuñas:

Todos os artesáns, debido ao reducido número de
cada oficio, agrupábanse nunha única confraría e
irmandade baixo a advocación de San Xurxo, aprobada o 15 de febreiro de 1615 polo bispo de Tui, e
o 23 de febreiro de 1634 polo conde de Ribadavia,
Manuel Sarmiento de Mendoza, con sede na igrexa
parroquial de Santa María da Oliveira:
Item, ordenamos que cualquiera oficial que
de fuera viniere a poner tienda o a trauajar
a esta Villa, de offº. de Canteros, Carpinteros,
Sombrereros, Cerrajeros, Erreros = Serradores =
toneleros = Harmeros = Silleros = Guarnicioneros,
Plateros, pague cada vno que fuere maestº y
asentare tienda dos libras de cera y el que fuere
official y viniere a trauajar y trauajare mas de
tres dias, pague cada uno dos reales = y qualquiera aprehendiz de los dhos. officios pague
una libra de cera cada vno, y qualquiera destos
dhos. officiales o aprendices que se muriere en
esta Villa el Mayordomo que fuere le dezire para
su entierro a cada vno media docena de blandones qe. le acompañen el cuerpo a la Iglesia
donde se sepultare.

Dominico Martinz ferreyro
Vicente ferreyro
Iohan Perez, ferreyro.12
Os primeiros con forxa en Ribadavia documentámolos o 30 de novembro de 1288 no testamento de
Martiño Castaño, asinando como na escritura anterior tres deste oficio como testemuñas:
Martín Miguéles da Alem
Domingo Muranno
Pay Páez, fereyros13 .
O primeiro de abril de 1393 aparece Xoán Domingues
nun documento de San Domingos de Ribadavia: ... en
fondo fere eno Rio Auya et ençima topa en outra
herdades e vynas que foy de Johan Domingues
ferreiro que ora ten Johan Gomes hodreiro...

Ademais dos artesáns residentes na vila, tamén pertencían á mesma algúns das freguesías da contorna,
como consta no Libro de Cofrades de San Jorge
(1631-1665)15.

11. CHAMOSO LAMAS, M.: “Excavaciones arqueológicas en la citania de San Cibrán das Las y en el poblado y explotación minera de oro de
época romana de Barbantes (Orense)”, Noticiario Arqueológico Hispánico, III e IV, 1954-1955, Madrid, 1956, pp. 114 ss.; RODRÍGUEZ CAO, C.
/ XUSTO RODRÍGUEZ, M. / FARIÑA BUSTO, F.: A Cidade San Cibrán de Lás, Vigo, 1993.
12. LUCAS ÁLVAREZ, M. / LUCAS DOMÍNGUEZ, P.: Obr. cit., pp. 290, 356 e 750.
13. FERRO COUSELO, X.: A vida e a fala dos devanceiros, Galaxia, Vigo, 1967, I, p. 46.
14. ENRÍQUEZ PARADELA, Mª. C.: Colección diplomática del monasterio y convento de Santo Domingo de Ribadavia, Museo Arqueolóxico
Provincial, Ourense, 1987, p. 72, 88 e 89.
15. Ambos libros, dos que actualmente se descoñece o paradoiro, estaban no arquivo parroquial de Ribadavia (EIJÁN, S.: Historia de Ribadavia y
sus alrededores, Madrid, 1920).
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Estaban obrigados a participar na procesión do Corpo
de Deus ou Corpus Christi, a celebración relixiosa máis
importantes do ano. Non se sabe cando se empezaría a
festexar, pero debeu ser antes de finais do XV, pois en
1482 foi declarado día santo no bispado de Tui, do que
unha das poboacións máis relevantes era a capital do
Ribeiro. Polo que atinxe á cidade de Ourense, o 27 de
maio de 1437 xa os ferreiros contaban con confraría de
seu, baixo a advocación de San Miguel:

mente desaparecida), un na de Santa Mariña de
Esposende e outro na de Razamonde.

Iten, que ande logo a segunda confraría depús
os carniçeiros, a confraría de San Migeel, que
son os ferreiros, con seus ofiçios, segundo que
an acostumado...16 .

Punxín: seis, repartidos entre Ourantes (dous),
Punxín (un), Vilamoure (un) e Vilela (dous). O xornal era de catro reais.

Cortegada de Miño: tres en San Bieito do Rabiño.
Gañaban catro reais por xornada.
Leiro: cinco. Un en cada unha das freguesías seguintes: Lebosende, San Clodio, Berán, Serantes e
Bieite.

No catastro do marqués de La Ensenada ou Única
Contribución, redactado aquí entre os anos 1752
e 1753, aparece por primeira vez o número exacto
dos que traballaban por este oficio, así como tamén
o importe do xornal. Eran os seguintes no territorio
de cada un dos actuais concellos, que non coinciden
coas divisións administrativas existentes daquela, en
xurisdiccións e coutos:
Ribadavia: cinco, dos que só un traballaba fóra da
vila, en Regodeigón. Gañaban de xornal cinco reais,
agás un que eran tres. Un tamén era reloxeiro.
Arnoia: dous, que por cada día recibían quatro rs.
secos y dos y la comida.
Beade: un, que traballaba polo oficio a metade do
ano e gañaba en cada dia Quinze quartos.

Varanda mixta (balaústres e platina volteada formando espirais) do pazo de Leiro (século XVIII).

Carballeda de Avia: había un na freguesía de Beiro, que
por la utilidad en el travajo a componer azadas y
hozes de rozar, le regulan al año cien rrs. de vellon.

Tamén había varios nalgúns dos concellos que só
teñen parte do seu territorio no Ribeiro: Boborás
(cinco, dos que catro vivían en Albarellos e un en
Cameixa), e Toén (dous en Puga). No resto non
había ningún.

Castrelo de Miño: catro; deles tres en Macendo e un
en Vide. O xornal adoitaba ser de dous reais e medio
ao día, é de supoñer que co xantar.

Os máis deles traballaban polo oficio só parte do
ano, dedicando o resto á agricultura, como fan
constar varias veces os redactores do devandito
catastro17.

Cenlle: en total traballaban cinco, dous na capital
do concello, dous na freguesía de Erbededo (actual-

16.FERRO COUSELO, X.: Obr. cit., II, p. 118.
17. AHPO: Catastro de Ensenada, “Real de Legos” de Ribadavia, Regodeigón, Arnoia, Beade, Beiro, Macendo e Vide. Archivo General de Simancas:
Catastro de Ensenada, “Interrogatorios” de Cenlle, Erbededo, Santa Mariña de Esposende, Razamonde, O Rabiño, Lebosende, San Clodio, Berán,
Serantes, Bieite, Ourantes, Punxín, Vilamoure, Vilela, Albarellos, Cameixa e Puga.
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No ano 1764 había dous gremios en Ribadavia: un
constituído polos mercaderes y merzeros e outro
polos zapateiros, ferreiros e cosecheros de pan18.
Todos estaban obrigados a participar na procesión
do Corpo de Deus, en particular os ferreiros cunha
danza, ata que o ano 1777 Carlos III prohibe estas
manifestacións nos actos relixiosos19.
Pasan moitos anos ata que poidamos dispoñer de
novo de datos, e non completos, sendo os primeiros
de 1837, ano en que había tres ferreiros en Ribadavia
(un quizais residise en Castrelo) e un armeiro,
que máis adiante tamén aparece como ferreiro.
Continúan traballando nos anos seguintes, así, por
exemplo, na década dos sesenta, había tres en
Ribadavia e catro repartidos en dúas freguesías do
concello (Camporredondo e Ventosela), e en 1874
eran en total cinco na vila20.
Nos anos sucesivos hai algúns cambios, pero nunca
deixaron de existir varias forxas, aínda que descoñecemos as súas obras, sendo a única excepción a cancela do adro da igrexa de Ourantes, debida a Manuel
García, residente en Punxín, segundo consta nunha
plaquiña metálica colocada na mesma. Por proximidade xeográfica e semellanza estilística, do mesmo
obradoiro deberon saír varias varandas da contorna,
en particular algunhas de Razamonde (1885 e 1897)
e Laias (1888 e 1893).

Ribadavia: monumento ao ferreiro.
Por detrás a igrexa de San Domingos.

con soldadura e, como moito, a forxar algunha peza
de escasa importancia.
III. Reixas e varandas

Trátase de elementos protectores: as primeiras para
evitar entrar polas fiestras e as segundas para impedir que poida caer alguén, en particular os nenos
e as persoas maiores, dende o corredor ou balcón.
Esta é a súa orixe, pero co transcurso dos anos, sen
perder a propia función, convértense tamén en elementos ornamentais que poñen de manifesto publicamente a riqueza dunha casa ou familia.

Nos últimos anos do século XIX aparecen as primeiras obras procedentes de fundicións, como a varanda da escola de nenas de Riobóo (Osmo, Cenlle),
posterior a 1891, data en que se constrúe o magnífico edificio, actualmente abandonado.
Os ferreiros seguen traballando ata os nosos días,
pero o labor de forxado e, en particular, de varandas
e reixas, déixano de facer dende a década dos anos
sesenta do século pasado, época en que se comeza a
difundir o uso do aluminio e dos elementos de ferro
fundido (balaústres, adornos, puntas de frecha,
etc.), cinguíndose dende entón á súa ensamblaxe

Mentres que as primeiras son máis propias de construccións baixas, as segundas veñen a ser exclusivas
das que contan, cando menos, cun andar, que vai
ser onde estea o corredor ou o balcón. A carencia de
testemuños de ferro impídenos saber como serían

18. AHPO: Concello de Ribadavia, “Libro de autos”, abril, 1764.
19. Ídem: “Libro de Acordos”, logo da acta do 9 de decembro de 1781 (EIJÁN, S.: Obr. cit., pp. 669 ss., e GONZÁLEZ PÉREZ, C.: A Coca e o
mito do dragón, Ir Indo Edicións, 1993, pp. 131 ss, e “A festa do Corpus de Ribadavia: a Becha” Raigame, 6 e 7, Ourense, maio e novembro de
1998).
20. AHPO: Concello de Ribadavia, “Subsidio industrial...”, “Registro Civil de nacidos”, “Registro Civil de Matrimonios” e “Registro Civil de muertos”.
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antigamente, pois, polo que atinxe ao Ribeiro, o
exemplar máis antigo, entre os de interese artístico,
é a varanda da balconada do pazo dos Ulloa ou das
Quintás, en Santiago de Esposende (Ribadavia).
Unha obra sinxela, carente de motivos ornamentais,
formada exclusivamente por balaústres de sección
cadrada e lisos, agás as columnas e os tirantes que
son circulares. Conserva a marca do ferreiro, pero
descoñecemos de quen se trata, podéndose situar a
súa forxa nas últimas décadas do século XV ou primeiras do seguinte.
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do seguinte, pero cómpre ter en conta (como en
todas as obras de carácter popular) que o ferreiro
puido copiar un modelo anterior. Está formada por
dez balaústres de sección circular, adornados con
cinco anelas que forman seis tramos ou entretallas,
todas de semellante grosor, agás o terceiro empezando por arriba que ten forma bulbosa. Sobre a
lumieira campa o cabezal, formado por dous roleos
de chapa a modo de serpes coas bocas abertas, e no
medio por enriba unha cruz potenzada.
De finais do século XVII pode datar a reixa dunha
ventá situada á dereita da entrada principal do pazo
de Riobóo (Osmo), que conta con nove balaústres
de sección circular de cinco treitos delimitados por
anelas, bulbosos os centrais polo medio dos que
atravesa un barrote de sección circular.
Mentres que arquitectonicamente predomina o
Neoclasicismo, un estilo de liñas severas, nos enreixados e nas varandas dos balcóns e escaleiras sucede
ao revés, que se caracterizan por un extraordinario
e laborioso traballo, para compensar a ornamentación de que carece a obra de cantería. Nesta época
concédeselle extraordinaria importancia ao labor
do ferro, influíndo –sen dúbida– as láminas que
verbo do mesmo publican Diderot e D’Alembert en
L’Encyclopédie (1751-1772).
Se no Barroco predomina o balaústre, agora vai ser
a variña plana ou platina enroscada ou volteada, as
máis das veces adornada con diferentes elementos
de latón ou chapa (follas, flores,...), de clara influencia francesa. Entre as varandas galegas desta época
sobresaen as do Arsenal do Ferrol (1759-1765) e as
do pazo compostelán de Raxoi (1767-1770). A súa
influencia axiña se empeza a notar na forxa do ferro,
malia que na maioría dos casos non sexan máis que
obras modestas, sen comparanza coas primeiras.

Marca de ferreiro (unha cara) nun dos balaústres da
varanda do pazo das Quintás (Esposende).

Entre as obras perdidas desta época está a reixa que
chegaba do chan á bóveda da capela da Virxe do
Portal de Ribadavia, da que se descoñecen a feitura
e o ferreiro, pero que podería datar de contra 1520,
ano en que se constrúe a parte central da devandita
obra. Desfíxose ao ampliar o edificio en 186221.

En 1754 a corporación ribadaviense acorda facer
varias obras, entre elas a varanda da torre do reloxo,
así como tamén arranxar o campanil, situado sobre
a parte antiga da casa consistorial, unha fermosa
obra dentro do gusto artístico da época, profusamente adornada con motivos vexetais de chapa,

A seguinte pode ser a reixa da fiestra do pazo de
Cimadevila, na parroquia de Osmo (Cenlle), datable
tamén nos últimos anos do século XVI ou primeiros

21.SÁNCHEZ GARCÍA, J.: Ribadavia en el recuerdo, Ourense, 1987, p. 99.
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que remata cunha laboriosa cruz que ten sobre o
brazo superior un galo de catavento. Dos mesmos
anos deben datar as varandas dos balcóns do pazo
dos condes de Ribadavia, situado fronte á devandita
casa consistorial, adornadas con espirais e outros
motivos de platina volteada, agás as flores, follas,
etc., que son de chapa.

Cinco cartelas de distintas épocas: Ribadavia (as dúas
primeiras), Leiro, Vide (Castrelo de Miño) e Meréns
(Cortegada de Miño) (Deseños de X.R. Marín).

no núcleo urbano de Pazos de Arenteiro. É unha
obra forxada en 1816, moi acabada, polo que quizais
interviñesen dúas persoas: un deseñador que estaba
ao tanto da moda que se levaba nas cidades e un
ferreiro que coñecía ben o oficio.

Varanda do pazo dos condes de Ribadavia
(século XVIII).

Da segunda metade do século XVIII tamén coidamos
que sexa a varanda da casa rectoral de Santo André
de Camporredondo, daquela priorado do mosteiro
compostelán de San Martiño Pinario, actualmente
en proceso de restauración para instalar nela o
Museo do Viño.
Pazos de Arenteiro, 1816 (Deseño de X.R. Marín).

AS VARANDAS DATADAS DO RIBEIRO

Trátase dun caso illado, pois cómpre agardar medio
século para atopar a seguinte na que tamén campe
a data, neste caso unha de San Clodio de 1867. Será
de agora en adiante cando a forxa deste elemento
protector e ornamental acade o seu máximo desenvolvemento no Ribeiro.

O que unha obra popular estea datada é de grande interese artístico e documental, pois ademais
de coñecer o gusto predominante na época e se
o artesán creo ou non fixo máis que imitar outras
anteriores, tamén se pode deducir a datación aproximada das que non contan con ela e son semellantes: pola feitura, deseño, traballo do ferro, etc. As
cartelas, situadas sempre no medio do balcón ou
no lugar máis visible, ademais do ano poden contar
coas letras iniciais da persoa que pagou a obra e, nalgúns casos, ata o nome e o apelido completos, como
nunha da Arnoia: Nycolas Lorenzo / 1891.

A área de traballo dalgúns ferreiros adoita abranguer
toda a comarca vitivinícola, amosando que a sona
dun bo artesán axiña chegaba a todas partes: o que
fixo esta de San Clodio posiblemente sexa o mesmo
que forxa outra poucos anos despois no mesmo
lugar (1875), unha de Gomariz (1883) e outra de
Leiro (1883), situadas no val do Avia, pero tamén
pode ser da súa autoría –ou dalgún imitador ou discípulo-- unha do lugar da Barca (Barbantes-Estación)
de 1887, neste caso no val do Miño. En todas é de

A primeira varanda do Ribeiro na que campan as
iniciais de quen a mandou forxar e o ano, atópase
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(corresponde á mal chamada Barbantes-Estación).
Axiña se transforma nun activo núcleo, construíndose varias casas novas con balcóns ou balconadas
corridas ao longo da fronte: a primeira de 1882,
á que seguen outras de 1884, 1887, 1906, 1922,
1929...

En Ribadavia consérvanse dous exemplares procedentes dunha mesma forxa do ano 1871, sobresaíndo unha especie de lira entre os deseños dun deles.
Coa mesma técnica e disposición atópase en Cenlle
unha boa varanda nunha casa agora abandonada
situada fronte ao presbiterio da igrexa parroquial
(1873). O mesmo ferreiro traballa tamén en 1873 en
Vilar de Rei (Cenlle) e dous anos despois en Leiro,
onde deixa unha espléndida mostra da que sobresae
non só o deseño da varanda do patín das escaleiras,
senón tamén unha peza moi traballada posta sobre a
varanda do balcón, coa fin de evitar o acceso dende
as escaleiras. É o único exemplar que coñecemos
no Ribeiro.

A Barca – Cenlle
(1887)

En San Xes de Francelos consérvanse uns fermosos
debuxos (como din os ferreiros) feitos de variña volteada e combinando con gusto espirais, datados en
1884. Como adoita ser corrente, o resto da varanda
non é máis que unha serie de sinxelos balaústres
totalmente lisos. Do ano seguinte hai unha varanda
en Beade de feitura semellante a outra de Punxín
de 1880, polo que poden pertencer ao mesmo obradoiro. Así como tamén, entre outras: unha de 1885
(Razamonde), dúas de 1888 (Ribadavia e Laias),
e algunhas xa varios anos posteriores, forxadas
polo mesmo artesán ou por discípulos (Laias, 1893;
Bieite, 1903, etc.)

Leiro (1875) (Deseño de X. R. Marín.)

De 1875 hai en San Clodio un bo exemplar, de platina que se curva dando lugar a formas elipsoides
adornadas nas unións con pequenas flores de catro
pétalos feitas de chapa. As bandas laterais repiten
unha greca formada exclusivamente a base de
espirais.

Arnoia (1891).

Na Arnoia consérvase unha de deseño único en todo
o Ribeiro, formada polas tradicionais tres bandas ou
corpos, na que o artista combina a platina (dobres
espirais, balaústres cos extremos semicirculares),
coa chapa facendo flores de lis e estrelas. Tamén é
das poucas onde consta o nome e o primeiro apelido
completos de quen a mandou facer, ademais do ano:
Nycolas Lorenzo / 1891.

No val do río Barbantiño, en Punxín, consérvase un
exemplar de 1880 de deseño totalmente diferente
aos anteriores, que, quizais, saíse da forxa de Manuel
García, que traballaba nesta poboación en 1896,
autor da cancela do adro da igrexa de Ourantes.
Por estes anos fórxanse varias no lugar de Santo
Antonio da Barca pertencente daquela á parroquia
de Laias e agora independente, co gallo de se converter na segunda estación do ferrocarril do Ribeiro

Manuel García, ferreiro de Punxín, quizais sexa o
autor dunha varanda de Razamonde do ano 1897,
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e 1906), Francelos (1905), Trasariz (1906), Ventosela
(1908 e 1911), Francelos e Gomariz (1909), etc.
Entre as destes anos sobresaen en particular pola
orixinalidade do deseño unha de Razamonde de
1906 e outra da Arnoia de 1910.

Bieite - Leiro
(1913).

Segue varias varandas de escasa importancia artística, nas que predominan os balaústres lisos, maiormente de sección cadrada, agás unha de 1915 de
Barbantes (Punxín), de carácter moi popular, pero
co deseño da banceira e da soleira único, de platina
formando cadrados e, dentro deles, alternando tres
follas e un cadradiño de chapa.

Razamonde, 1897 (Pormenor. Deseño de X.R. Marín).

Entre as de finais do século XIX sobresae unha
varanda de Puga de 1899, moi ben traballada, de
platina formando diferentes motivos ornamentais,
sobre todo dobres espirais. Do mesmo obradoiro
hai varias, situadas principalmente en Puga, pois
ademais da anterior consérvanse outras dúas de feitura semellante, de 1903 e 1907, así como unha en
Astariz de 1905.

Non faltan fermosos exemplares da década dos anos
vinte, entre os que se contan dous de Ventosela
(1924 e 1928) de semellante deseño, e un de Untes
(1925), moi diferente, con partes de platina retorcida sobre si mesma, de escasa presencia no Ribeiro,
quizais forxado na parroquia do Treboedo (Maside),
onde dende antigo había un obradoiro da familia
Lama, do que se coñecen varias obras posteriores de
semellantes características, como unha de Vilar de
Rei (Cenlle) da autoría de Claudio Lama Pedrouzo.
Este ferreiro continuará facendo uso da platina retorcida como motivo ornamental aínda en máis obras,
nas últimas xa traballando con el Camilo González
Baca, entre outros, como se pode ver en dúas que se
achan na parroquia de Cenlle, de 1946.

Puga, 1903 (Deseño de X.R. Marín).

A aparición dos primeiros elementos ou módulos
fabricados industrialmente sinala o comezo da decadencia do labor dos artesáns, sendo en adiante cada
vez máis os que só se dedican a ensamblar as pezas,
de xeito que a única diferencia é a cartela, que
adoita ser a parte que forxa o ferreiro, dependendo
da súa pericia que sexa máis ou menos traballada:
Cenlle (1913), Camporredondo (1921), Sanín (1923),
Laias (1923 e 1926), Prado (1932), Macendo (1933),
Cenlle (1934 e 1939), Astariz (1940), etc.

Entre as que non poden faltar do inventario que se
faga destas obras, está unha de Arrabaldo (Ourense)
de 1934, única polo seu deseño entre cantas coñecemos no Ribeiro, na que se combinan os balaústres
rectos adornados con círculos e espirais, repetindo
sempre os mesmos motivos.

Pero non por eso deixa de haber algúns que continúan traballando como sempre, forxando eles totalmente a obra: Bieite (1903), A Barcia - Melón (1904

A guerra civil de 1936-39 sinala unha nova época,
marcada pola escaseza de ferro e o paro da construcción, polo que o número de varandas destes anos é
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Meréns (Cortegada de
Miño), 1959.

Ventosela (1928).

moi escaso, rexistrándose só dúas de 1939 de certo
interese, unha en Cenlle e outra en Sanín. Do ano
seguinte consérvase unha en Astariz da que o único
a ter en conta é a cartela, xa que o demais repítese
noutras dende moito antes, por se tratar de módulos
ou pezas soltas de fabricación industrial.

máis, de xeito que na década dos anos cincuenta
xa son moi escasas, non só as datadas, senón tamén
as que carecen deste importante elemento. Entre
as desta época sobresae unha de Meréns de 1959,
única polo seu deseño de gusto modernista, formada por balaústres de diferentes tamaños, círculos de
platina e no medio de cada un unha pequena flor
de chapa.

Non faltan tampouco varandas orixinais e outras
que tentan copiar modelos anteriores, con maior ou
menor fortuna, como unha do mesmo 1940 de Vilar
de Rei (Cenlle) debida a Claudio Lama Pedrouzo (na
súa forxa traballaba daquela Camilo González Baca),
de deseño moi popular, feita a base de elementos
ornamentais de platina enroscada e retorcida. Da
mesma forxa hai algunhas máis.

Pechamos este percorrido polas varandas datadas
do Ribeiro cunha de Albarellos de 1965, pois as restantes que coñecemos xa carecen de interese.
Nos anos sucesivos xeneralízanse as reixas de ferro
fundido e de aluminio, cinguíndose o traballo dos
ferreiros a combinar e unir os módulos, resultando
unha obra máis ou menos recargada segundo o
gusto de quen a encarga.

A década dos anos cincuenta empeza cunha de
Sanín, de gusto modernista e moi orixinal, pero o
único que fixo o artesán foi ensamblar os módulos procedentes dalgunha fundición e forxar as
letras iniciais e a data. Diferente é o caso dunha
de Albarellos (Boborás) de 1954, feita toda ela por
algún ferreiro da zona.

As varandas dos corredores e balcóns forman parte
do noso patrimonio artístico e arquitectónico, polo
que cómpre traballar á prol da súa protección, evitando a substitución por obras novas e favorecendo
a conservación daquelas que se atopan en casas
actualmente deshabitadas, que corren serio perigo
de desaparecer.

Cada ano que pasa o número de varandas é menor,
debido, sobre todo, á sangría migratoria que vai a
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LUÍS MARTÍNEZ-RISCO DAVIÑA

En certa ocasión falando das
necesidades que tiñamos as
Fundacións, certo persoeiro, non
quero lembrar quen, dixo algo
así: Fundacións, fundacións,
realmente en Galiza somentes
están a Barrié e as Caixas. As
demais son asociacións culturais con pretensións. Carecen de
dotación e mendigan para poder
realizar as súas actividades.

rentes labores de intervención cultural que, no fondo, agocha unha
descarada campaña publicitaria.
Partindo desta concepción mercantilista das Fundacións, que
somos nós? Que riqueza temos?
Que aportamos á sociedade para
xustificar a nosa existencia? Mais,
non seremos unha especie de
orde mendicante que precisa de
apoios para funcionar?

Poden observar vostedes que a visión que este personaxe, xa non persoeiro, ten das Fundacións é máis
propia do modelo estabelecido nos EEUU, xa hai máis
dun século, polas grandes compañías financieiras
e empresariais capitalistas, polo que parte dos seus
beneficios son investidos, segundo os gostos particulares do empresario, en proxectos socio-culturais
(excavacións, estudos socioantropolóxicos) naqueles
territorios nos que obteñen boa parte dos seus beneficios empresdariais. A esta política cultural non é allea
a adquisición de obras de arte. Actuacións, todas elas,
coas que á par de lavar a súa imaxe mercantil máis
dura, contribúe a medrar o seu valor patrimonial e
obter interesantes beneficios fiscais por realizar dife-

Agora que teño a perspectiva que dá o paso do
tempo, debo recoñecer que foi unha inconsciencia
pola miña parte asumir a responsabilidade que supón
o traballo nunha Fundación encargada da custodia
do legado dun autor. No noso caso dous autores, don
Vicente e Antón Risco. Custodiar, organizar, rexistrar, catalogar e pór a disposición dos investigadores
a documentación pertencente aos dous intelectuais
referidos. Bibliotecas, fondos documentais diversos
(traballos propios, de alumnos, correspondencia e
documentación familiar e privada...), fotografías, fondos plásticos de diversos autores..., que non sabemos,
ou non nos atrevemos, a cuantificar.
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Documentación que, alén do seu valor material,
ten unha importancia fundamental polo que supón
na creación dos traballos da nosa identidade como
pobo e como nación viva. Existente, que diría don
Vicente, cuxa diferente concepción de ver o mundo
contribúe a que este sexa máis rico.
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Risco (co tempo incluíremos os de Antón). Asemade,
e na medida que avanzamos no rexistro dos nosos
fondos, poden consultar as bases de datos.
No noso caso, o esforzo prioritario e ao que adicamos un maior esforzo (non comparábel aos investimentos) é o rexistro, catalogación e dixitalización
dos nosos fondos (a parte máis descoñecida para o
gran público) para poñelos a disposición da sociedade, en particular dos investigadores. Labor lento,
tedioso, desesperante. Semella non ter fin. Traballo
que, segundo a nosa experiencia, non pode descansar en máns de bolseiros mal pagos, e en fase de
formación. Mais o traballo profesional é caro e os
recursos, alén de insuficientes, chegan tarde polo
que as Fundacións temos que sofrir as consecuencias derivadas das polizas de crédito.

Identidade, a nosa coma galegos, pobo e nación que
viven a pesares das adversidades. Custodiamos o legado do que fomos para, no futuro, continuar a ser. Mais
non para retornar a un pasado que xa non volverá.
Para construír un futuro a partires de nós. Adaptando
o que haxa que adaptar. Asimilando doutras aportacións culturais o que consideremos pertinente. Sen
complexos, sen medo á mestizaxe. Por iso somos
necesarios. E nun mundo global, aínda máis.
***

***
A realización de actividades é a forma de facermos
visibeis. Descoñezo, aínda que intúo por seren
semellantes ás nosas, as preocupacións e finalidades
das demais fundacións.

Os recursos son escasos. Vémonos obrigados a
chamar, ano tras ano, á administración para cubrir
os nosos gastos. Pendentes da sensibilidade do político de turno pola nosa función social e cultural.
Preocupados da concorrencia pública, semella que
a lexislación así obriga e condiciona, para avaliar
os nosos proxectos. Que principian (continúan) en
xaneiro e non podemos xustificar até outubro, data
na que esperamos cobrar para afrontar as débedas
asumidas co persoal, provedores e banca.

Dende a Fundación Vicente Risco, consideramos
que o traballo realizado non se debe centrar tanto
no estudo dos autores que xustifican a nosa existencia, que tamén, senón afondar nos diferentes eidos
que colmaron as súas inquedanzas intelectuais.
Impulsamos dous premios (Vicente Risco de CCSS,
en colaboración coa Fundación e editora Sotelo
Blanco, e os concellos de Allariz e Castro Caldelas,
así como o premio Risco de Creación Literaria,
aportación do Concello de Ourense á fundación)
A organización de mesas redondas, exposicións,
concertos, cursos académicos, son outro dos frentes
de intervención da nosa Fundación, e para os que
contamos coa colaboración das tres Universidades
Galegas, e temos estabelecido acordos de colaboración coa Universidade de Tras-os-Montes e
Alto Douro ou o Centro de Estudos de Etnología
Portuguesa da Universidade Nova de Lisboa.

Hai fundacións que teñen a sorte de contar co apoio
anual de entidades bancarias. Non é o noso caso.
Incluso temos que escoitar, non sei se estoicamente
ou con obrigado cinismo, que teñen por norma non
apoiar fundacións. E os aquí presentes, aló menos na
mesa, poderiamos dicir (sen ser indiscretos) de máis
dunha Fundación que conta con ese apoio, que nos
tamén desexamos. Mais, a diferenza da administración, son entidades privadas ás que a lei non obriga.
Non hai como poder contar cun bo introdutor.....
Un esforzo que debemos facer é o de captar recursos de empresas privadas e de particulares. Unha
reforma tributaria, que amplie os supostos de desgravación fiscal (aló menos no tramo autonómico)
para as aportacións que se realicen ás Fundacións de
Interese galego, podería ser unha boa axuda.

Para un maior coñecemento das nosas actividades
poden consultar vostedes a nosa páxina web (www.
fundacionvicenterisco.com) onde poderán observar
que, alén de recoller as nosas actividades, poden descargar traballos de Vicente Risco ou sobre Vicente
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HELENA VILLAR JANEIRO
PRESIDENTA DA FUNDACIÓN ROSALÍA DE CASTRO

Rimara ela:

Rosalía de Castro, que desenvolveu durante o seu
matrimonio con Murguía unha vida tan produtiva
para Galicia como itinerante a través da súa diversa
xeografía -e mesmo fóra dela-, aparece ligada á terra
de Galicia a través da Casa da Matanza de Padrón,
Casa-Museo Rosalía de Castro ou Casa de Rosalía
como preferimos chamala ultimamente, pois así é
como a sente o pobo.

Cantarte hei, Galicia,
na lengua gallega,
consolo dos males,
alivio das penas.
Mimosa, soave,
sentida, queixosa,
encanta si ríe,
conmove si chora.

Manuel Murguía, Rosalía de Castro, a lingua asoballada, Cantares gallegos, Galicia, lingua recuperada para a escrita... Velaí unha algareira ledaíña
na sucesión do tempo, unha clave para podermos
interpretar o aprecio á singularidade e á valía cultural identitaria deste país. Ambos os dous, Manuel
Murguía e Rosalía de Castro, que compartiron vida
e aspiracións, abriron o camiño para que poidamos
ver a Galicia que hoxe coñecemos.

(…)
Que así mo pediron,
que así mo mandaron,
que cante e que cante
na lengua que eu falo.
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cisaba para sentila e para se sentir a si mesmo.
Galicia necesitaba conservar a Rosalía -tantas veces
desposuída que mesmo o foi da súa primeira campa
funeraria-, apreixada nun lugar tanxible, visitable
e, cando menos para a xeración que xestou a súa
compra e constituíu o seu Patronato, venerable.
O pobo precisaba darlle terra propia á que nunca
tivera terra e casa de seu. E esta necesidade fórona
sentido os presentes e os ausentes, maiormente os
que estaban en Cuba tan unidos sempre a Rosalía
que propiciaron a publicación do gran libro Follas
novas. Por iso, cando a casa quedou vacante pouco
despois da súa morte- pois Murguía trasladouse coa
familia para A Coruña- só se perdeu a pista dela ata
1900, ano en que o dono, para revalorizala, lle coloca unha placa de mármore na que constaba que alí
vivira e morrera Rosalía de Castro. En 1918 tentan
mercala as Deputacións e o propio Murguía oponse
porque o dono pedía 25.000 ptas. e taxación oficial valorábaa en 8.000. No ano 1946 mércana uns
comerciantes de Santiago e cédenlla ao ano seguinte ao Patronato Rosalía de Castro, creado para
adquirir e coidar a Casa e o Mausoleo, un Patronato
de prestixio cultural mais sen diñeiro. Polo tanto, a
adquisición e posterior restauración da Casa-Museo
foi obra da colectividade galega de aquí e de alén,
da suscrición popular, da colaboración dalgunhas
institucións e da asociación dos seus amigos.

-As linguas son as verdadeiras bandeiras nacionais: levan as súas propias cores. Conservemos a
nosa e loitemos á súa sombra e no seu nome.
-Pobo que esquece a súa lingua, é un pobo
morto. Pobo que esquece e escarnece o seu idioma, ese pobo di ó resto do mundo que perdeu a
dignidade.
No lugar da Matanza estas ideas, compartidas por
ambos, afondáronlles no corazón, e na razón, porque eles demostraron que Galicia non se constrúe
só cos sentimentos, senón tamén coa intelixencia. E
aínda que tampouco non foi a Casa da Matanza esa
“a casa de seu que vale media vida”, as catro paredes
daquela vivenda modesta acolleron os seus afectos,
as súas cavilacións, os nobres ideais e o seu traballo
ao servicio do país que os viu nacer a ao que pertenceron responsablemente. E foi a casa niño onde
soaron as risas das súas fillas e do seu fillo e onde
sentiron solidariamente todas as dores de Galicia
xuntas.
Como se dunha peza literaria se tratase e, polo
tanto, eu debera empregar un recurso de estilo,
debo dicir axiña que moito do que afirmo con todo
o meu convencemento non é certo, pois na Casa da
Matanza, hoxe Casa de Rosalía para galegos e extragalegos, a poeta non viviu máis que tres anos. Que
unicamente un libro dela, “En las orillas del Sar”,
foi publicado mentres morou aquí. Que ao mesmo
tempo que a familia residía nesta casa alugada ao pé
da estación de Ferrocarril para que Murguía tivese
cómodas as súas viaxes, conservaban vivenda alugada en Santiago, o que indica que a permanencia
na casa estaba pensada moi temporalmente... Pero a
casiña tiña unha horta que producía alimentos para
unha familia nunca sobrada de medios económicos
e Rosalía buscaba nesta casa un achegamento ao Sar,
ao mar de Carril, ás súas orixes ancestrais e a todas
as terras da súa nenez.

Ata o 1951 non se realiza a primera restauración.
En 1970 cambia o Patronato e acométese unha
segunda restauración máis ambiciosa que deu xa
lugar ao Museo. Máis tarde o órgano rexedor convértese en Fundación e fanse novas adquisicións
de casiñas anexas e terreos que serán transformados ata lograr a Casa de Rosalía que hoxe coñecemos, con dependencias como o Auditorio, un
edificio para albergar o Centro Estudos Rosalianos
e unha Aula Pedagóxica. A Fundación está agora
pendente da posta ao día dos obsoletos estatutos
que a sustentan xuridicamente e a Casa necesita
unha intervención no xardín que posibilite un
auditorio ao aire libre e unha remodelación do
Museo, que só poden patrocinar as institucións
públicas que protexen a cultura de Galicia e aquelas institucións privadas que se deixen convencer
da utilidade inmaterial deste espazo simbólico que
presta os seguintes servizos:

O que converteu esta Casa nun importante espazo
simbólico de Galicia e condensou nela a vida de
Rosalía é que desde este pequeno predio rural
entrou na eternidade e no mito que o pobo pre100
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-Conservar a memoria de Rosalía fixándoa a unha
terra próxima a moitos dos acontecementos do
seu transcorrer vital e á súa xinea.
-Mostrar aos visitantes, por medio do
Museo, datos sobre Rosalía de Castro,
parte da súa obra, algunha das pertenzas súas e da familia, e unha grande
cantidade de ex-votos e agasallos
dedicados á poeta.
-Posibilitar a apreciación dunha
casa e dun xardín da época
no que se conservan aínda
árbores que foron contemporáneos da autora, como
a figueira da entrada e o
loureiro romano e outras
árbores senlleiras ligadas á
emigración.
-Albergar o Centro de
Estudos Rosalianos, que
pretende crear e organizar
unha biblioteca rosaliana
con adquisicións e publicacións propias, así como
promover estudos e investigacións sobre a biografía e a obra
de Rosalía de Castro, posibilitando a publicación bianual, a Revista
de Estudos Rosalianos.
-Potenciar a participación cívica nun dos grandes
espazos simbólicos de Galicia por medio de actos
culturais e celebracións de datas rosalianas ou de
especial significación para a cultura.

ROSALÍA DE CASTRO PARA EXPERIENCIAS
PEDAGÓXICAS, de carácter xeral ou monográfico,
como o teatro escolar que este ano chega á súa
cuarta edición.

-Recibir ao alumnado dos centros de Galicia. Neste
momento estase organizando unha aula pedagóxica
anexa ao Museo, co nome de Tres pitas brancas,
que proporciona materiais de traballo para a escola
e ten unha liña de publicacións infantís sobre a autora e a propia Casa con catro números editados.

-Integrar na cultura rosaliana –e por ende, na cultura galega- a colectivos desfavorecidos nunha aula de
diversidade, Outro cantar, que contempla entre os
seus usuarios a mulleres de etnia xitana, discapacitados, presos en fase de reinserción e inmigrantes.

-Promover o estudo de Rosalía de Castro e o coñecemento da súa obra nos centros educativos de ensino obrigatorio de Galicia por medio dun PREMIO
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SUSANA REBOREDA MORILLO

O ENTORNO FÍSICO:
A CASA GRANDE DE CIMA DE VILA
(TRASALBA, AMOEIRO)
Otero Pedrayo

A Fundación Otero Pedrayo ten a súa sede na
Casa Grande que pertenceu ao recoñecido como
“Patriarca das Letras Galegas”, D. Ramón Otero
Pedrayo, situada no lugar de Cima de Vila, na parroquia de Trasalba, concello de Amoeiro, onde xeograficamente os Chaos deixan de selo para converterse
en bocarribeira sobre os ríos Barbantiño e Miño.
Nesta vivenda, que compartía co piso da rúa da Paz
en Ourense, pasou importantes etapas da súa vida,
de feito viviu nela ata os quince anos; tamén despois
da morte do seu pai, médico de Trasalba, a frecuentaba habitualmente, pois era onde residía a súa nai e
a súa avoa paterna.
A importancia simbólica que este lugar tivo para el,
faise evidente cando coñecemos o dato de que no
seu testamento, deixou disposto que esta propiedade con todas as súas pertenzas, sería herdada pola
Editorial Galaxia, un dos principais referentes da
cultura galega e o do seu espallamento. A Editorial
Galaxia, a través da creación dun Padroado, debería
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Salón

Cociña

persoa de gran relevancia e tesón, D. Agustín Sixto
Seco. Para a xestión da Casa-Museo establécense
dous organismos: o Padroado, constituído por
representantes das distintas institucións culturais galegas, e que fundamentalmente discutía e
refrendaba as propostas da Xunta Directiva, integrada por un número máis reducido e extraído do
Padroado, que xestionaba o “día a día” e propoñíalle as iniciativas.
O primeiro obxectivo da recen constituída
Fundación foi a restauración da vivenda principal
da Casa Grande, tratando de preservar, o máximo posible, o marco físico tal e como a viviu D.
Ramón, e deste xeito amosar ao público, non só
este espazo íntimo e o seu fermoso entorno, senón
unha mostra xeral da vida da fidalguía galega de
fins do século XIX e principios do XX.

Despacho

Esta estrutura principal acolle as distintas dependencias nas que se desenvolvía a vida familiar: a
cociña, a despensa, o comedor, o salón, o seu despacho, a súa habitación, a da súa nai e a habitación
de invitados.
Entre todas as estancias destaca a fermosa galería de
madeira deseñada polo seu grande amigo Castelao,
que comunica co corredor orientado ao norte.

Mapa de Fontán

converter este especial conxunto nun referente cultural en Galicia; unha das opcións que el mesmo
ofrecía era a posibilidade de transformala nunha
Casa-Museo.

Entre as súas pertenzas máis destacadas, probablemente unha das pezas máis emblemáticas, destaca o
mapa de Galicia realizado entre os anos 1817 e 1833
por D. Domingo Fontán, o primeiro mapa realizado
en España con métodos científicos e matemáticos e

Seguindo estas indicacións, no ano 1979, créase
a Fundación Otero Pedrayo, presidida por unha
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Interior da galería

Pendello

Vista dende a porta principal

que tivo que imprimirse en París, xa que España non
contaba cos medios de impresión necesarios para a
envergadura do traballo realizado.
Os exteriores da Casa-Museo conservan o encanto
das casas da fidalguía galega da época é constitúen
un lugar de lecer.
Máis alá da vivenda, outras dependencias de carácter
máis secundario foron restauradas e acondicionadas
para outros fins diferentes aos seus orixinarios para
ser adaptadas ás necesidades dunha Casa-Museo: na
área de antiga adega creouse un amplo salón de actos
con capacidade para unhas 180 persoas onde se celebran actividades científicas e culturais; na chamada
“Corte do Cabalo” sitúase unha pequena librería
onde están á venda as edicións da Fundación, libros
relacionados con D. Ramón e obras xerais sobre a
cultura galega, así como outras lembranzas da visita.
Outra zona de antigas cortes acondicionouse como
pequenas salas de exposición.

Paseo da viña

Ademais da restauración e o mantemento das estruturas da Casa-Museo, a Fundación ten como cometido a preservación e a difusión da obra de D. Ramón
así como das súas inquedanzas e da súa conciencia
galeguista da que nos sentimos non só partícipes,
senón coa responsabilidade de continuala e trasmitila aos xóvenes desta terra.
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Actos Institucionais

A principal actividade da Casa-Museo é a acollida das
numerosas visitas que recibimos, arredor dunhas
4500 cada ano. As visitas proceden tanto da iniciativa individual, neste caso moi vencelladas a zonas
próximas de interese turístico como o Balneario de
Laias ou o Pazo de San Damián en Abruciños, como
da organización colectiva, principalmente centros
de Ensinanzas Medias ou Institutos das catro provincias galegas, pero tamén doutras procedencias
moi diversas: Terceira Idade, Grupos de Amigos,
Colectivos Profesionais, Asociacións Veciñais, etc.

A Casa Grande de Cima de Vila constitúe un referente da galeguidade, en xeral, e dunha época tan
señeira como foi a da Xeración Nós, en particular.
Por este feito referencial acolle importantes actos
de carácter institucional cun gran transfundo simbólico, como foron, por exemplo, o acto conmemorativo dos “25 anos de existencia do Parlamento
Galego” (2006), ou o “día de Europa que celebrou o
50 aniversario do Tratado de Roma” (2007).

Nun segundo bloque situamos as actividades de
carácter científico-culturais. O magnifico entorno
da Casa Grande e as boas condicións acústicas e tecnolóxicas que reúne o auditorio supoñen un reclamo para desenvolver nesas instalacións actividades
de diversa índole; entre as científicas mencionamos
as “Xornadas Anuais de Psiquiatría, Psicanálise e
Literatura”, que xa levan celebrado o número dezaoito; o “Cursiño de Protección Civil da provincia de
Ourense”; así como outras actividades de carácter
máis puntais nas que colaboramos con diversas institucións: as Universidades Galegas, a Asociación de
Viticultores do Ribeiro, as Asociacións Veciñais do
noso entorno, e por suposto e nun lugar moi destacado o vencellamento co Concello de Amoeiro, con
quen a realización de actividades conxuntas resulta
cada vez máis frutífera, algún exemplo desta colaboración é o ciclo de cine galego ou as proxeccións
de documentais realizadas no ano 2008 e enfocadas
principalmente aos veciños de Amoeiro.

No capítulo de publicación temos varias series de
referencia, sendo o foco central a obra de D. Ramón
Otero Pedrayo, tanto novas edicións ou reedicións
das súas obras, pero tamén publicamos traballos
de investigación en torno a súa figura, ou catálogos
que recollen dun xeito sistemático os libros e outras
publicacións que integraban a súa biblioteca e que
están depositados na Casa-Museo.

Outro tipo de actividades que iniciamos recentemente son de carácter expositivo, aspecto que inauguramos cunha exposición tan significativa como a
do pintor ourensá Virxilio, en homenaxe ao seu 82
aniversario, cunha temática realmente emblemática
para D. Ramón e para a súa obra: “Os Chaos de
Amoeiro”. Esta exposición que mantivo o tema mencionado como referencia, mudou en seis meses tres
veces os seus cadros, en consonancia cos cambios
estacionais. Durante a exposición leváronse a cabo
actividades musicais e poéticas; así como talleres de
pintura que o mesmo Virxilio fixo cos nenos e nenas
de Amoeiro.

A festa romaría celébrase sempre no último domingo do mes de xuño, día no que convidamos a todas
as persoas interesadas en participar neste evento, a
xuntarnos en torno a Casa e o Souto que disfrutou
D. Ramón, outorgando o noso recoñecemento á
persoa elixida pola xunta de goberno e refrendada
polos membros do padroado pola súa labor en pro
de Galicia.

Publicacións

O Premio Trasalba

Para o remate desta exposición escollo a actividade máis relevante e tradicional que leva a cabo a
Fundación dende o ano 1983. Refírome ao “Premio
Trasalba”, que ven outorgándose con carácter anual
e como lembranza de Otero Pedrayo a persoas ou
grupos que fan ou fixeron na súa traxectoria vital
unha labor significativa pola nosa cultura galega e o
seu espallamento; en definitiva, que contribuíron á
súa dignificación.

O programa deste festa mantense de forma constante, así tras a reunión do Padroado, celébranse diversas actividades: dende o concerto de Gaitas e Danzas
ata o Acto Literario no que ademais de homenaxear
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www.arrakis.es/~trasalba/a_casa_museo/casa_
museo/casa_museo.html
2. Persoa de contacto
Susana González

Pecha a festa un tradicional xantar de amizade no
souto da Casa Grande.

3. Réxime de visitas

A lista que presento a continuación resulta bastante
ilustrativa das características que reúnen a persoa
ou persoas galardoadas.

As visitas son sempre gratuítas
Para as visitas colectivas é preciso solicitar cita previa a través do teléfono ou do correo electrónico

1983: Xoaquín Lorenzo Fernández, “Xocas”
1984: Isidro Parga Pondal
1985: Antonio Fraguas Fraguas
1986: Valentín Paz-Andrade
1987: Ramón Martínez López
1988: Francisco Fernández del Riego
1989: Miguel Anxo Araúxo Iglesias
1990: Xosé Fernando Filgueira Valverde
1991: Lois Tobío Fernández
1992: Xaime Isla Couto
1993: Isaac Díaz Pardo
1994: Marino Dónega Rozas
1995: Francisco Xavier Río Barxa
1996: Pura Vázquez Iglesias
1997: Raimundo García Domínguez, “Borobo”
1998: Ricardo García Suárez, “Xohan Ledo”
1999: Carlos García Martínez
2000: Xesús Alonso Montero
2001: Xosé Luís Mendéz Ferrín
2002: Augusto Pérez Alberti
2003: Andrés Torres Queiruga
2004: Xosé Neiras Vilas
2005: Agustín Sixto Seco
2006: Milladoiro
2007: John Rutherford
2008: Olga Gallego Domínguez

A mesma solicitude debe facerse no caso de precisar
o salón de actos para a organización de eventos ou
de reunións científicas-literarias
4. Horarios
VERÁN (de maio a setembro)
Maña: de 11 a 14. Tarde: de 17 a 20
INVERNO (de outubro a abril)
Mañá: de 11 a 14. Tarde: de 16 a 18
PECHADO OS LUNS
5. Accesos (15 quilómetros dende Ourense)
- Dende a estrada Vigo-Madrid é preciso tomar a saída
da autovía nº 241 (O Carballiño/Pontevedra), seguir
en dirección a Ourense ata chegar a Santa Cruz de
Arrabaldo, onde se toma o desvío indicado xunto a
gasolineira; a uns 4 quilómetros está a Casa-Museo.
- Dende a estrada Santiago-Ourense hai dúas opcións
ben sinalizadas, vindo de Santiago débese tomar
o desvío en Tamallancos (por Amoeiro); vindo de
Ourense o primeiro desvío e o de Cambeo (por
Bóveda).

Datos de interese

Só me queda expresar o meu agradecemento aos
coordinadores e patrocinadores deste evento transcorrido nun sitio tan especial como o mosteiro de
Celanova pola súa invitación que me deu a oportunidade de compartir “mesa debate” cos compañeiros
doutras Fundacións e poñer en común os nosos
recursos así como as nosas inquedanzas.

1. Enderezo
Cima de Vila (Trasalba) Amoeiro
32172 Ourense
Telf. e fax: 988 281 139
e-mail: fundacion.otero.pedrayo@gmail.com
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ANTONIO PIÑEIRO
SECRETARIO DA FUNDACIÓN CURROS ENRÍQUEZ

É un feito recorrente para calquera institución cuxo
funcionamento se ampare ou divulgue a figura dun
persoeiro histórico, o de agardar a chegada dos
denominados números redondos nas súas efemérides (é dicir, 25, 50, 75 e sobre todo os centenarios)
para organizaren actos destinados á revisión, revitalización e divulgación de aspectos, xa sexan xenéricos ou concretos, do devandito persoeiro, organizando actividades que noutros anos se cadra non
teñen cabida ou, o que adoita ser máis común, non
conseguen orzamento necesario para executalas.
Exposición “Na Frente unha estrela”
na Casa de Curros

Evidentemente, a Fundación Curros Enríquez non foi,
nin moito menos, unha excepción neste sentido e
dende que a Casa dos Poetas abriu ás portas ó público
no ano 2006 e o antigo Patronato Pro-Casa de Curros
actualizou as súas estruturas organizativas, adaptándose ós novos tempos e ós novos retos que se lle viñan
por diante ó proxecto fundacional, fíxoo pensando
en aproveitar o horizonte do ano 2008 co fin de que a
conmemoración do centenario do pasamento do poeta
de “Aires da miña terra” servise para colocar o proxecto cultural da casa petrucial do vate de Celanova na
vangarda das casas de escritores de Galicia.

Ben é certo que contaba cun antecedente relativamente próximo no tempo, como foi a conmemoración do 150 aniversario do seu nacemento,
data que aconteceu o día 15 de setembro do ano
2001, hai tan só sete anos, e que froito da íntima
colaboración entre o Consello da Cultura Galega, a
Deputación provincial de Ourense e o Concello de
Celanova, foi promovida unha tan profunda como
necesaria revisión á biografía e á bibliografía de
Curros.
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Ata ese momento, Manuel Curros Enríquez pasaba
por ser coñecido a niveis de certa profundidade
soamente polos especialistas, filólogos, historiadores da literatura galega e poucos máis, mentres que
para o común da sociedade galega o seu grao de
coñecemento da vida e da obra do autor celanovés
dificilmente pasaba de saber algúns tópicos sobre
os problemas que ó longo da súa vida mantivo
coa igrexa e coa xustiza, da súa imprescindible
participación no proceso de constitución da Real
Academia Galega, así como do coñecemento dos
máis afamados poemas de “Aires da miña terra e
outros poemas” e dun xeito máis pouco común, de
“O divino sainete”.

C U R R O S

E N R Í Q U E Z

–

1 9 0 8 / 2 0 0 8

O resultado foron dous tomos coordinados polo propio Xesús Alonso Montero, Henrique Monteagudo
e Begoña Tajes, con 1.380 páxinas e 57 traballos
que falan sobre a súa biografía, sobre o ideario
político, relixioso e lingüístico, a poesía, o xornalismo, o teatro e a novela, así como a relación de
Curros con outros escritores galegos, españois e
portugueses, e que constitúen, polo tanto, a máis
fonda revisión bio-bibliográfica que nunca se fixera
sobre este escritor e coa que contan moi poucos
escritores galegos.
Se a isto lle engadimos o feito de que o Consello
da Cultura ten publicados todos estes traballos na
hemeroteca na súa páxina web www.culturagalega.org, de forma que calquera persoa que queira
mergullarse nalgún deles pode descargalo de forma
gratuíta e en formato “Pdf”, queda claro que cando
a Fundación Curros Enríquez empezou a traballar
nos contidos da conmemoración do I Centenario do
pasamento do escritor da Calle Arriba, xa non foi
considerada (porque non era necesaria) en ningún
momento a posibilidade de organizar outro congreso destas características.

Nada, ou case nada, se sabía (véxase que estou falando sempre no ámbito popular) do Curros xornalista,
que traballou nas máis prestixiosas rotativas de
Madrid e da Habana e colaborou con gran intensidade nos xornais galegos máis coñecidos da época.
Como tampouco eran moi coñecidos algúns aspectos particulares da súa biografía, como foron a súa
nunca documentada viaxe a Londres, o seu paso
pola masonería ou os seus contactos coa igrexa
Evanxelista no Madrid da primeira etapa.

¿Cómo encarar, pois, unha efeméride deste tipo sen
que tivese cabida ningún congreso, ningún seminario ou ningún encontro de especialistas?

A todas luces semellaba necesario, pois, levar a cabo
a organización dun gran congreso no transcurso
do cal os principais especialistas na vida e obra do
poeta e do xornalista afondasen neses aspectos e os
desen a coñecer de forma conxunta, co fin de que
máis alá do horizonte do 150 aniversario fosen abertas tódalas liñas de investigación posible do escritor
celanovés.

A solución chegou pola vía de sermos consecuentes coa propia cronoloxía vital e “postmortem” do
poeta, pois se algún trazo senlleiro era común nos
distintos períodos do escritor, este era o da súa
popularidade.
Popularidade acadada como xornalista. Popularidade
acadada como poeta costumista e popularidade acadada como representante da voz civil máis comprometida coas clases sociais máis baixas da Galicia, da
España e da Cuba da súa época.

Por parte do Consello da Cultura, daquela presidido por un dos biógrafos do poeta, o tamén escritor Carlos Casares, propúxoselle ó profesor Xesús
Alonso Montero –outro dos biógrafos de Curros- a
dirección do comité científico e a selección dos
temas que haberían ser abordados no que finalmente foi denominado “I Congreso Internacional sobre
Curros Enríquez e o seu tempo”, que acabou mobilizando a máis de 70 poñentes que entre os días 13
e 15 de setembro impartiron as súas conferencias,
participaron en mesas redondas ou relatorios que
logo haberían ser publicados en forma de actas.

Unha popularidade, en fin, que se vería reflectida,
logo do seu falecemento e do seu traslado dende
La Habana á Coruña, no cortexo popular que o
acompañou ata o camposanto de San Amaro, así
como en tódalas homenaxes que a partir dese
momento lle foron tributadas, tanto na cidade da
Coruña coma nos outros espazos relacionados con
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16 febreiro. Presentación da guía literaria na Casa do Libro de Vigo.

el, coma a cidade de Ourense ou a súa vila natal de
Celanova.

de Cultura do Concello da Coruña, o Liceo de
Ourense, os colexios que levan o nome de Curros
Enríquez en Galicia, o Concello de Vigo, a Casa de
Galicia en Madrid e a entidade crediticia La Caixa,
ademais de preto dunha trintena de concellos de
Galicia que teñen algunha rúa que leva o nome do
poeta, programamos un amplo ronsel de actividades que localizamos nos catro grandes escenarios
vitais de Curros, é dicir, Celanova, Ourense, A
Coruña e Madrid (por desgracia os orzamentos non
permitirían ir a La Habana) pois nesas arelas socializadoras da memoria do poeta, crimos necesario
que todas elas deberían acoller cando menos un
acto de lembranza.

Curros Enríquez non fora ben tratado pola vida
durante os 57 anos que viviu, practicamente en
ningún dos ámbitos nos que lle tocou lidiar con
ela. Sen embargo, si que foi un poeta admirado profundamente admirado- pola sociedade, aspecto
que quedou recollido nunha manchea de rexistros
gráficos e de crónicas de época.
Ese (o de volver levar a Curros Enríquez á sociedade) sería, pois, o fío argumental polo que turraría o padroado da Fundación Curros Enríquez
cando empezamos a deseñar o programa de actos
que nos propuxemos levar a cabo durante o ano
2008.

O resultado foi o programa que se relaciona a continuación de forma cronolóxica e que comezou coa
elaboración dunha guía literaria, probablemente a
primeira guía literaria coa que conta unha localidade galega, escrita por cinco patróns da Fundación,
a saber, Xosé Luís Méndez Ferrín, Xosé Benito Reza,
Xosé Manuel del Caño, José María Paz Gago e quen
isto asina:

Para elo, contando nesta ocasión coa colaboración
da Real Academia Galega e doutras institucións
coma a Deputación provincial de Ourense, a
Secretaría Xeral de Comunicación, o Ministerio
de Cultura, a Consellería de Cultura, a Concellería
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Barroco
12.15: Acto de homenaxe
LUGAR: SALA DE CONFERENCIAS DO CLAUSTRO
BARROCO

 
 
 

Curros Enríquez

 



- Fernando Salgado
- Marcos Valcárcel
- Xosé López
- Xosé Luis Axeitos
- Xesús Alonso Montero




 
ción do Himno

DÍA 7: CENTENARIO DO PASAMENTO

LUGAR: A CORUÑA
11.30: Ofrenda floral no cemiterio de San Amaro

 
 
 

 
- Alumnos dos colexios Curros Enríquez
- Curros Enríquez de Celanova
- Sagrado Corazón de Celanova
- Curros Enríquez de Ourense
- Curros Enríquez de Coruña

- Concelleira de Cultura da Coruña
- Director Colexio Curros Enríquez da Coruña
- Presidente da Asociación da prensa da Coruña
- Presidente da Fundación Curros Enríquez









Penalta”

 


  

mia Galega
13.30: Presentación do premio “Celanova, Casa dos
Poetas”
Lugar: Real Academia Galega


 



 

 


Enríquez





- (Presidente do Pen Clube de Galicia)


 


nista Kamo Petrosyan
16.00: Ofrenda floral diante do Monumento dos Xardíns de Méndez Núñez

 


 
 
- Alumnos do CEIP Curros Enríquez da Coruña

 
 


Galega

 
 
 
  teiro de Penalta”

DÍA 11: HOMENAXE DO LICEO DE OURENSE
A CURROS ENRÍQUEZ

LUGAR: COLEXIO CURROS ENRÍQUEZ DE
OURENSE
12.00: Ofrenda floral diante do busto do poeta

 


 

 
20,15: Mesa redonda no Liceo







DÍA 14: REPRESENTACIÓN TEATRALIZADA
DE “A VIRXE DO CRISTAL”

LUGAR: CELANOVA (HORTA DA PALABRA)


 
 
 
Cristal”
- Alumnos do Colexio Sagrado Corazón de
Celanova
DÍA 15: RECITAL POÉTICO-MUSICAL
DA “ASOCIACIÓN DE ESCRITORES Y ARTISTAS
ESPAÑOLES”

LUGAR: CASA DOS POETAS (CELANOVA)
11.30: Chegada a Vilanova dos Infantes
12.00: Visita guiada ó mosteiro de San Rosendo
18.00: Recital poético musical






mio nacional de declamación)

DÍA 8: HOMENAXE DA SECRETARÍA XERAL
DE COMUNICACIÓN

LUGAR: CELANOVA
12.00: Ofrenda floral diante do monumento de
Asorey








monumento
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5 de abril. Cortexo Cívico, A Coruña

2) ABRIL

- Manuel González (Presidente Asociación da
Prensa)
- José María Barja (Rector da Universidade da
Coruña)
- Xosé Ramón Barreiro (Presidente da Real Academia Galega)
- Pablo Villamar (Vicepresidente da Deputación
da Coruña)
- Ánxela Bugallo (Conselleira de Cultura)
- Javier Losada (Alcalde da Coruña)

DIA 5: CORTEXO CÍVICO

LUGAR: A CORUÑA
Organizado polo Concello da Coruña e a Real Academia Galega
15.30: Saída dende o cemiterio de San Amaro ata o
monumento dos xardíns de Méndez Núñez

- Cemiterio
- Colexio Curros Enríquez
- Real Academia Galega
- Concello da Coruña
- Monumento de Curros

- Follas Novas
- Cantigas da Terra
- El Eco
- Toxos e frores
- Banda Municipal de Música da Coruña

- María Xosé Bravo (Concelleira de Cultura)

DÍA 26: CONGRESO “O PATRIMONIO NO
SÉCULO XXI”

LUGAR: CELANOVA
Organiza a Facultade de Ciencias da Educación e o
Centro da Cultura Popular “Xoaquín Lorenzo”
Celebración dunha xornada de traballo o día 26 de
abril

 




 
 


tros de dinamización do patrimonio literario
Casa dos Poetas
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3) MAIO
DÍA 10: INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN
DA REAL ACADEMIA GALEGA

LUGAR: CELANOVA
13.00: Acto institucional de recepción de autoridades por parte do Alcalde e do Presidente da Real
Academia Galega
Lugar: Salón de actos do Claustro Barroco
14.00: Xantar de lembranza dos actos do Centenario
de 1951
Lugar: Claustro Barroco
17.00: Ofrenda floral diante do Monumento de Curros
Descubrimento dunha placa conmemorativa na
base do monumento
Lugar: Xardíns de Curros
Intervención: Xosé Luís Méndez Ferrín
17.30: Inauguración da Exposición da Real Academia
Galega




 
Real Academia na Casa dos Poetas


 
 
 

Curros Enríquez
LUGAR: RÚA DE CURROS ENRÍQUEZ 37

Coral Polifónica Solpor
Banda de Gaitas do Concello de Celanova
María do Ceo
Banda de Música de Celanova

16 maio. Traslado do monumento a Vigo

Casa de Otero Pedrayo
Casa de Vicente Risco
Casa de Rosalía de Castro

DÍA 21: VISITA INSTITUCIONAL DA MESA DO
DÍA 29: PRESENTACIÓN DA REVISTA

PARLAMENTO DE GALICIA A CELANOVA CON

RAIGAME

MOTIVO DO ACTO “Convivir convivencias” e
do Centenario de Manuel Curros Enríquez

LUGAR: OURENSE (COLEXIO CURROS ENRÍQUEZ)

 




Centro da Cultura Popular “Xoaquín Lorenzo”

Xulio Fernández (Director da revista)
Antonio Mouriño (Presidente da Fundación
Curros)
Xosé Luis Baltar (Presidente da Deputación)

 
 
 

tario da Fundación, Antonio Piñeiro

LUGAR: CELANOVA
12.00: Recepción institucional da Presidenta e dos
membros da Mesa do Parlamento no Concello.

 
 

 
 

 
 

 
12.25: Saída da Mesa do Parlamento, do Alcalde
e membros da Corporación ata a exposición do
Parlamento
PRAZA MAIOR

 
 
 
  

 
 
convivencia
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21 de maio. Visita da Mesa do Parlamento a Celanova

13.00: Visita á exposición sobre Curros na Casa dos
Poetas
20.00: Acto institucional “Convivir convivencias”
SALÓN DE ACTOS MUNICIPAL

 


 
Galicia e polo Canal internacional da TVG
21.00: Recepción oficial ofrecida polo Parlamento
de Galicia á sociedade de Celanova e comarca

poñendo a lectura de poemas, rematando coa
interpretación da canción “Unha noite na eira
do trigo”.
 




tan con rúas denominadas Curros Enríquez en
Galicia.
DÍAS 10 E 11: HOMENAXE A CURROS
ENRÍQUEZ EN MADRID

LUGAR: CASA DE GALICIA (MADRID)
4) XUÑO
- Día 10





 




 
 
Galicia en Madrid)




 

mia Galega)







(sobre versos de Manuel Curros Enríquez)








 

DÍA 5: LECTURA CONXUNTA DE POEMAS DE
CURROS EN TÓDALAS POBOACIÓNS GALEGAS
QUE TEÑEN A RÚA CURROS ENRÍQUEZ

LUGAR: TÓDALAS RÚAS CURROS ENRÍQUEZ DE
GALICIA



 
 
tiga”, o primeiro poema en galego que escribiu
Curros




 

día, xa sexa en colaboración cos concellos ou
cos centros escolares destes municipios, pro115
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21 de xuño.
Constitución da Irmandade Xurídica Galega

. Día 11


 

poetas de Celanova”:



Fundación)
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DÍA 21: CONSTITUCIÓN DA IRMANDADE
XURÍDICA GALEGA

LUGAR: CELANOVA

 
 

ca Galega e homenaxe a Sebastián Martínez
Risco




 
bros constituíntes da Asociación


 

 
Normalización Lingüística
DÍA 27: PRESENTACIÓN DO DISCO
“NO BICO UN CANTAR”

LUGAR: Centro Cultural da Deputación de Ourense
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5) XULLO

8) SETEMBRO

DÍAS 2, 3 e 4: CURSO DE VERÁN

DÍA 13: INAUGURACIÓN DA EXPOSICIÓN DA

LUGAR: AULA CLAUSTRO BARROCO

 
Organizado pola facultade de Humanidades

REAL ACADEMIA GALEGA

LUGAR: A CORUÑA

 
 
 

Alfonso
Pendentes de definir os actos por parte da Real
Academia Galega

DÍAS 9, 10 e 11: CURSO DE VERÁN

LUGAR: AULA CLAUSTRO BARROCO


Organizado pola Fundación Carlos Casares

9) DECEMBRO
DÍAS 15 Ó 30: EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE CUBA

DÍAS 15 A 30: EXPOSICIÓN DE GRAVADOS E

LUGAR: CELANOVA (CASA DOS POETAS)






Moreiras
- http://www.camilamoreiras.blogspot.com/
- Estudiante de fotografía na Habana e filla de
Alberto Moreiras, patrón da fundación e Alberto
Moreiras e catedrático do Centro de Pensamiento
Moderno y Estudios Hispánicos na Universidad de
Aberdeen (Escocia).

FOTOGRAFÍAS SOBRE O DIVINO SAINETE

LUGAR: CASA DOS POETAS (CELANOVA)

 

 



10) VARIOS
MAQUETA SOBRE A RUTA CURROSIANA





Consellería de Medio Ambiente

6) AGOSTO

 

MONUMENTO DE CURROS ENRÍQUEZ EN VIGO

 
 



dada por un menifesto asinado por intelectuais,
xornalistas e profesionais residentes en Vigo, foille
solicitado ó concello de Vigo o traslado do monumento a Curros, que se atopaba nunha rúa apartada
por baixo do monte do Castro, para o lugar orixinal
onde fora instalado ó principio pola Sociedade La
Oliva, nos xardíns da Alameda viguesa.

DÍA 7: CONCERTO DE PRESENTACIÓN DO
DISCO “MARÍA DO CEO CANTA ÓS POETAS DE
CELANOVA”

LUGAR: CLAUSTRO BARROCO (CELANOVA)

 
 
 
Ceo
- Curros Enríquez
- Celso Emilio Ferreiro
- Méndez Ferrín
- Castor Elices, etc





11) OUTROS
RUTA DO REXURDIMENTO

7) SETEMBRO


 

 
 
referencia dos principais autores do Rexurdimento
e creación dun roteiro para promocionar entre os
Institutos de Galicia e xenericamente entre o resto
da poboación, que vai dende Celanova a Ponteceso
e viceversa, pasando por Padrón, en colaboración
coa Fundación Rosalía de Castro e a Fundación
Eduardo Pondal.





 

DÍA 7: ENTREGA DO PREMIO “CELANOVA
CASA DOS POETAS”


 
 

Poetas” a Alfonso Sobrado Palomares
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literarias”
- Celanova
- Padrón
- Rianxo
- Mondoñedo
- Cambados



 





E N R Í Q U E Z

–

1 9 0 8 / 2 0 0 8



LUGAR: CASCO URBANO DE CELANOVA

  


 
tos de poemas dos distintos autores de Celanova
que fan referencia ás rúas ou ós espacios onde serán
instalados, co fin de consolidar un roteiro literario
urbano
- Colabora a Secretaría Xeral de Política Lingüística



PENALTA’

CAMPIONATO DE GAITAS ‘O GAITEIRO DE

 
 

 
dun documental sobre Curros Enríquez

LUGAR: CLAUSTRO BARROCO (CELANOVA)



 

ros dedicado ó gaiteiro de Penalta

ACTIVIDADES CON ESCOLARES


 
 
 
nova”. Unha forma de coñecer Celanova a través da
figura de Curros Enríquez
- Pasaron por Celanova máis de 20 grupos de toda
Galicia

 



 

 
Einibó”

 

 

ó longo do ano







colexios galegos

Porque certo é que o labor divulgador da casa dun
poeta, por moi redonda que sexa a efeméride, non
ten como único punto cardinal un centenario, senón
os outros tres, que pasan por confluír nun traballo
paseniño, pero sen descanso, no ámbito do estudo,
a exhumación e a divulgación da obra deste poeta
en calquera dos seus formatos.

CURROS ENRÍQUEZ EN CELANOVA









-

Manteño no capítulo de “outros”, diversas actividades que aínda que foron planificadas no seu
momento, por unhas causas ou por outras non
foron acometidas ó longo deste período, pero que
forman parte dos proxectos que tratará de acometer
a Fundación para cando os ecos do I Centenario xa
estean esquecidos.

XORNADA DE CONVIVENCIA DOS COLEXIOS



C U R R O S

ITINERARIO “POEMAS NA RÚA”

DOCUMENTAL



M U S E O

P O E T A
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CRISTINA FERREIRO FREIRE
(GUÍA MUSEO ETNOGRÁFICO DA LIMIA)

SALAS
A manifestación da vida e o saber tradicional do
territorio refléxase en Vilar de Santos, no Museo da
Limia que alberga “A morada da memoria antelana“. As súas dependencias recrean manifestacións
e elementos da vida tradicional; pero a súa singulariedade, pola que ten sido recoñecido e premiado
é que os guías son veciños que falan da súa propia
vida e dos obxetos que formaron parte dela.
O museo consta de seis salas temáticas e un taller
artesanal do tecido. A montaxe expositiva ten como
obxetivo mostrar aquelas actividades que foron máis
representativas da comarca.

SALA II “A PATACA”. Historia e análise do cultivo

da pataca na comarca. Pataca e millo foron productos que modificaron o agro a partir do s: XVIII
desprazando á castaña como alimento básico na dieta
do labrego. O primeiro destiño da pataca foi para a
matanza do porco, pero pouco a pouco, foise consolidando como básica para a nutrición humán. A pataca
limiá ostenta o título de Producto Galego de Calidade
e a comarca é grande productora dada a adaptabilidade da semente ás súas condicións xeoclimáticas

SALA I “A LIMIA”. Introducción ó museo coa des-

cripción física e humán da comarca a través do tempo.
A desaparecida lagoa de Antela constitue un elemento
indispensable para comprender a evolución da Limia
durante o último século. A súa desecación desencadeou unha serie de acontecementos que se viñan
xestando tempo atrás e que imos analizar nunha
nova montaxe que comeza nesta sala. Xeografía, o
medio, a lagoa de Antela, historia e sociedade
conforman a súa temática.

SALA III “OS OFICIOS”. Recreación de talleres de

oficios artesanais destacados na comarca: traballo
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dos canteiros, a forxa dun ferreiro, útiles do carpinteiro e do zapateiro. Todos eles gardan unha
relación directa coa terra e o que dela se extrae.
O inmobilismo social e económico da sociedade
galega propiciou que moitos destes oficios seguisen vixentes ata ben entrado o século XX, cando
o progreso e transformacións industriais modificaron esta realidade
SALA IV “O AGRO”. Reproducción dun patio

de labranza cos diferentes aparellos utilizados
polos labregos, centrándose no cultivo do cereal
característico da Limia. O alcume de “graneiro de
Galicia” non é casual. Drante séculos, a Limia produciu moito máis gran de centeo, millo e trigo do
que podía consumir. Polas condicións físicas da
comarca, os limiaos tiveron na terra a súa fonte
principal de riqueza, e a pesar das mudanzas propiciadas pola tecnoloxía, a realidade social sigue
suxeita á terra e a labor da xente nela.

A forxa

SALA V “A CASA”. Interior dunha casa limiá

tradicional, coa recreación da lareira, espacio máxico da vivenda, e do cuarto, a carón da
anterior aproveitando a súa calor. No ámbito
rural, a arquitectura estaba inmersa na paisaxe,
tomando dela os materiais precisos. A casa limiá
define a vivenda, pero tamén a familia que
habita nela, construccións secundarias como
o palleiro, propiedades, terreos e productos
colleitados, etc.

O carro

SALA VI “O LIÑO”. Mostra dos útiles e tarefas

arredor do liño que testemuñan a súa significación na sociedade tradicional. O seu cultivo foi
importante base socioeconómica na Limia ata a
crise de producción no s. XIX. Había boas condicións xeoclimáticas para o seu desenvolvemento
e numerosa man de obra no agro. Un tear, presente en case tódolos fogares nunha economía de
autoabastecemento, e a recreación dun fiadeiro
son elementos destacados da exposición.
Burro
e gramalleira
suxeitan
o pote do caldo

Dentro do programa de exposición do Museo da
Limia, atopamos unha gran variedade de actvides complementarias a realizar dentro e fora do
Museo e, que englobamos baixo o nome de visitas
didácticas:
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Leito e rolo
A sala de tecer tecedeiras pabelenciosas.

A) VISITAS DIDÁCTICAS
1. VISITA GUIADA POLO MUSEO DA LIMIA

Unha viaxe no tempo para coñecer a vida pasada
dos limiaos: a desaparecida Lagoa, a natureza e
paisaxe, o agro, as tradicións, e a forma de vida
limiá cando aquí estaba O MAR DE ANTELA.
2. O TRABALLO NUN TEAR

Ademáis de aprender cómo se cultiva e transforma
o liño ata converterse en fibra, farémosvos unha
demostración de cómo traballaban as tecedoiras
antigamente e, incluso poderedes manexar un
tear e elaborar os vosos propios tecidos.
3.

OBRADOIRO

DE

XOGUETES

E

iro para disfrute dos veciños/as. No campo de
xogos, poderánse practicar entre outros, a porca,
a chave e os bolos celtas, e en toda a área se
plantarán diversas especies de herbas e árbores
para sombra.

XOGOS

TRADICIONAIS

4. AULAS AGRARIAS

Nas proximidades da Area Recreativa Cachalgura
estase a crear un campo de xogos populares
no antigo Campo da Festa, e un paseo-mirado-

Tratase de achegarse ó saber tradicional do pobo
a través da natureza e o agro. Pódense escoller
distintas alternativas:
121

~

O

M U S E O

D A

L I M I A

A barca da lagoa de Antela, que permitía andar por camiños de auga.

B) ROTAS DE SENDEIRISMO

OS CEREAIS: No forno comunal de Castelaos
asistiremos á recreación da fornada e escoitaremos a explicación didáctica da elaboración do
pan e do cultivo dos cereais. A visita inclúe a
degustación de pan de trigo, millo e centeo.
Duración aproximada da visita: 45 minutos.

As rotas de O RUXIDOIRO e CASTELAUS son dúas
rotas circulares cun grado de dificultade baixo e
con vistas dos terreos onde estivo a Lagoa de Antela
e as Veigas da Limia. En ámbolos dous percorridos,
pasaremos moi perto do Museo da Limia e de Saa,
unha fermosa aldea rehabilitada para o turismo.

AS PRANTAS MEDICIÑAIS: Coñeceremos
como se cultivan este tipo de prantas e cáles
son os seus principais usos, a través dunha rota
agrobotánica pola Finca de Ensaio no Parque
Empresarial de Vilar de Santos. Durante a visita,
realizarase unha práctica de esqueixado de plantas.
Duración aproximada da visita: 2 horas.

As rotas están sinalizadas e existen mapas a disposición do camiñante; a finalidade é poñer en
activo unha rede de camiños que sirvan tanto
para comunicar os pobos como para practicar
sendeirismo.
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INTRODUCIÓN

cultural inmaterial para posteriormente describir
algunhas das actividades de posta en valor.

En maio de 2007 asínase o convenio de colaboración
que baixo o nome de Proxecto RONSEL ten como
guías fundamentais a realización do inventario, a
salvagarda e a posta en valor do patrimonio cultural
inmaterial (PCI) de Galicia. O dito proxecto xorde
da colaboración entre as Consellarías de Cultura e
Deporte, Innovación e Industria e a Axencia Galega
de Desenvolvemento Rural (AGADER) da Xunta de
Galicia e as Universidades da Coruña, Santiago de
Compostela e Vigo. Trátase, xa que logo, dunha
aposta desde as institucións públicas para desenvolveren distintos traballos relacionados co noso
sistema de cultura tradicional, que está coordinada
desde a Universidade de Vigo.

O PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL
Dentro das distintas posibilidades para definir o
marco conceptual de traballo, o grupo de persoas
que traballa de xeito permanente no Proxecto
RONSEL, decidiu adoptar a definición que a UNESCO
fai do PCI:
Enténdense por inmateriais os empregos, representacións, expresións, coñecementos e técnicas
–xunto cos instrumentos, obxectos, artefactos
e espazos asociados a esas prácticas– que as
comunidades, os grupos e nalgúns casos os individuos recoñecen como parte integrante do seu
patrimonio cultural.

No presente artigo fanse, en primeiro lugar, unhas
breves reflexións sobre o concepto de patrimonio
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ELABORACIÓN DO PLAN PARA A
SALVAGARDA E POSTA EN VALOR DO
PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

Asemade, a conceptualización de patrimonio inmaterial enténdese unicamente a efectos de clasificación, como acontece en calquera ciencia, pois o
patrimonio é único e como tal debe ser considerado. Por exemplificar o exposto, existe un obxecto
material (a gaita) que ten arredor de si numerosos
exemplos inmateriais (as músicas, o oficio de gaiteiro/a, a relación social co gaiteiro/a...) que ao fin
son indisociables: non existe gaiteiro/a sen gaita e
viceversa.

Desde o primeiro momento entendeuse como unha
enorme responsabilidade a encomenda por parte do
goberno galego para realizarmos os fins descritos no
convenio de colaboración coas tres universidades
galegas. Ao mesmo tempo, tivemos e temos presente
en todo momento a importancia da sociedade civil
(asociacións, particulares, portadores/as etc.) na
transmisión do PCI. Deste xeito, o plan para salvagarda e posta en valor do PCI converteuse nunha
enxurrada de ideas que, partindo das bases da sociedade galega, iría recibindo as achegas das diferentes
seccións sociais (asociacións, sistema de ensino,
empresas, universidade etc.) para formar un caudaloso río que desembocase no mesmo goberno.

A efectos operativos, o PCI é subdividido pola
UNESCO en cinco grandes áreas, nomeadamente:
1. Tradicións e expresións orais, incluído o idioma
como vehículo do patrimonio cultural inmaterial
2. Artes do espectáculo (ou da representación)
3. Usos sociais, rituais e actos festivos

A elaboración deste plan de salvagarda partiu dos
obxectivos asumidos polo proxecto RONSEL: o
inventariado, documentación e investigación
exhaustiva de todo o PCI, ademais da súa promoción, protección, difusión e transmisión. Posto que
se pretende abordar estas tarefas de xeito científico para maximizar a súa eficacia, unha primeira
etapa da elaboración deste plan de salvagarda e do
propio proxecto foi realizar unha valoración inicial
do estado do noso PCI. Esta análise realizouse coa
participación de todas as partes implicadas, os/as
observadores/as e os/as observados/as, os/as científicos/as e os/as portadores/as da nosa tradición,
as institucións e as asociacións civís, constituíndo
a fase inicial do proxecto Ronsel, executada entre
xuño e novembro de 2007, e o primeiro paso na
elaboración do Plan Salvagarda e Posta en Valor,
é dicir, no deseño do plan de accións relativas ao
patrimonio que permitan cumprir os obxectivos
arriba indicados.

4. Coñecementos e usos relacionados coa natureza
e o universo
5. Técnicas artesanais tradicionais
Novamente debemos entender esta clasificación no
marco xa referido das propias necesidades de calquera ciencia, porque desde o Proxecto RONSEL
se realiza un importante esforzo de conexión
entre todas elas. Na liña do exemplo xa indicado,
dentro do segundo apartado temos claramente a
música tradicional, que o gaiteiro/a interpreta en
distintos actos sociais, rituais ou festivos (terceiro apartado) e durante o ciclo do ano (apartado
número catro), e na que a parte oral da música
(primeiro apartado) constitúe un dos piares máis
importantes da transmisión. Finalmente, para a
existencia do instrumento é necesario un artesán
que o constrúa (quinto apartado) que, á súa vez,
necesita distintas ferramentas cos seus nomes
propios (primeiro apartado novamente), así como
un coñecemento profundo dos períodos de obtención e curado das madeiras (cuarto apartado). Esta
enumeración podería continuar ad infinitum pois
o patrimonio é en por si unha árbore onde cada
aspecto ten numerosas pólas e por todas elas corre
a mesma seiva.

Para desenvolver esta fase, o proxecto RONSEL convocou máis de cincuenta especialistas en diferentes
ámbitos do PCI. As universidades galegas e do norte
de Portugal achegaron o 50% dos especialistas, o
mundo do asociacionismo o 30% e o 20% restante
completárono especialistas do mundo do asociacionismo, estudosos e os propios portadores do coñecemento tradicional. Todas estas persoas propor126

~

I I

C O N G R E S O

D E

P A T R I M O N I O .

« O

p a t r i m o n i o

n o

s é c u l o

X X I »

cionaron as súas ideas e coñecementos desde todas
as esferas da sociedade galega para a elaboración
deste Plan, un documento que non é senón unha
guía para que as institucións públicas establezan
as medidas que permitan poñer en valor, salvagardar e revitalizar o noso patrimonio inmaterial. Por
dicilo doutro xeito, este Plan achega as necesidades
técnicas e os plans para tender unha ponte entre as
administracións, as universidades, as asociacións e
as propias comunidades de portadores do coñecemento tradicional.

- Todo tipo de documentación gráfica e sonora
recompilado como froito do traballo de campo
realizado desde o Proxecto Ronsel, traballos financiados desde o mesmo, doazóns de institucións,
asociacións, particulares etc.

O Plan para a salvagarda e posta en valor do PCI
galego marca así as liñas de acción a medio, curto
e longo prazo, que permitirán desenvolver políticas
encamiñadas á salvagarda e posta en valor do PCI. O
documento foi presentado en outubro de 2008, de
xeito que nos vindeiros anos o goberno comezará a
desenvolver as numerosísimas liñas de acción que
nel aparecen recollidas.

- Acceso directo aos coñecementos de portadores/as de xeito que facilite tanto as investigacións
como a transmisión dos contidos do PCI, recreando de xeito virtual a cadea de transmisión oral e
polo tanto adaptándoa aos novos tempos.

- Contidos didácticos baseados na reelaboración
do traballo de campo e das investigacións sobre o
PCI, o que reforzará a súa función como ferramenta de utilidade para todo tipo de investigadores
interesados no noso PCI.

- Un mapa espacial do noso patrimonio, composto
por un mapa do territorio onde se expresa o noso
PCI e onde ficarán representadas cada manifestación, proceso ou portador/a destacables, incluíndo algunhas manifestacións comúns co norte de
Portugal.

PORTAL WEB DO PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE GALICIA
A Universidade de Vigo, que como xa foi sinalado
anteriormente ten a responsabilidade da coordinación deste proxecto de elevadísima importancia social, destaca, entre outros aspectos, polo
seu perfil tecnolóxico. Xa que logo, apostouse
por empregar as máis modernas ferramentas
informáticas para desenvolver unha plataforma
dixital que permita amosar o noso PCI ao mundo,
ademais de publicar en internet todas e cada
unha das iniciativas que se levan adiante desde o
Proxecto RONSEL. Este portal web é, asemade, un
xeito de reafirmármonos na idea de que o sistema
de cultura tradicional pertence a todos os galegos
e as galegas.

- Unha base de datos de asociacións, institucións e
particulares relacionadas co PCI, onde se pode ter
acceso, polo menos, ao catálogo ou inventario dos
bens patrimoniais que estas entidades custodian.
Esta iniciativa facilitará e contribuirá de xeito
substancial á coordinación dos traballos de inventariado, documentación e investigación do PCI.

O portal http://webs.uvigo.es/ronsel está aínda
nunha fase inicial de desenvolvemento, malia isto,
contén xa máis de douscentos vídeos, preto de
setecentas fotografías de alta calidade e máis de
trescentos textos explicativos de diferentes facetas
do PCI galego. Entre outras cousas que as persoas
usuarias poderán achar (algunhas delas están por
desenvolver):

Posto que se pretende que esta plataforma dixital
sexa un verdadeiro escaparate internacional do
PCI galego, o Portal do PCI galego foi deseñado
de xeito que permita a tradución para varios idiomas dalgúns dos seus contidos máis salientables,
como exemplo desta tarefa divulgadora, cómpre
sinalar a recente edición dixital dentro do Portal
do Patrimonio, en formato pdf, do libro Contos de

- Unha biblioteca virtual do PCI, consistente
nunha catalogación dos fondos bibliográficos existentes en Galicia xunto cun pequeno resumo do
seu contido e localización, unha ferramenta sen
precedentes para aqueles que traballen sobre o
PCI galego.
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numerosísimas persoas que pasaron por esta mostra
puideron gozar, ademais, de exposicións, debates,
producións audiovisuais ou degustación de produtos ecolóxicos como carne ao caldeiro, viño ou
pan. Esta edición en 2007 fíxose coincidir coa VI
Mostra da Oralidade Galego Portuguesa, organizada
pola asociación “Ponte...nas Ondas!”, representativa
tamén do patrimonio musical portugués.

MOSTRAS DE PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL
Outro dos aspectos que se consideran relevantes
é a interacción entre portadores/as e sociedade
en xeral. Para abordar este aspecto, decidiuse
desenvolver unha actividade que baixo o nome de
“Mostra de patrimonio cultural inmaterial” pretende
espertar na cidadanía a conciencia da importancia
do noso sistema de cultura tradicional, tanto polos
seus valores culturais, como pola súa potencia para
alimentar estratexias agrarias endóxenas ou, entre
outras moitas posibilidades, pola súa capacidade
para colocármonos nas redes turísticas locais globais. Preténdese, con estas mostras, que a sociedade
sexa consciente de que temos abundantísima materia cultural da que nos gabar, de que posuímos un
tesouro que temos que salvagardar e poñer en valor
para construírmos unha sociedade galega sustentable social, económica e ambientalmente.

Por outra parte, na edición da mostra neste 2008
en Ourense empregouse como fío condutor o Ciclo
do ano, denominación que reúne a todas aquelas
actividades que os galegos desenvolvemos de xeito
cíclico ano tras ano. Quixemos facer fincapé en que
estas abranguen non só aqueles procesos produtivos
agrarios, senón outra enorme multitude de manifestacións e procesos dos que se pretendeu achegar
unha mostra ao público. Deste xeito, os visitantes
puideron achar unha caseta especificamente dedicada a cada unha das estacións que compoñen este
ciclo anual, casetas onde se apreciaba a mestura
e viva interacción entre os xa mencionados cinco
ámbitos do PCI. Nesta altura, a relación entre as partes integrantes do Proxecto RONSEL e a Tenencia de
Alcaldía da cidade das Burgas permitiu desenvolver
unha das actividades con maior repercusión social
dos últimos tempos.

As dúas edicións xa realizadas (Pontevedra do 7 ao
11 de novembro de 2007 e Ourense do 8 ao 11 de
novembro de 2008) permitiron reflectir a diversidade patrimonial inmaterial pondo ao alcance de
todos e todas unhas representacións da súa riqueza,
amosando como os coñecementos tradicionais se
poden adaptar e vivir na sociedade actual, e como
poden xerar expresións de alto valor estético, funcional e económico. Estas expresións, á marxe dos
procesos globalizadores e uniformizantes, unha vez
estudadas, postas en valor, reelaboradas e difundidas, poden ser reactivadas para contribuír a un diálogo eficaz coas demais sociedades modernas, desde
as nosas interpretacións particulares e diferenciais.

En ambas as ocasións, puidemos desenvolver máis
aínda as relacións entre Universidade e sociedade
a través do festival de música tradicional que a
Asociación de Gaiteiros Galegos (AGG) desenvolveu
no marco destas dúas mostras, e que completaron unha intensa programación musical na que o
Proxecto RONSEL non descoidou a participación de
músicos do veciño Portugal e das zonas arraianas do
Oeste de Asturias, León e Zamora, pois coidamos
que as fronteiras culturais non sempre coinciden
coas administrativas. No festival da AGG e no resto
de programación musical déronse cita algúns dos
mellores músicos tradicionais de Galicia, grupos
que exemplifican, como poucas manifestacións do
PCI, a valía socio-económica e as posibilidades de
adaptación do PCI.

No ano 2007 en Pontevedra, en colaboración co
Concello de Pontevedra e a asociación “Ponte…nas
Ondas!”, apostouse por dedicar un día para cada
un dos cinco ámbitos en que a UNESCO divide o
PCI, tendo ben presente a necesidade de representar de xeito claro como cada unha destas áreas se
interrelaciona de xeito inseparable coas outras. As
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XOSÉ MANUEL GONZÁLEZ REBOREDO
CONCEPCIÓN LOSADA VÁZQUEZ
MUSEO DO POBO GALEGO

PRIMEIRA PARTE: O MARCO XERAL
DO PROXECTO

O seu organigrama interno, polo momento reducido, inclúe ao Director do Museo, Carlos García
Martínez, que tamén o é do Instituto, un coordinador, Xosé Manuel González Reboredo, a secretaria
do Museo, María Xosé Fernández Cerviño, así como
o presidente e un membro da Xunta Rectora, Xusto
González Beramendi e Francisco Xabier Sangiao
respectivamente. A este núcleo xeral súmanse,
segundo os proxectos en marcha, outros membros
do museo e investigadores/recolledores, do que
poden ser exemplo os profesores Marcial Gondar e
Concha Losada.

O Padroado do Museo do Pobo Galego decidiu,
hai tres anos, crear o Instituto de Estudos das
Identidades. O seu nacemento foi consecuencia lóxica dunha necesidade que se facía notar no Museo, a
de contar cun departamento que cumpra tres funcións de importancia:
1- A de investigación e salvación/ordenación de
materiais etnográficos conservados de diferentes
maneiras.

Para desenvolver o seu labor o IEI conta cos recursos propios do Museo do Pobo Galego (biblioteca e
arquivo, locais, medios tecnolóxicos, etc.). En canto
ao seu financiamento, vai acadando axudas procedentes da Fundación Antonio Fraguas, e de organismos ou institucións públicas e privadas como
a Consellería de Cultura, Parlamento de Galiza,
Construcións Otero Pombo, etc. Con todo, a econo-

2- A de ser unha especie de foro no que se debatan,
dende unha perspectiva antropolóxica, entendida
lato sensu, asuntos de especial relevo para Galiza.
3- A de desenvolver un labor de asesoramento nas
actividades propiamente museísticas, ou de proxección cultural da institución.
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en total, algo máis de 500 horas de gravación con
cantigas, relatos de literatura oral, interpretacións
musicais, etc. Arquivados en soporte analóxico, de
vida limitada, e pendentes de ordenación, corrían o
perigo de deterioro, e tampouco cumprían, no estado no que se atopaban, a función de servir de documentos para o estudo e recreación da tradición oral
galega. Con sentido da responsabilidade cultural,
Xosé Luís e Baldomero aspiraban a que o Museo do
Pobo Galego asumise a tarefa de elaborar un plano
encamiñado á súa conservación e posta en valor.

Dous son os proxectos activados polo IEI nos últimos
tres anos. Un deles ten un interese menos destacado
nesta ocasión, pero penso que é oportuno aludir a
el. Consiste na realización de foros de debate sobre
temas de especial importancia para Galiza. O primeiro deles estivo centrado no tema Territorio, paisaxe e identidade. Coordinado polo coñecido arquitecto Xerardo Estévez, nel participaron os relatores
Federico López Silvestre (Universidade de Santiago),
Joan Nogué (Universidade de Girona), Albino Prada
Blanco (Universidade de Vigo) e Marcial Gondar
Portasany (Universidade de Santiago). En canto ao
seu desenvolvemento, comezou cunha primeira
fase na que se fixaron na rede, mediante o correspondente programa informático, os textos dos
citados relatores ao longo do mes de xaneiro de
2007, abríndose un debate para que os interesados
puidesen introducir as súas opinións ao respecto. A
seguir, o día 3 de febreiro, realizouse unha segunda
fase presencial, con sesión pública nos locais do
MPG, na que, ademais de intervencións dos asistentes, completáronse unhas conclusións xerais.
Finalmente, o paso definitivo foi a publicación e
difusión dos resultados. No mesmo ano 2007 deu
comezo un segundo foro, coordinado pola profesora Mar Lorenzo (Universidade de Santiago); estivo
dedicado a Inmigración e seguiu un proceso semellante ao anterior. Lembrarei, por último, que estes
foros terán continuidade no futuro, estando prevista
a convocatoria do terceiro para finais do presente
ano ou comezos do 2009.

Todos os compoñentes do IEI, e tamén do MPG,
a súa institución matriz, asumimos que había que
poñer en marcha ese plano, o cal, nun primeiro
momento, se centraría neses materiais de Xosé Luís
e Baldomero, pero coa clara conciencia de que debería continuar con moitos outros arquivos sonoros
gardados en institucións, asociacións e persoas físicas que, en distintos lugares de Galiza, se dedicaron
a este labor de recollida, pero carecen de medios
económicos e técnicos para levar a cabo unha racional conservación e difusión dos froitos dos seus
esforzos. Non se trata, como é lóxico, de que o IEI
se apropie do traballo alleo para o seu propio beneficio, senón de cumprir a función social de poñelos
a disposición de quen queira consultalos con fins
científicos, de difusión cultural ou de accións de
recreación inspiradas nos seus contidos.
Así naceu o proxecto Sons e Voces da Identidade.
Mais, para a súa posta en marcha foi, e é, preciso
dispoñer de medios que o convertan en realidade.
No que se refire aos recursos económicos, en 2006,
2007 e o que vai de 2008 dispuxemos, segundo antes
anunciei, de fondos do propio MPG e da Fundación
Antonio Fraguas, non elevados, mais minimamente
suficientes para dar os primeiros pasos, sobre todo o
máis urxente de poñer a salvo os materiais mediante o seu transvase a soporte dixital. Estas axudas
económicas reforzáronse, ademais, cunha pequena
subvención concedida no ano 2007 pola Dirección
Xeral de Creación e Difusión Cultural da Consellería
de Cultura do Goberno Autónomo.

Máis atención merece na ocasión presente o segundo proxecto do IEI, que leva o título xeral de Sons e
Voces da Identidade. As súas orixes están nos contactos que co MPG estableceron Xosé L. Rivas Cruz
(Mini) e Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero), dous
coñecidos intérpretes e recolledores da tradición
oral galega, coa finalidade de procurar a salvación,
ordenación e posta a disposición pública dos materiais que eles reuniron nas últimas tres décadas,
procedentes de distintos lugares de Galiza, especialmente do interior da provincia da Coruña. Este
interesante conxunto de documentos orais supón,

No que se refire aos medios humanos, o proxecto
conta coa participación dos compoñentes do IEI,
de Concepción Losada, dos aludidos Baldomero e
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Xosé Luís, de colaboradores como Serxio de la Osa
–un etnomusicólogo con experiencia en arquivos
sonoros de Europa, concretamente de Hungría,
país no que está a participar en experiencias deste
tipo– e, por suposto, debe sempre incorporar, en
cada momento, aos depositarios e recolledores dos
materiais que se sumen no futuro, imprescindibles
polos seus coñecementos sobre as características
das gravacións, os lugares en que foron feitas e as
persoas que nelas participaron. O proxecto, por
outra banda, necesita dispoñer de persoal e tecnoloxía axeitada para levar a cabo o traballo de transvase dos materiais de soporte analóxico a soporte
dixital. E esta cuestión foille encomendada a SONS
DA VIDA S. C., con sede en Compostela, da que é
principal responsable César Martínez Fernández.
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informático oportuno e poñelo a disposición de
quen queira consultalo, cuestión da que se ocupará
a seguir Concepción Losada.
Imaxino que os lectores destas liñas desexarán
saber o estado no que se atopa o proxecto. Pois
ben, podo dicir que ata o presente se dixitalizaron
421 casetes do fondo Mini/Mero, dos que están editados 125, e, así mesmo, comezouse o proceso de
salvación do interesante fondo do Rvdo. Sr. D. Xesús
Mato, centrado en materiais de terras lucenses, e
do cal foron recuperados os contidos de 25 casetes.
No que se refire a outros posibles colaboradores, no
pasado mes de decembro de 2007 celebrouse unha
xuntanza no Museo do Pobo Galego, á que acudiron
máis de 20 persoas, representantes de asociacións,
ou interesados nesta cuestión de maneira individual,
procedentes de case toda Galiza. Moitos deles manifestaron o seu interese en colaborar cos arquivos
sonoros de que dispoñen.

Tendo en conta as limitacións xa comentadas, o
proxecto vaise desenvolvendo en función das dispoñibilidades, pero en liñas xerais comprende dúas
grandes fases que paso a resumir:

Os condicionantes con que actuamos impiden que
podamos levar a cabo accións de salvación masivas a
curto prazo. Por iso adoptamos a prudente estratexia
de ir pedindo os materiais aos interesados a medida
que imos tendo dispoñibilidade real de iniciar con
eles o proceso reflectido nas dúas fases antes citadas. Aínda que o tempo xoga en contra nosa, pois
contribúe ao deterioro das gravacións analóxicas,
sobre todo se as condicións de almacenamento non
son óptimas, non obstante estas poden sobrevivir
durante un período razoable de tempo, sempre e
cando se teña a precaución de non proceder á súa
audición para evitar o seu desgaste.

FASE I.- Consiste, como se dixo antes, na salvación
dos materiais, ás veces nun moi delicado estado de
conservación, ata o punto de non permitir máis
que un, ou, como moito, dous pases para a súa
dixitalización. Esta fase divídese, ademais, en dous
momentos: a) dixitalización en bruto, tratando de
eliminar os ruídos perturbadores dentro do posible
–e sempre sen eliminar aqueles ruídos ambientais
que podan contribuír ao coñecemento da performance que acompañou á gravación–; e b) unha vez
salvados así os materiais, son remitidos ao recolledor para que, partindo das súas lembranzas, ou das
notas tomadas durante a gravación, faga os cortes
correspondentes que permitan illar os distintos
items de cada unidade de gravación; deste labor sae
o produto dixitalizado definitivo.

Pero o gran reto que ten por diante o proxecto é o
de poñer en marcha definitiva a súa FASE B, é dicir,
lograr que sexa realidade un arquivo da memoria
oral no campo do que se chama, mediante convencionalismo, cultura tradicional galega. Un arquivo
construído con materiais sacados do pobo, e que
debe volver a ese pobo en condicións de ser aproveitado en empresas culturais diversas. Para iso o o IEI
está a establecer contactos con diversas institucións,
como a Deputación de Lugo, ou a da Coruña, ou
con algunhas empresas privadas que podan exercer
unha acción de mecenado, para conseguir os recursos que permitan activar de maneira estable e defini-

FASE II.- Está centrada na transcrición, ordenación
e documentación dos materiais, tratando de contextualizar o mellor posible cada composición, peza de
literatura oral, relato, etc, indicando datos dos informantes, lugar e data de recollida, tipo de documento oral, e calquera outra información que permita
situalos no seu marco orixinario. Unha vez elaborada toda esta información, cada un dos documentos
está en condicións de ser introducido no programa
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nen como folklorismo, entendido como un proceso
mediante o que certas formas culturais son sacadas
do seu marco orixinario e trasladadas a novos ámbitos, co conseguinte cambio de significado, e tamén
con alteracións nas postas en escena ou nos textos.
J. Cuissenier, seguindo a Kostlin, lembra que o
folklorismo é unha especie de terapia de fuxida, no
sentido de que as persoas mergulladas na sociedade
urbano-tecnolóxica magnifican a súa vida botando
man dun pasado idealizado. Para facelo seleccionan algúns trazos dese pasado e reintrodúcenos na
actualidade para o seu proveito.

***
Tratei de amosar ata agora os trazos xerais do
proxecto Sons e Voces da Identidade. Mais creo que
pode ser de utilidade facer algunhas breves consideracións sobre o marco conceptual no que nos
movemos antes de rematar as miñas verbas.

En consecuencia, os intentos de rescatar a tradición
popular mediante o fomento do folklorismo provocou a aparición de procesos de folklorización,
os que actuaron de maneira selectiva, e adaptativa, sobre as tradicións orixinarias. Como escribiu
hai anos Marie-Thérèse Duflos-Priot, referíndose a
grupos folklóricos da Bretaña, para lograr unhas
performances adaptadas ao público foi necesario
reformar as entradas e saídas na escena, cousa innecesaria no medio rural orixinario, ou uniformouse
a vestimenta, os pasos de danza, e mesmo certas
danzas, que estaban pensadas para ser bailadas en
corro, puxéronse en escena con momentos nos que
os executores actúan en fila para que así o público
admire con máis comodidade as súas características.
Tamén en Galiza se deron moitas adaptacións deste
tipo, e a nosa benquerida muiñeira foi sometida
a unha <<normalización>> polos folkloristas de
finais do XIX e comezos do XX, como ben analizou
o etnomusicólogo Luís Costa Vázquez-Mariño. No
que a literatura oral se refire, os seus recolledores
e divulgadores por medio da escrita trataron de
axustar os relatos a unha linguaxe máis ordenada
e purificada, e todos sabemos que os contos, ou
lendas, dos famosos irmáns Grimm, de portugueses
como Adolfo Coelho ou Teófilo Braga, ou de galegos
como os irmáns Carré Alvarellos, están transcritos
con inevitables retoques, ou redaccións acomodadas
á moda da linguaxe escrita, unha linguaxe afastada da propia dun relator popular en plena acción
performativa.

É cousa sabida que a partir do século XIX, primeiro
baixo a denominación de Antigüidades populares, e
logo como Folklore, xurde na sociedade occidental
un interese polas formas culturais populares transmitidas por vía oral, ou mediante imitación xestual.
Nunha Europa dominada pola burguesía, os campesiños, artesáns e mariñeiros foron elevados á categoría de pobo auténtico, é dicir, depositario dunhas
esencias culturais que definen a identidade dunha
localidade, rexión ou nación. Por iso levouse a cabo
unha constante recompilación de contos, cantares, danzas, vestimentas, adornos festivos, crenzas,
prácticas de medicina popular, etc., coa finalidade
de divulgalas e, sempre que se puidese, revivilas
nos novos espazos, físicos e mentais, propios dunha
sociedade urbano-industrial.
Pero a tarefa tropezou con problemas que foi
necesario resolver. Un deles é que algúns deses
saberes populares chocan coa nova ética e estética
da sociedade urbana, e resultan, na súa formulación orixinaria, bárbaros, ou improcedentes, para
os gustos dominantes nela. Outro consiste en que
resulta imposible trasladar de maneira inmaculada
ao novo universo social todo o contexto cultural no
que as formas recollidas tiñan plena vixencia. Por
poñer un exemplo, pódese rescatar un cantar de
seitura,ou de arada, pero resulta imposible revivir
todo o complexo que supoñían esas actividades
agrarias, coas que os cantares cobraban pleno
sentido. Por estas causas foi necesario levar a cabo
unha transformación do folklore no que diversos
investigadores do folklore, como Josep Martí, defi-

Todas estas accións son indicio do que antes definín
como folklorismo. En casos chegouse a recreacións
que están próximas ao que, seguindo a Hobsbawn
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recreadores, poderán atopar formas razoablemente
auténticas.

e Ranger, poderíamos considerar como unha invención da tradición, entendendo por tal a creación
de formas culturais que lembran, ou cren lembrar,
o pasado para usalas en novos ámbitos. Creo que
non se deben interpretar as recreacións/invencións
como algo ilícito per se de maneira sistemática; ao
cabo, repito aquí o que xa dixen noutras ocasións:
o dilema non está entre recrear/inventar tradicións
ou non facelo, senón entre inventármonos nós ou
que nos inventen outros, introducindo aquí formas
culturais populares que tamén son froito maduro de
procesos de invención. Pero si é preciso situalas no
seu xusto lugar. En xeral, sen saírmonos de Galiza,
podemos dicir que o folklorismo moveuse entre
dous polos, baseados no criterio da maior ou menor
distancia entre a forma folklórica orixinaria e a súa
adaptación a novas situacións. Un podería estar
representado polos chamados grupos e intérpretes
folk dos nosos días, ou por certos autores literarios,
os que aproveitan honradamente certas composicións, ou instrumentos, ou relatos da tradición oral,
como fonte de inspiración para as súas creacións.
No polo contrario situaríanse, por exemplo, os grupos de pandereteiras, ou de danza, que tratan de
reproducir coa maior fidelidade posible o que recolleron da memoria das xentes de idade. No medio
queda un difuso conxunto de difícil catalogación,
no cal aparecen fenómenos como o outrora famoso
Ballet Gallego de Rey de Viana, ou a Real Banda de
Gaitas de Ourense, dous exemplos que, sen deixar
de resultar rechamantes, e mesmo esteticamente
atractivos, para moitas persoas, correrían o risco de
ser cualificados como fakelore, ou falso folklore, de
estar entre nós o folklorista norteamericano Dorson,
creador do termo.

Entendo que o antes dito chega, polo momento,
para situar o tema aquí tratado no seu xusto lugar.
Agora correspóndelle a Concha Losada completar
as miñas verbas coa mestría e competencia das que
sabe facer gala.
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- ¿Onde había estar o sitio de acceso virtual ao
Arquivo do Patrimonio Oral da identidade?
- ¿Que criterios de busca poderían empregar os
usuarios para atopar os datos precisos entre os
fondos existentes no arquivo?

Antes de comezar coa descrición do sistema de presentación de materiais da tradición oral, é preciso
advertir que o plano que vou desenvolver a continuación está centrado en fondos etnomusicolóxicos
porque foi esta faciana da oralidade coa que primeiro nos enfrontamos. Iso non implica que deixemos
de lado outros aspectos, como as narracións orais,
ou datos sobre valores, crenzas, relacións sociais e
habilidades, pois todos eles terán cabida no arquivo
da oralidade que estamos a promover, aínda que
se deban facer as necesarias adaptacións no citado
plano para adaptalo a estes materiais. En calquera
caso, o volume e interese dos testemuños musicais
conservados xustifica plenamente que fosen tratados en primeiro lugar.

- ¿Que intereses e demandas poderían ter os
nosos colaboradores e usuarios en relación co
arquivo?. Ou, sendo mais concretos: ¿Como
compatibilizar a esencia de servizo público para
salvagarda e oferta de bens culturais do noso
arquivo -a liberdade de acceso aos datos- co recoñecemento aos dereitos dos autores que poñen a
disposición os seus orixinais e estudos, que son
resultado –en tantas ocasións– de moitos anos de
traballo?
- ¿Podería a mesma existencia e formato que lle
deramos finalmente ao arquivo cambiar algo no
panorama do coñecemento, investigación e uso
cultural do noso patrimonio musical tradicional?
E, no seu caso, ¿como podería afectar esto ao noso
arquivo?

Cando as gravacións dixitais procedentes da salvagarda e procesado dos arquivos orixinais en formato
analóxico de Mero estiveron listas e o etnomusicólogo Serxio de la Ossa tivo transcritas as primeiras
partituras das pezas, o embrión musical dos fondos
do Arquivo do Patrimonio Oral da Identidade (APOI)
comezaba a ser unha realidade. Consideramos entón
a posibilidade de que o arquivo como tal fose deseñado desde os seus comezos dun xeito que, ademais de
permitir as consultas de modo presencial (no propio
Museo do Pobo Galego, a súa sede), puidera incorporar directamente a posibilidade de acceder aos seus
datos (e incluso facerlle novas achegas de fondos)
desde calquera punto do mundo mediante internet.

Nas seguintes liñas, seguindo o fío condutor destas cuestións, exporemos brevemente algunha das
reflexións que fixemos ao respecto, as opcións que
eliximos, o traballo que desenvolvemos e os retos
que para un futuro inmediato nos poñemos como
metas.
1. ¿Que datos habiamos incorporar ao arquivo
ademais das gravacións?

O formato de arquivo virtual de son, imaxes e datos
non é novo, e existen precedentes noutros museos e
institucións similares á nosa, pero a formación dun
arquivo destas características ten demandas de planificación moi específicas e requirimentos técnicos
de execución / mantemento moi altos, polo que non
parecía prudente improvisar.

Optamos por crear unha ampla base de datos que
permitise albergar un gran número rexistros de
interese etnográfica e cultural no sentido mais
xeral, asociados ás gravacións musicais. Isto dará
oportunidade aos nosos usuarios de facer estudos relacionais e, no seu caso, empregar criterios
de busca non habituais. Partimos da certeza de
que os fenómenos culturais son altamente interdependentes e dificilmente separables nas súas
manifestacións, e que as abordaxes de estudo máis
interdisciplinares serán as máis enriquecedoras
para unha comprensión integrada da nosa historia
e a nosa cultura.

Comezamos por definir o mellor posible as nosas
necesidades e as dos nosos usuarios:
- ¿Que datos habiamos incorporar ao arquivo
amais das gravacións?
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promovendo traballos de campo mais completos e
coidadosos para o futuro.

p a t r i m o n i o

n o

s é c u l o

X X I »

DATOS ASOCIADOS AO TRABALLO DE CAMPO
DATOS XERAIS

DATA DE ENTRADA NO APOI (aaaa/mm/dd)
AUTOR DA FICHA INICIAL (apelidos, nome, DNI)
TIPO DE SOPORTE ORIXINAL: (formato dixital-mp3, cassete, cinta,...)
REFERENCIA DO SOPORTE ORIXINAL: nº XXX
DATA DE RECOLECCION (aaaa/mm/dd)
AUTOR DA COMPILACIÓN (apelidos, nome, DNI)
AUTOR MATERIAL DA RECOLLIDA (pode ser un axudante
do compilador, grupo,...)
NOTAS SOBRE O ESTADO DA GRAVACIÓN ORIXINAL
CURRICULUM DO COMPILADOR

Organizamos así a base de datos incorporando epígrafes en relación con:

DATOS DA RECOLLIDA

- Os datos de identificación e rexistro da peza.

LUGAR

- A propia peza musical e as súas características

PARROQUIA
CONCELLO

- O traballo de campo no que se obtivo
 
 


 

 

 
 
 
 
 

COMARCA
PROVINCIA
COMUNIDADE AUTÓNOMA
NOTAS SOBRE A RECOLLIDA

- As características técnicas do rexistro de son
 
 

 

 
 
 
 
 
- O traballo de transcrición
 
   
 
 
seu caso, da letra
 
 

DATOS SOBRE O INFORMANTE

NOME DO INFORMANTE: (apelidos, nome, DNI)
ANO DE NACEMENTO
IDADE NO MOMENTO DA RECOLLIDA

 
 

 

LUGAR DE NACEMENTO



LINGUA MATERNA
OCUPACIÓN (actual e/ou anteriores se parece de interese)
CONCELLO -LUGAR DE RESIDENCIA

- O traballo de estudio teórico da peza
 
 

 
 
 

 


 
 



ENDEREZO POSTAL
LUGARES DE RESIDENCIA ANTERIORES (se procede)
ANO DE EMIGRACION OU MUDANZA -A NOVA
RESIDENCIA- (se procede)
NOTAS SOBRE O INFORMANTE

O listado total das variables incorporadas ao arquivo
reflíctese no seguinte cadro:
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DATOS DE CADA PEZA

DATOS ASOCIADOS AO ESTUDO DA PEZA

IDENTIFICACIÓN DA PEZA NO SOPORTE (Nº de orde na
gravación, minutado,...)

PARTITURA

ESTILO SEGUNDO O INFORMANTE

AUTOR DA TRANSCRICIÓN (apelidos, nome, DNI)

ESTILO SEGUNDO O COMPILADOR

DATA DE TRANSCRICIÓN (aaaa/mm/dd)

TEMA

DATA DE INCORPORACIÓN DA PARTITURA NO APOI
(aaaa/mm/dd)

INCIPIT DO TEXTO OU PRIMEIRA LIÑA

NOTAS SOBRE A TRANSCRICIÓN

TONALIDADE

CURRICULUM VITAE DO AUTOR DA TRANSCRICION

CADENCIAS
ESTUDO TEÓRICO

AMBITO
TÍTULO DO ESTUDO
Nº SILABAS POR VERSO NUNHA ESTROFA
AUTOR DO ESTUDO (apelidos, nome, DNI)
TÍTULO
DATA DE RECEPCION DO ESTUDIO (aaaa/mm/dd)

MODO DE INTERPRETACION (instrumentos, canto, recitado, fala...)

DATA DE INCORPORACION DO ESTUDO NO APOI
(aaaa/mm/dd)

FUNCION /OCASION-USO

RESUMEN
LINGUA
TEXTO COMPLETO
DIALECTO / VARIANTE LINGÜÍSTICA
PALABRAS CLAVE
ATTACA
NOTAS E COMENTARIOS SOBRE O ESTUDO
AUTOR

DA MÚSICA
CURRICULUM VITAE DO AUTOR DO ESTUDO

AUTOR DO TEXTO
NOTAS DO INFORMANTE SOBRE A PEZA

OUTROS

NOTAS DO COMPILADOR SOBRE A PEZA

EXISTENCIA (REFERENCIAS) DE VARIANTES DA PEZA NO
APOI
OUTRAS PUBLICACIÓNS SOBRE A PEZA

DATOS ASOCIADOS
AO PROCESADO DIXITAL DA PEZA

NOTAS

DIXITALIZACION DA GRAVACIÓN ORIXINAL

AUTOR DA DIXITALIZACIÓN: (apelidos, nome, DNI)

Para a elaboración desta nosa base de datos
contamos coa inestimable dedicación do noso
compañeiro Serxio de la Ossa quen recibiu asistencia e consello de Mária Domokos e Olga Szalay,
investigadoras do Instituto de Musicoloxía da
Academia Húngara de Ciencias. O Instituto ten un
espléndido portal web (en maxiar, pero dispón
de traducción inglesa) en http://www.zti.hu. Este
centro, no que se albergan os arquivos do grande
Béla Bartók, conta cun importante departamento
de investigación sobre música tradicional e dispón dun conxunto de bases de datos on-line de
folklore húngaro aos que se pode acceder desde
a páxina. Recomendamos aos nosos lectores a
consulta deste enderezo e a navegación polos seus
arquivos. Ao coñecelo en detalle pensamos que

DATA DE DIXITALIZACIÓN (aaaa/mm/dd)
EQUIPO E PROCEDEMENTO EMPREGADO

CORTE E DELIMITACION DAS PEZAS

AUTOR DA DELIMITACIÓN DO ARQUIVO DEFINITIVO
(apelidos, nome, DNI)
DATA DE INCORPORACIÓN DA PEZA DIXITALIZADA
NO APOI (aaaa/mm/dd)
NOTAS SOBRE O ESTADO DA GRAVACIÓN ORIXINAL
NOTAS SOBRE A DIXITALIZCION
NOTAS SOBRE O CORTE E DELIMITACION
CURRICULUM VITAE DO DIXITALIZADOR
CURRICULUM VITAE DO PROCESADOR DO MATERIAL
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combinación coas outras, pero, para primar unha
forma de busca mais doada para a maior parte dos
usuarios –e poder facer un deseño sinxelo do web
de entrada– optamos por seleccionar as variables
mais frecuentemente empregadas neste tipo de
pescudas en arquivos etnomusicais, e eliximos as
seguintes como etiquetas de acceso directo:

No tempo da elaboración da nosa base de datos,
estivemos en contacto con eles e coñecemos os
seus criterios de indexación, estrutura das bases
e recursos de que dispoñen. Fixemos a tradución
íntegra dos epígrafes cos que traballan e adaptamos
o seu significado etnomusical ás nosas necesidades.
Finalmente, interesámonos polos procedementos
que utilizan na relación cos seus colaboradores:
protocolos de cesión de datos, criterios de acceso
xerais e selectivos, comunicación cos compiladores,
incorporación de novas referencias, etc. nun intento
de adiantar o máximo posible a posta en marcha do
noso arquivo.

- Buscar todos os rexistros existentes no arquivo
por:

(por exemplo: recollidas entre 1970
e 1975)

seleccionados nun listado
despregable de todos os existentes (p.ex.
pezas recollidas por Mini e Mero)

2- ¿Onde había estar o sitio de acceso virtual ao
Arquivo do Patrimonio Oral da identidade?


, seleccionados nunha lista
despregable (p.ex. pezas cantadas polo Sr.
Xesús de Areosa)

Sendo o APOI unha iniciativa do Instituto de Estudo
das Identidades do Museo do Pobo Galego, albergar
en sitio de acceso virtual ao arquivo no propio portal web do M.P.G. semellou ter todo o sentido, máxime cando a sede física do arquivo está no Museo, e a
tramitación administrativa, custodia e conservación
dos seus fondos lle corresponde. O acceso ao portal
do museo é libre e gratuíto e o acceso ao sitio do
APOI tamén o será.


 
(p. Ex. Pezas recollidas
no concello de Mesía)




Esto
abriría un despregable que permite seleccionar os criterios desexados:
- Modo de interpretación da peza (instrumental ou vocal)
- Función u ocasión (p. Ex. Buscar arrolos)
- Tonalidade
- Cadencias
- Ámbito
- Nº de sílabas
- Estilo
- Tema

Sen afectar para nada ao libre acceso do público aos
fondos do arquivo, dentro do sitio de acceso virtual
estableceuse unha porta de acceso restrinxido para
colaboradores acreditados (aquelas persoas que xa
figuren no arquivo como autores de compilacións,
dixitalizacións, transcricións ou estudos) que permita
unha comunicación directa e fluída coa sede do arquivo e os seus responsables para realizar novas achegas,
rexistrar datos, consultar estado de traballos en fase de
realización, etc.

- Buscar pezas concretas directamente
Título

3- ¿Que criterios de busca poderían empregar os
usuarios para atopar os datos precisos entre os
fondos existentes no arquivo?

Íncipit do texto ou primeira liña (p.ex. Cala
meu meniño, cala)
- Buscar por características de arquivación e
documentación

Calquera das variables de entrada incorporadas ao
arquivo que revisamos no primeiro apartado poderá
ser empregada como criterio de busca, sola ou en
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que incluso sostemos que é ese mesmo retorno
público ao pobo -que el fai- o que determina o recoñecemento do seu traballo e a súa autoría.

Pezas que dispoñan de estudio teórico
Un indicador de busca avanzada levaranos a
poder buscar con calquera criterio ou variable das
existentes no arquivo ou calquera conxunto delas,
polo simple procedemento de marcalas nun listado
exhaustivo.

A publicidade dun traballo, a replicabilidade das
súas achegas e –chegado o caso– a posibilidade de
criticar, utilizar e incorporar noutros traballos os
seus resultados, é precisamente o que lle outorga
ao autor a condición de investigador en troques de
mero coleccionista (ou rapiñador de bens con dereito exclusivo de uso e lecer persoal). Quen publicamente dá a coñecer o seu traballo conságrase para o
público como o autor do mesmo; e o propio público
dá testemuña da súa condición de autor véndose
obrigado a citar a procedencia do que en público ten
recibido de outro. Dáse así a necesidade de axuntar
permanentemente a condición de “investigador”
e “traballo que ese investigador fixo público” para
xerar o recoñecemento da “autoría”, e derivar as
oportunas consecuencias.

O programa debe facilitar, como resultado, o listado
en pantalla de todas as pezas arquivadas que reúnan
os caracteres solicitados –de existiren- e, picando no
listado presentado, poderíase acceder á ficha básica
da peza e, desde ela, á totalidade dos ficheiros relativos á mesma de que dispón o arquivo.
3. ¿Que intereses e demandas poderían ter os
nosos colaboradores e usuarios en relación co
arquivo?
Ou, segundo dixemos na introdución, dun modo
mais concreto: ¿Como compatibilizar a esencia de
servizo público para salvagarda e oferta de bens
culturais -a liberdade de acceso aos datos do arquivo- co recoñecemento dos dereitos dos autores que
poñen a disposición os seus rexistros orixinais e
estudos, resultado –en tantas ocasións- de moitos
anos de traballo?

Cando cada peza entra no APOI, o seu autor
incorpóraa (asinando en persoa e coa data a súa
cesión) para facela pública e convertese así en
“autor” recoñecido do seu traballo de recollida.
Reciprocamente, a institución que a fará pública
dá conta por escrito da súa recepción en persoa e
data. Cada vez que se amose e faga público un rexistro do arquivo, preséntase a peza anexa á data de
entrada e aos datos de autoría de todos os traballos
que conleve, tanto os traballos de campo (recollida
e compilación), coma os traballos técnicos (dixitalización) ou teóricos (transcrición da partitura,
estudos varios,...). Todos poderán utilizalos pero
todos deberán citar a fonte coa correspondente
autoría para facelo lexitimamente. En todo caso,
o rexistro de entrada no arquivo dará sempre boa
conta da data e persoa que fixo a entrega orixinal,
e a prelación temporal e autoría serán derivadas e
respectadas. Naturalmente, pódese copiar e roubar
sen citar deste arquivo, tal e como se poden copiar
os libros sen citar o autor, roubar, simular e, en
definitiva, facer mal uso de calquera fonte. Só entre
nós, publicamente, podemos protexernos.

Xa de entrada, consideramos moi delicada esta cuestión e tentamos reflexionar con tino acerca de todas
as súas implicacións, que, a pesares de non seren
sempre ben explicitadas polos interesados nelas,
están naturalmente ben presentes no seu sentir,
pensar e facer.
Os primeiros fondos do APOI foron os aportados
por Mini e Mero, máis concretamente os compilados durante media vida por Mero (Baldomero
Iglesias Dobarrio), quen, cando cedeu o seu arquivo persoal ao Museo do Pobo Galego, sempre manifestou a súa firme opción por facer públicas as súas
gravacións para que “as cantigas voltasen ao pobo
do que saíron, tal como a xente do pobo llas fixo
chegar a el”. Esta entrega xenerosa, citada aquí a
modo de exemplo, non só non ten que significar
a perda do recoñecemento do seu traballo, senón

No APOI, desde o momento en que os autores
cedan os seus traballos de calquera carácter, pasarán (como tales autores) a formar parte dos fondos
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do propio arquivo na súa condición de compiladores, informantes, dixitalizadores, transcritores,
estudosos,... e figurarán nos listados públicos que o
arquivo ofrece para cada condición que puidera ser
obxecto de busca. Isto asegurará o recoñecemento
público da súa autoría en relación co traballo que
figura anexo á súas fichas,e fará posible que, gañando eles o seu recoñecemento de autores, teñan
todas as xentes a ganancia de posuír os froitos do
seu traballo.

do traballo dos outros será fonte de formación e
reflexión para perfeccionar o traballo propio, sobre
todo de cara aos novos investigadores en musica tradicional. Un arquivo accesible pode ofrecer
datos para seren intercambiados e comparados con
outras músicas tradicionais, con outros centros de
traballo do mundo, con outros países. Fomentará o
intercambio entre institucións e estudosos, e poderá permitirnos acceder a un mundo cada vez mais
interdependente.

4. ¿Podería a mesma existencia e formato que
lle deramos finalmente ao arquivo cambiar algo
no panorama do coñecemento, investigación e
uso cultural do noso patrimonio musical tradicional? E, no seu caso, ¿como podería afectar
isto ao noso arquivo?

Pensamos que estamos fronte a un intento de que
a obra dunha institución poida vivir e medrar por
ela mesma, porque a fagan medrar os seus usuarios,
mais aló de onde a mesma institución podería chegar, e darlle con iso á propia institución o maior dos
pagos, o de facer o país polo que ten sentido que
exista.

Un arquivo destas características, público e accesible desde calquera lugar do mundo, e que dá
conta da autoría das achegas que se incorporan,
de ser un arquivo do Museo do Pobo Galego pasará a ser un arquivo do pobo galego que teña a ben
participar nel.

Ao presente, nesta empresa temos avanzado os puntos que vimos de expoñer: temos creada a base de
datos xeral do APOI, levamos introducidos os datos
dunha parte das pezas correspondentes as achegas
de Mini e Mero (arquivos de Mero), dispoñemos dun
número importante de transcricións –partituras- e
todas as súas gravacións orixinais están dixitalizadas. Iniciamos o proceso de salvagarda e dixitalización dos arquivos doutro gran compilador, D. Xosé
Mato, de Lugo e, asemade, traballamos na elaboración física do deseño do web de acceso virtual ao
APOI que, en función dos recursos dispoñibles,
estará aloxado no web do Museo do Pobo Galego
nos inicios do vindeiro ano 2009 se todo vai como
esperamos. Despois de levalo á vida, dependeremos
de todos para que poida medrar.

O coñecemento do que hai dará paso á necesidade
de incorporar o que cada quen teña por propio
porque aínda non está aí, para que tamén sexa
público o propio traballo. A posta en evidencia das
eivas e baleiros do arquivo dará pe a que outros
intenten enchelos. As achegas non terán que ser
só gravacións e novos traballos de campo (que
nun principio serían aportacións fundamentais);
poderán ser novas transcricións, novos estudos das
pezas que xa figuran, novos traballos teóricos, novas
referencias bibliográficas ou informáticas para unha
determinada entrada,.... O mesmo coñecemento

CONCEPCIÓN LOSADA VÁZQUEZ
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SECUNDINO GARCÍA MERA
DIRECTOR DO MUSEO ETNOGRÁFICO DA CAPELA

Para falar do Museo Etnográfico da Capela hai que
remontarse necesariamente ao ano 1981. Foi daquela cando no actual C.E.I.P.” Mosteiro de Caaveiro”
(A Capela), co gallo de conmemorar o Día das Letras
Galegas, se organizou a Iª Mostra do Libro Galego e,
coa finalidade de ambientala, pedíuselle aos a nenos
que trouxeran da súa casa “obxectos antigos”.

antergos e que hoxe, pouco a pouco, van quedando esquencidos, abandonados e mesmo refugados
polas xeracións actuais...”
De novo a resposta foi moi positiva. Nenos en
nenas, coa colaboración dos seus mestres, pais,
veciños... e a complicidade dos seus avós, se converteron en buscadores de tesouros vellos por faiados, alboios, alpendres... pasando as máis das veces
a seren salvadores de pezas que estaban a durmir
o sono do que xa non ten valor de uso. Iniciaban
así un peculiar xogo no tempo; achegábanse sen se
decatar ao seu pasado.

A idea tivo moi boa acollida e xuntáronse unhas 50
pezas. Decatámonos, dado o grande interese amosado polos rapaces e a boa colaboración dos pais, de
que esta experiencia non debería ficar aquí. Guiados
por un certo “sentido da oportunidade” decidimos
poñer mans á obra. O primeiro foi enviarlles unha
circular aos pais na que se lles explicaba o proxecto:
ampliar a mostra e facela permanente. “Hoxe dirixímonos a todos vostedes para pedirlles a máxima
colaboración... recoller e recuperar todos aqueles
obxectos propios da cultura popular e tradicional;
ou sexa todo tipo de cousas que, dalgún xeito,
pertenceron e seguen a pertencer á vida dos nosos

Á súa vez os materiais que se estaban a recoller e a
recuperar íannos amosando aos iniciadores da idea
un mundo que descoñecíamos, que nos era alleo e
que, por descoñecemento, non valorabamos na súa
dimensión real. Corríase xa que logo o risco de que
esta “argallada” quedase reducida a unha exposición
de simples obxectos vellos; nun asunto folclórico
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son substituídos por máquinas e utensilios que se
fan en serie e, en consecuencia, tamén se inicia a
desaparición paulatina de moitos oficios, actividades
e manifestacións forxadas no transcorrer do tempo;
unha testemuña que se vai borrando paseniñamente
coa memoria dos mais vellos.

Ante o interese amosado polos nenos e nenas e a
vitalidade da experiencia, os “maiores” fóronse involucrando e participando cada vez máis na mesma.
Descubrían abraiados que aqueles obxectos vellos
que lles prestaran un servizo na súa mocidade e que
agora repousaban medios comidos pola couza e a
ferruxe nalgún recuncho das súas casas, pasaban
a constituír unha atención para a cultura; afeitos
como estaban a que a sociedade, en xeral, e a mesma
escola en particular lles dixese por activa e por pasiva que aquilo non tiña valor; que non era cultura.
Acabaron por sentir con orgullo que “aquelas cousas
súas” cobran importancia nas mans dos nenos ao se
converteron en nobres pezas de museo que serven
de motor de unión entre o pasado e o futuro.

Desde o principio procurouse que a participación
dos escolares non se reducira a ser uns simples
observadores pasivos da colección e que a súa
colaboración quedara só en aportar pezas. Non,
esta colaboración é moi importante no proceso que
vai desde a recepción da peza ata que pasa a ser
exposta (información, inventario, reparación, catalogación...) Pero esta relación non se detén aquí; vai
máis alá. O Museo sempre estivo inserido na vida
didáctica do Centro e polo tanto todos os alumnos
–logo de acostumarse a convivir con aqueles obxectos pendurados polas paredes e espallados polos
corredores do Colexio– acabarán por establecer
unha relación activa con el.

“Inicio da colección.”

Amais das actividades directamente relacionadas
co funcionamento da propia colección (limpeza e
conservación das pezas, campañas de recolleita,
atención a visitantes, elaboración de fichas...) o
Museo xerou outras moitas en consonancia cun dos
obxectivos básicos do Centro: un ensino galego e en
galego; un ensino contextualizado. Unha escola viva
en contacto coa realidade e o medio no que se desenvolven os nenos, que o coñezan en todos os seus
aspectos (xeográfico, socio-económico, cultural...)
que o valoren e se sintan protagonistas afectivos do
mesmo.

A Mostra foise ampliando pouco a pouco ata se converter nunha interesante colección etnográfica formada por unhas 1.300 pezas recollidas basicamente na
área de influencia do Colexio; todas foron doadas.

Froito desta filosofía realizáronse unha morea de
actividades e traballos ao redor da cultura popular
entre os que se poderán destacar:

 
 
 

mostras da literatura popular de tradición oral:
“Refraneiro do ano”, “Lerias na parañeira”...

Unha colección que lle permitía ao visitante, principalmente aos máis novos, facerse unha idea bastante
aproximada de cómo vivían as nosas xentes e no
porqué desa forma de vida pasada (aínda recente)
do home da zona e achegármonos a unha cultura
tradicional milenaria que comeza a desaparecer
cando a industria e o mercado lle empezan a comer
terreo ás formas de vida da aldea e moitos trebellos


 
 


cións dos nosos maiores- sobre diferentes seccións
do Museo: oficios, tradicións...: “Os muíños da
Capela,” “Os canteiros de Cabalar”, “Miña nai
foi tecelá”...
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popular. Experiencia que a día de hoxe aínda goza
de grande vitalidade. O Colexio foi un dos impulsores de “Brinquedia” e conta no seu recinto cun
“Centro de Interpretación do Xogo Tradicional” e
está a poñer en marcha un Museo do Xoguete.
Deixando á marxe a curiosidade, o bonito ou decorativo que puidera ter esta colección pioneira no
eido do ensino, un dos aspectos positivos da mesma
é que sempre tivo unha incidencia inmediata na vida
do centro. Tanto para os que participaron directamente desde o seu nacemento na recollida e restauración das pezas como para os que nos últimos
anos –a maioría fillos daqueles– non foron máis que
espectadores de excepción, as pezas da colección
son algo propio, algo que lles pertence, polo que
sempre os respectaron e os coidaron.

“Nenos e nenas,
motores da unión entre pasado e futuro.”

de Santiago de Capela. Ao tempo o Concello pon a
disposición do Museo os muíños de Gunxel e unha
das antigas escolas unitarias e ten intención de restaurar a ferrería hidráulica de O Machuco.

Máis chegou un momento en que houbo que plantexarse o futuro desta colección. Un dos factores
que máis influíu nesta necesidade foi que a LOGSE
afastou do centro aos rapaces maiores que eran os
que realmente mantiñan viva a experiencia. Pero
amais había unha serie de necesidades e carencias
–a maioría inherentes á súa peculiaridade– que
aconsellaban un “cambio”: falta de financiación
mínima, falta de persoal (todo depende do voluntarismo), edificio e instalacións inadecuadas que
conlevan unha montaxe asimétrica, amoreamento
de pezas, deficientes condicións de conservación,
falta de seguridade, freo ao enriquecenemento dos
seus fondos...

Isto permítelle á Asociación ir artellando o Museo
Etnográfico como unha “rede de Museos”, cada un
deles ao redor dun centro de interese (a casa rural,
máis alá dos eidos, a escola, a ferrería...) e todos, á
súa vez interrelacionados entre si formando parte
de rutas etnográficas que lle permitan ao visitante
deambular polo acontecer histórico de contorno
agrícola dos homes e mulleres da zona.
A “Casa do Pazo” –antiga casa reitoral– é a sede
central do Museo.Ten unha situación privilixeada;
no inicio do camiño medieval que se adentra no
Parque Natural das Fragas do Eume cara a Colexiata
de San Xoán de Caaveiro. Foi restaurada grazas
á colaboración e apoio de diferentes Entidades e
Institucións públicas. Inaugurouse a finais do ano
2.006.

Toda esta problemática levou a constituír no ano
2.001 a asociación “Patronato do Museo Etnográfico
da Capela” coa finalidade de proseguir a experiencia
do Colexio e crear o Museo Etnográfico da Capela.
Esta asociación está promovida polo propio Colexio,
o Concello e o movemento asociativo da Capela.

A “Casa do Pazo” pretende –mediante unha montaxe expositiva axeitada– ser unha aula viva onde
se presenta “a casa” como unha unidade básica
da sociedade rural. Unidade que non só responde
á necesidade de refuxio da familia senón tamén ás
necesidades sociais e ás derivadas dunha economía de autosuficiencia. Na casa transfórmanse os
produtos do campo e do gando en alimentos; confecciónanse e constrúense os obxectos e utensilios
imprescindibles para o desenvolvemento cotián da

O primeiro obxectivo do Patronato foi o de conseguir marcos ideais (pola súa riqueza patrimonial
e autenticidade) para reubicar axeitadamente a
colección etnográfica do Colexio contando amais
coa perspectiva do seu medre da ampliación. No
ano 2.003 asínase un convenio co Arcebispado de
Santiago para a cesión da Casa Reitoral da parroquia
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O Parque do Sesín será un Museo exterior no que,
seguindo un roteiro polo contorno da Casa do
Pazo, se mostrará como o Home durante séculos
aproveitou dun xeito racional os recursos que o
medio (montes, fragas, regatos...) lle ofrece. Froito
dese aproveitamento quedou un rico patrimonio: o
soutelo, as foias de carbón, os muíños, a extracción
da casca...
Na Escola de Guitiriz recrearase unha antiga escola
rural e a evolución da educación na Capela. Cóntase
co material recollido das antigas escolas unitarias do
Concello e a colaboración do MUPEGA.

“A casa do Pazo”.

vida e do traballo. Na casa tamén se transmite unha
cultura (crenzas, costumes, saberes, valores...) sólida e digna de todo crédito porque está baseada na
experiencia da vida.

Á vez o Colexio –como xa se indicou– está a desenvolver o proxecto “Brinco”: un Museo ao redor do
xogo infantil. Conta de tres apartados: “Centro de
Interpretación do Xogo Tradicional “Brinquedos”, os
enredos (colección de xogos populares) e os xoguetes clásicos (unha escolma de xoguetes comercias).

Un percorrido polas súas dependencias (a cociña,
o cuarto, a sala dos tecidos, os oficios da madeira, a
labranza, a ferrería, a eira...) permítenlle ao visitante
achegarse á formas de vida e de traballo das xentes
da zona; xeitos que están a piques de esquecerse por
completo pola evolución dos tempo.

O proxecto do Museo non remata cando se consiga
gardar celosamente a película da forma de vivir e
traballar dos nosos antepasados a través das diferentes pezas e seccións que se mostren nos museos
da rede. Non. Queremos un Museo VIVO no que
participe a poboación. Un Museo que sexa atractivo, suxerinte, práctico e “rendible”. Un Museo
onde se poda: descubrir e valorar o rico patrimonio cultural (material e inmaterial) herdado dos
nosos maiores, contactar con persoas que “saiban
facer”, estudar a cultura popular dunha maneira
lóxica, atemperada aos tempos, á evolución e ás
novas técnicas.

Nun futuro próximo (ano 2009) cóntase con
ampliar a rede co “Parque Etnográfico do Sesín”
e a “Escola de Guitriz” basicamente con pezas da
colección etnográfica que non “encaixan” na “Casa
do Pazo”.
“Corredores con historia”.

O conseguir ese algo vivo, participativo e garantir,
polo tanto, a supervivencia do proxecto virá determinado polas actividades que se xeren en torno ao
Museo e, por suposto, pola capacidade de xestionar
e xerar os recursos económicos, materiais e humanos que fagan visible este proxecto. Niso estamos e
necesitamos a axuda e colaboración de todos.
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PACO VEIGA
(ASOCIACIÓN GALEGA DO XOGO POPULAR E TRADICIONAL)

XOGAR EN GALICIA

A pesar das grandes dotacións orzamentarias que se
teñen destinado ao chamado proceso de normalización lingüística nas últimas tres décadas, o galego
retrocede na actualidade entre as capas máis novas
da poboación. Se isto sucede coa lingua de Galicia,
máis preocupante é aínda o transo que están sufrindo as outras manifestacións culturais que os galegos
e as galegas foron quen de producir ao longo dos
séculos, máxime se inserimos esta reflexión no proceso de globalización e mundialización da economía
–e consecuentemente dos, chamémoslles, usos e costumes ordinarios– ao que asistimos nos nosos días.

Na identidade rural de Galicia e dos barrios populares das cidades é precisamente onde podemos
atopar o berce da inmensa maioría dos xogos e
xoguetes tradicionais galegos. Galicia posúe un
patrimonio lúdico enormemente rico –no conxunto
do Estado Español só o País Vasco e Navarra se atopan en mellor situación canto á riqueza e variedade
dos seus xogos–, un patrimonio que foi creado –ou
adaptado, polo proceso ordinario de transmisión
cultural entre os diferentes grupos sociais en contacto– ao longo dos tempos para dar satisfacción ás
necesidades lúdicas de todos e cada un dos membros da sociedade, desde o neno, a nena, acabado de
nacer ata o ancián, a anciá, centenario.

Galicia foi –e ségueo sendo ata un certo nivel a
pesar do visible proceso de transformación que está
sufrindo– un país esencialmente agrario e mariñeiro. Como consecuencia, posúe aínda hoxe unha
riquísima cultura que poderiamos denominar rural
que corre grave risco de desaparición, pero ese
mesmo perigo é o que corre a esencia dos barrios
das cidades, auténticas factorías culturais tradicionais moitas veces inxustamente ignoradas.

Nunha sociedade tradicionalmente rural e na que
se precisa un certo vigor físico, semellan primar
no catálogo lúdico tradicional galego os xogos de
exercicio físico e de habilidade, aqueles que adestran ao individuo para o traballo agrícola e mari-

1. Unha intervención semellante foi publicada pola revista Hekleo ar c’hoarioù, L’écho des sports et jeux traditionnels de Bretagne
(núm. 8, decembro 2002), editada pola Confédération des Comités de Sports et Jeux Traditionnels de Bretagne, entidade fundada xa
en 1930.
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coprolalias... que, á fin, procuran a aprendizaxe
lingüística do neno, da nena. No xogo denominado
Vixiguento, o adulto recítalle ao neno/a a cantiguiña tocando sucesivamente os dedos das mans, rematando por facerlle cóxegas na palma. As repeticións
ao longo do tempo deben provocar que o neno/a
acabe por levar a cabo o xogo de xeito recíproco,
sendo el/ela quen o dirixa. O recitado é este:

ñeiro. Paralelamente –e de xeito absolutamente
lóxico– constátase nas creacións lúdicas galegas
unha grande interrelación entre xogo e natureza.
Non só o xogo utiliza elementos que ofrece o propio medio no seu estado natural, senón que existen
innumerables mostras de xogos tradicionais que se
desenvolven en plena natureza.
Resulta particularmente significativa, igualmente, a
presenza de xogos cun marcado sentido simbólico,
xogos nos que se ve reflectido o grupo social creador, cos seus medos, coas súas inquedanzas, coa súa
forma de vida. No catálogo lúdico galego obsérvase
tamén un certo predominio dos xogos para seren
desenvolvidos en pequenos grupos, fronte a aqueles
nacidos para seren practicados por un gran grupo
ou mesmo fronte aos xogos individuais. Na estrutura
da sociedade rural e nas pequenas cuadrillas organizadas en cada aldea debe ser buscada a causa da
preponderancia deste tipo de xogos.

Vixiguento,
mal contento,
pide pan
e non llo dan
e rabea coma un can.
Xogos iniciáticos que, máis alá da propia aprendizaxe lingüística, tentan provocar o coñecemento
por parte do individuo de si propio e do seu medio.
Estamos falando xa de xogos en sentido estrito,
como ocorre co Puño puñete, divertimento documentado, cando menos, en toda a Península Ibérica.
Os participantes colocan os puños pechados, alternativamente, uns enriba dos outros. Un xogador/a
deixa unha man libre, coa que vai sinalando, mentres o diálogo ten lugar, cada un dos puños apiñados
–quen contesta a cada pregunta é o respectivo dono
de cada puño-, empezando polo de máis abaixo.
Cando o diálogo remata, todos os participantes
comezan a facer toda clase de parvadas que provoquen que algún dos outros participantes ría. O
primeiro en rir recibe un castigo, que pode ser diferente de cada vez. Por outra parte, o diálogo máis
longo ten lugar entre o director/a do xogo e o dono
do puño situado máis arriba. Esta é a fórmula:

Galicia posúe, por outra banda, un riquísimo catálogo de enredos autoconstruídos, un catálogo pouco
estudado ata os nosos días e que abrangue desde os
máis sinxelos obxectos convertidos en xoguetes sen
apenas manipulación ata verdadeiras xoias elaboradas por mans habelenciosas e por un extraordinario
maxín colectivo asentado no pragmatismo.
Todas estas características sintetizadas ata aquí trataremos de exemplificalas nunha mostra de xogos,
necesariamente limitada polo espazo, pero que
cremos suficientemente significativa do riquísimo
catálogo lúdico galego. Velaí.

-

XOGOS DAS PRIMEIRAS IDADES
Os tres primeiros anos da vida do individuo constitúen unha etapa fundamental para o seu desenvolvemento. Para esta etapa a cultura popular galega
deseñou infinidade de manifestacións lúdicas que
poderían sintetizarse así: xogos lingüísticos, xogos
iniciáticos en sentido estrito e enredos que facilitan
a aprendizaxe motora do bebé.

Xogos lingüísticos. Trátase dun catálogo enormemente rico de cantareas, adiviñas, recitados,
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Puño puñete.
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Arquiña cerrada.
Que hai por dentro?
Pan e formento.
Que hai por fóra?
Pan e miola.
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A boneca de millo. A cultura tradicional creou en
Galicia unha grande variedade de tipos de boneca,
dependendo, fundamentalmente, dos materiais que
a natureza puxo ao alcance das mans creadoras ao
longo do ano e ao longo dos tempos. A boneca de
millo foi moi común en Galicia, dado que a espiga
de millo ofrécenos moitas posibilidades para, cunha
elemental manipulación, realizar a creación dunha
compañeira de xogo coa que, entre outras virtualidades, poderemos exercitar o sentimento de amor.

- Que dixo o rei cando marchou?
- Que devanásemos sete meadas
e o que primeiro rise que lle dean
sete palmadas e um muxicón.
(Todos/as) - Enviolar, enviolar,
o que ría ha de pagar.
Enredos que facilitan a aprendizaxe motora do
bebé. Son infinidade os artefactos que a imaxinación
popular creou para que o neno e a nena aprendesen a andar. Sirva como mínimo exemplo o Tacatá,
un enredo universal que en Galicia ten acadado en
moitas ocasións o rango de verdadeira obra de arte.
O tacatá consiste, na súa forma básica, nun pau que
ten no seu extremo unha roda, tamén de madeira. O
neno/a, agarrándoa polo extremo libre, e correndo,
fai que a roda circule. Un enxeño -de variadas formas,
á vontade do creador- incardinado na roda fai que se
produza un son característico ao moverse esta.

As casiñas. Trátase do xogo de imitación da vida
adulta por excelencia. Cooperando ou, simplemente, xogando en paralelo, os xogadores/as representan escenas da vida cotiá da súa contorna, desde as
actividades ordinarias dunha casa, ata o quefacer dos
traballadores de todos os sectores representados no
seu medio. Para xogar, naturalmente, é mester dispoñer dos medios materiais, que cadaquén deberá
fornecer con todos os elementos que poida deseñar
a partir da contorna. Na construción e montaxe da
ambientación atópase unha parte fundamental do
xogo. Despois, cadaquén desempeña o seu papel.

Cara os tres anos prodúcese unha evolución que
vén marcada pola aparición do xogo simbólico e,
máis tarde, pola posibilidade da existencia dunha
progresiva cooperación lúdica. A tipoloxía de xogos
axeitada a idades comprendidas entre os 3 e os 6
anos, aproximadamente, é tamén voluminosa en
Galicia, e de aí que nos atrevamos a considerar
tres grupos fundamentais de xogos propios destas
idades: aqueles xogos cos que, quéirase ou non, se
exercita a capacidade de amar, aqueles outros nos
que o realmente importante é a imitación da vida
adulta e, finalmente, aquelas manifestacións lúdicas
que poñen o neno e a nena en estreito contacto
coa natureza. Describimos só dous exemplos onde
semellan ensamblarse estas tres características:

A VERDADEIRA ETAPA DO XOGO
A aparición dos xogos de regras a partir dos seis ou
sete anos de vida abre a que debe ser considerada a
etapa do xogo máis activa, e é aquí, precisamente,
onde máis manifestacións se identifican no catálogo
lúdico tradicional galego. Vexamos algúns tipos:
As carreiras. Son moitas as modalidades de xogos
de carreira –xenericamente chamados quedas nunha
boa parte do territorio- existentes.
En O conxelado, igual que noutras variantes, o
perseguidor/a trata de pillar o adversario para
intercambiar o papel con el, só que neste caso o
perseguido/a ten a opción, no momento en que
vexa que vai ser pillado, de berrar “stop!” e de
quedarse absolutamente quedo. Neste caso, o
perseguidor/a, non poderá tocarlle. Pode suceder
no transcorrer da partida que haxa varios xogadores/as conxelados. Neste caso, será función
do perseguidor, non tanto tratar de alcanzar aos
que están ceibos, senón conseguir que estes non
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cun “círculo madre” duns trinta centímetros de
diámetro. Dentro del cada xogador/a aliña unha
ou dúas bólas da súa propiedade, de tal xeito que
ao final hai unha boa ringleira de bólas. Arredor,
trázase outro círculo, o “círculo de tiro”, a unha
distancia acordada. Elixidas as sortes, o primeiro
xogador/a tira a súa bóla de xogo contra as que
están aliñadas, e súas son todas aquelas que consiga sacar do “círculo madre”. Sempre que consiga
sacar algunha daquelas bólas, repite tirada. Cando
falla, debe deixar a súa bóla de xogo alí onde ficou,
e cederlle a vez ao seguinte xogador/a. O segundo
xogador/a repite unha operación semellante, só
que agora poderá optar por tirarlle á bóla de xogo
do primeiro xogador/a. Se consegue darlle a esta, o
dono da bóla terá que lle dar unha das canicas que
ten no peto. O xogo continúa desta maneira ata que
todos os xogadores/as participen e empece unha
nova volta. O xogo remata cando non hai bólas no
“círculo madre”.

As apandas. Da variedade de apandas –xogos onde
un xogador/a ten que superar o obstáculo que
supón outro xogador/a anicado para que o primeiro
salte por riba del- existentes no catálogo lúdico tradicional, presentamos unha das máis sosegadas. En
Quen te monta, bicho pavo?, unha vez elixidas
sortes, un xogador/a apanda, facendo a función de
cego, e outro fai a función de director –a dama ou
madre-, sendo este último case sempre un dos de
maior idade. A dama senta nunha pedra ou mesmo
se arrima simplemente a un valado ou a unha parede. O xogador que apanda –o cego- sitúa a súa cabeza no colo da dama, ou esta agárralla, simplemente
e segundo a posición da dama, pero en calquera
circunstancia procurando que non vexa nada. Os
outros xogadores/as están dispostos polos arredores. A dama, entón, faille un aceno a un destes, que
saltará encima do cego, quedando nesta posición
mentres a dama fala:

O peón. O xogo con peóns está amplamente estendido por toda a xeografía galega, onde aínda hoxe
non é difícil ver, ao chegar o outono, buxainas nos
patios das escolas ou nos camiños. As maneiras
de xogar ao peón son múltiples e moi diferentes,
pero en esencia trátase de ser quen de bailalo,
amarrando coa debida habelencia o cordel ao seu
arredor –vestilo- e lanzándoo con mestría, mestría
que, como é obvio, non se consegue dun día para
outro. Despois, virán as regras e, chegado o caso,
a competición.

- Quen te monta, bicho pavo?
O cego contesta cun nome. Poden, agora, suceder
dúas cousas:
a) Que acertase co xogador/a que tiña encima.
Neste caso o cego queda libre e será o rapaz/a que
saltara o que pasará a ocupar a súa posición.

Os pelouros. Chegados de Grecia e Roma, os xogos
de pedras e tabas son numerosos no catálogo lúdico galego. Trátase dun xogo tradicionalmente –sen
razón de ser nos nosos días– de nenas que, dispostas
en corro, e de xeonllos, van participando, na orde
preestablecida ata que cada unha delas perde, cedéndolle entón a vez á seguinte. En esencia, o xogo consiste en lanzar unha pedriña ao aire, realizar algún
tipo de exercicio con outro grupiño de pedras que
están no chan, e recoller a pedra que estaba voando
sen que toque o chan. Todo isto, naturalmente, sen
fallar en ningún dos pasos. En Galicia é frecuente
a práctica do xogo con pedras, pero tampouco é
descoñecida a utilización de ósos. Modernamente, o
xogo aparece tamén comercializado.

b) Que non acertase. Entón, o rapaz/a nomeado, e suxeito pasivo no xogo nese momento,
pasa a apandar tamén, apoiando a súa cabeza
nas nádegas do cego. A acción repítese a continuación, chamando a dama a un novo xogador/a, que salta encima do segundo cego, pero
preguntándolle a cuestión ao cego orixinal. O
resultado deste proceso é que, ás veces, prodúcese unha ringleira enorme de xogadores que
apandan, mentres que cada vez son menos os
participantes ceibos.
As bólas. A saca. Sirva a que ofrecemos como
exemplo das modalidades que presenta o xogo con
bólas en Galicia. Nesta variante é preciso contar
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empurrar por elas, baixo certas regras, unha tella
ou un anaquiño de pedra ou madeira, á pata coxa.
O mínimo fallo obriga a ceder a vez ao seguinte
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sal xogo das Tres en liña. Precisa só de dous
pares de tres fichas e dun taboleiro que pode ser
debuxado no chan ou nun simple papel. Dous
xogadores enfróntanse, comezando un deles colocando unha das súas tres fichas no punto central
do cadro. Alternativamente colócanse as outras
cinco fichas. Gaña o primeiro en conseguir aliñar
as súas tres fichas.

As “armas” populares. A tradición popular fixo
chegar ata os nosos días un bo elenco de “armas”
que os nenos e as nenas constrúen con elementos
que o medio pon ao seu alcance. O Cichón, por
exemplo, é un enredo inofensivo, aínda que, ben
mirado, falamos dunha “arma” en sentido estrito. O
seu obxecto é mollar a unha persoa zarrapicándoa
coa auga que sae a presión deste xoguete autoconstruído. Ao pau dunha vasoira, convenientemente
cortado, introdúceselle un émbolo. Só queda encher
este tubo de auga e provocar que saia con forza
empuxando co émbolo.

En Antón Peruleiro os xogadores/as sentan en
corro e o que dirixe o xogo asígnalle un oficio a
cada un deles. Todos os xogadores moven os brazos
diante do peito, cos puños pechados, como se devanasen unha madeixa, mentres cantan a canción. Ao
longo da cantiga, o director/a do xogo vai facendo o
xesto correspondente a cada un dos oficios. Cando o
oficio en cuestión sexa o representado, o xogador/a
que o tivese asignado debe deixar de mover os brazos. Esta é a cantiga:
Antón, Antón,
Antón Peruleiro,
cadaquén, cadaquén,
que atenda ao seu xogo,
e o que non o atenda,
pagará unha prenda.

O aro. Xogo universal tamén en Galicia, consiste
en facer rodar, en equilibrio, un aro termando del
coa guía, arame con forma de gancho na punta.
Acadada a habelencia suficiente, os aros permiten
a organización de competicións de velocidade e de
habilidade.

No momento en que o xogador/a en cuestión deixa
de mover os brazos, os demais poden imitalo. Se o
xogador/a protagonista non está atento e falla, pagará a prenda que se tivese acordado ou que se acorde
neste momento.

Xogos sedentarios. Dos xogos sedentarios existentes no catálogo lúdico tradicional, presentamos só dous. O primeiro, coñecido en Galicia
cos nomes de Leiriñas ou Ta-te-ti, é o univer149
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quedou sen burato pasa a ser o porqueiro. Cando
a porca cae fóra do nicho central –o curral- o porqueiro tratará de introducila en calquera dos outros
nichos. Neste caso, intercambia o seu posto co
dono do nicho en cuestión. Nin que dicir ten que
cadaquén defende o seu nicho coa súa cacheira.
Cando alguén consegue meter a porca no nicho do
porqueiro, este dirá de novo:

As persoas adultas seguen tamén xogando, porque
o xogo é unha actividade consubstancial a todo ser
humano. Dous son os tipos de xogos esenciais practicados a estas idades en Galicia: aqueles que gardan
estreita relación co traballo cotián -nomeadamente
no medio labrego- e aqueles que presentan uns riscos competitivos moi marcados. Un terceiro grupo
está formado por manifestacións lúdicas que semellan reservadas á vellez, precisamente por seren
xogos que esixen pouco esforzo físico. Unha pequena mostra deste tipo de xogos en Galicia podería ser
a que segue.

- Dálle á porca e muda!
Prodúcese unha vez máis o rebumbio, que o porqueiro debe aproveitar para facerse dono dun nicho,
da maneira que temos descrito.
A chave. Trátase dun xogo xenuinamente galego
–incluídas as áreas culturalmente galegas dos territorios administrativos do Principado de Asturias e
da Comunidade Autónoma de Castela e León- aínda
que semellante a outras prácticas de lanzamento e
de precisión doutras culturas peninsulares. Para
practicar este xogo abonda cunha chave –de
diferentes tipos en cada zona do país- e cunhas
moedas gordas –os pellos- que son lanzados contra
aquela a unha distancia duns 15-20 pasos. O xogo
practícase singularmente por parellas, aínda que
son factibles competicións individuais e por equipos, e mesmo se utiliza un lanzamento previo para
elixir parella.

A porca. Trátase, como quen di, dun deporte que
utiliza os mesmos elementos que o hockey ou o
golf de alta competición. O material necesario
consiste nun pau –a cacheira- coa forma conveniente para realizar a mesma función que os
paus do golf, e na porca, bóla elaborada labrando
cunha navalla un anaco de madeira dura. Alén
deste material, cada xogador/a escava un buratiño no chan –o nicho- dispoñendo o conxunto
deles arredor dun burato moito máis grande,
burato que debe defender o porqueiro. Este xogador, á fin director do xogo, lanza a porca ao aire
e mira se cae no burato por el defendido. Se así
acontece, berra:

O sistema de puntuación é complexo e diferente en
cada zona do país. Non obstante, basicamente obtéñense oito puntos por cada pello que toque a chave,
e incluso un punto para o pello máis próximo cando
ninguén atinou. Así e todo, cando a tirada tivo igual
éxito nas dúas parellas, ningunha delas anotará ningún punto.
Birlos de lastra. Das dúas principais modalidades
que presenta o xogo de birlos en Galicia –birlos de
lastra e birlos celta- presentamos aquela observada
na Órrea – Terra de Miranda. Precísanse dúas ou
máis bólas, construídas de madeira dura e de un
a tres quilos, e de cando menos 9 birlos. Os birlos
teñen entre 7-10 cm de altura, e as bólas son esféricas, duns 15 cm de diámetro e, a diferenza doutras
modalidades, non teñen buratos para suxeitalas. O
xogo practícase nun terreo chan e libre, no que se

- Hai trocos!
Todos os demais xogadores, en consecuencia, deben
intercambiar os seus nichos. Porén, se o porqueiro
consegue neste momento de intercambio de postos
introducir a súa mazaroca nun dos nichos dos seus
contrincantes, pasa a ocupar este posto e quen
150

~

I I

C O N G R E S O

D E

P A T R I M O N I O .

« O

marca, a zona de lanzamento, o fite, a liña de 10 e
a liña de 15 –cando o terreo é suficiente, pódese
marcar incluso a de 20-. Interveñen polo menos
dous xogadores/as enfrontados, aínda que poden
participar catro ou máis, por parellas ou equipos.
Situados os nove birlos no seu lugar –permanentemente marcado enriba dunha laxe dura-, arrebólase
a bóla contra eles tratando de tirar o maior número
posible. A puntuación, dun xeito sintético, obtense
do seguinte xeito:
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As partidas acórdanse a sesenta puntos, e gaña
o xogador/a, a parella ou o equipo que antes os
acade.
A ra. Xogo de precisión común a outras culturas,
especialmente tranquilo, consiste no lanzamento
duns discos –os pellos-, desde unha distancia marcada, para introducilos pola boca dunha ra, sentada,
de ferro. A ra ten a carón diferentes buratos, e todos
estes elementos están marcados nunha mesa que
dispón dun caixón inferior no que se recollen os
pellos. Sexa por uns ou outros ocos, o xogador/a
que consiga introducir os pellos recibirá diferente
puntuación, en partidas acordadas a un certo número de puntos.

- Aqueles birlos que non cheguen á liña de dez obteñen tres puntos cada un.
- Os que pasen da liña de dez, dez puntos cada un.

A estornela ou billarda. Trátase do verdadeiro
“deporte nacional” de Galicia. Espallada por todo
o país, a estornela ten regras zonais, que en todo
caso omitimos aquí por razóns de sincretismo
e por seren estas, en todos os casos, realmente
complexas. Para xogar precísase un pau duns 50

- Os que pasen da liña de quince, quince puntos
cada un.
- En contra de todo o dito, así e todo, se a bóla non
pasa da liña de dez, o xogador/a en cuestión nin
suma nin resta puntos.
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centímetros (a palanca) e doutro, aguzado polas
puntas, duns 15 centímetros (a estornela). En esencia, o xogo consiste en picar coa palanca nun dos
extremos afiados da estornela, facendo que salte
polo aire, e, sen que caia ao chan, darlle un golpe
coa mesma. En xeral, aínda que dependendo da
modalidade, do que se trata é de lanzar a estornela
canto máis lonxe mellor. Podendo considerarse o
verdadeiro “deporte nacional” dos galegos, como
queda dito, a estornela está documentada en diferentes partes do mundo.
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cións de velocidade con embarcacións utilizadas na
pesca de baixura –traíñas, bateis...-.
Xogo universal onde os haxa, a Cucaña galega
máis común foi tradicionalmente a realizada nas
vilas mariñeiras coa auga do mar como ”colchón”.
Disposto horizontalmente, convenientemente amarrado nunha base “en terra” ou nunha embarcación,
disponse un poste, que adoitaba ser de piñeiro, ben
liso e ensebado. No extremo final do poste colócase
o obxecto a recoller –un pano, p.e.- ou mesmo o
premio que vai levar o gañador/a –un coello, p.e.-.
Establecida a orde de intervención, cada participante tentará camiñar polo poste para chegar ao
obxecto antedito. Gaña quen o consiga, pero nin
que dicir ten que a auténtica diversión que provoca
o xogo son as caídas á auga dos participantes que
teñen menos sorte que o gañador/a.

Xogos mariñeiros. Simbolizamos con dous únicos
xogos o catálogo lúdico mariñeiro existente nun
país absolutamente aberto ao mar como Galicia. A
Dorna, embarcación típica das nosas costas e, ao
parecer, de orixe normanda, utilizou tradicionalmente unha vela, practicamente desaparecida hoxe. Coa
embarcación unicamente tripulada por un patrón
e un mariñeiro, están regradas pola Asociación de
Amigos da Dorna, da Illa de Arousa, competicións.
Véxase nesta actividade a clara relación xogo-traballo, observable igualmente noutro tipo de competi-

As carreiras. Das diferentes modalidades competitivas da carreira en Galicia, presentamos dous exemplos tradicionais. A Carreira da fogaza é un xogodeporte enmarcado no remate das faenas agrícolas,
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Consiste, basicamente, nunha competición de lanzamento na que o “proxectil” é unha pedra duns 15-20
quilogramos. O lanzador suxeita a pedra apoiándoa
no antebrazo mentres na outra man, para equilibrar
o peso, suxeita tamén unha pedra duns dous quilogramos. Con esta técnica prodúcese o lanzamento.
O Xogo das olas é un divertimento propio do
entroido da Limia e doutras comarcas do país. O
xogo consiste no lanzamento, entre os participantes dispostos en corro, dunha ola que vai pasando
dunhas mans a outras. Aquel que non sexa quen de
recepcionar a ola, por suposto, perde e debe pagar
a sanción preestablecida.
Xogos de loita. Aínda que non é descoñecida en
Galicia a loita propiamente dita, vallan estes dous
xogos como exemplos daquelas actividades nas que
un individuo ou equipo proba as súas forzas con
outro individuo ou con outro equipo. O Tiro de
corda é un xogo común a outras culturas peninsulares. En esencia, trátase dunha competición por
equipos, cada un deles cun determinado número de
elementos. Os equipos sitúanse fronte con fronte e
cunha liña central de por medio. Cada participante
ten asido o adival do que se vai tirar. A un sinal do
xuíz, cada equipo turra para o seu lado, tratando
de que o primeiro elemento do equipo contrario
traspase a liña central, momento no que gañará a
tirada.

e ten como premio unha fogaza de pan, símbolo
da colleita. Tal competición realizábase tanto ao
final da recolección como en certas romarías, neste
caso acompañada de música de tambor e de gaita. A
carreira tiña un vencedor que recibía como premio
a fogaza, ás veces situada na propia liña de meta e
convenientemente adornada.

O Pulso consiste nun combate entre dúas persoas
que tentan, cada unha delas, levarlle o pulso ao
contrario. Os contendentes sitúanse a cadanseu
lado dunha mesa, cunha das mans entrelazada na do
adversario e co cóbado dese mesmo brazo apoiado
na mesa. A un sinal, dun xuíz ou deles mesmos, cada
un fará forza para tratar de obrigar ao adversario a
tocar a mesa co dorso da man en cuestión, momento
en que gañará a pelexa.

En Galicia foron frecuentes as Carreiras dacabalo
cando este animal tiña unha importancia vital para
a sociedade labrega. Tradicionalmente, as carreiras
realizábanse “a pelo”, sen máis elementos que o
cabalo e o xinete. Polo demais, realmente só era
preciso o ramal, dado que os espectadores eran os
encargados de afalarlle ao cabalo durante a carreira,
toda vez que o xinete carecía de esporas.

Xogos con animais. Alén das carreiras de burros
ou de cabalos, existen tamén en Galicia outro tipo
de xogos nos que se empregan animais. Existen
diferentes tipos de pelexas –galos, carneiros, bois..., pero atrevémonos a presentar unha manifestación
lúdica que, pola súa brutalidade, está prohibida
administrativamente na actualidade. En efecto, a

Xogos de lanzamento. Ilustramos esta tipoloxía
de xogos cun exemplo de actividade de lanzamento
propiamente dita e cun xogo, máis ben simbólico, enmarcado nas celebracións do entroido. O
Lanzamento de pedra é un xogo-deporte claramente relacionado co traballo de limpeza das leiras.
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Corrida do galo formou parte de certas tradicións festivas nalgunhas comarcas do país. Aínda
que presenta diferentes modalidades –enterrar ao
galo deixándolle unicamente a cabeza ao aire, p.e.durante o entroido, o galo é literalmente “corrido”
ata que é alcanzado, momento no que se pendura
dunha corda. Entón, o xogo consiste en que, por
orde, os concorrentes, cos ollos tapados, tenten atinarlle cun pau. Quen o consiga, acada como premio
o propio galo.
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o caso, entre outros, da porca ou da mesma estornela ou billarda. Non cabe dúbida de que este
camiño, apenas iniciado ata o momento, só poderá ser percorrido se se poñen en marcha accións
decididas que neste momento semellan non ser tan
utópicas como figuraban noutras épocas da nosa
historia recente.

O FUTURO DO PATRIMONIO LÚDICO
GALEGO

OS DEPORTES POPULARES GALEGOS

Unha política global de recuperación daquelas manifestacións culturais que identifican os galegos e as
galegas como pobo diferenciado debe contemplar
no futuro inmediato un plan global –na actualidade
en proceso de bosquexo– de catalogación e recuperación dos xogos populares galegos. Existen xa na
actualidade, afortunadamente, infinidade de realizacións prácticas sobre os xogos que se poderían
incorporar a ese plan. Sintetizamos algunhas:

Se nos preguntamos pola vixencia real nos nosos
días, como xogos espontáneos, dos xogos tradicionais galegos, semella probado que son os xogos
das primeiras idades os máis e mellor conservados.
Pola contra, ese estado de conservación parecía ata
tempos recentes ir minguando a medida que nos
achegamos a idades cada vez máis tardías, pero nos
últimos anos teñen xurdido por todo o país iniciativas de recuperación das prácticas lúdicas adultas
que semellan estar dando, incipientemente, os seus
froitos. Globalmente pódese afirmar que aínda hoxe
Galicia é un país rico en xogos.

- O ensino. Nesta cuestión, como noutras moitas
que gardan estreita relación cos sinais de identidade de Galicia, o ensino foi un auténtico motor
de recuperación das manifestacións lúdicas. Nun
número destacable de centros educativos esparexidos por todo o país realízanse na actualidade
labores de recompilación, de catalogación e de
recuperación dos xogos -destacamos neste proceso ao profesorado de Educación Física, aínda que
non só-. O mesmo se pode dicir das actividades
de educación non formal –tempos libres, actividades complementarias ás propiamente escolares-. As universidades galegas, porén, semellan
ignorar ata o momento a cuestión, pois só unha
tese de doutoramento foi producida sobre os
xogos populares galegos, e non temos constancia de que existan na actualidade outro tipo de
proxectos desta índole, máis alá dun bosquexo
inicial da USC para incorporar os xogos tradicionais nas súas instalacións.

Por outra parte, a fronteira entre xogo e deporte é
pouco nítida tamén no catálogo lúdico tradicional
galego. En Galicia as mostras de deportes populares/tradicionais son ata o momento escasas e focalizadas en lugares específicos, con xogos/deportes
tamén moi específicos. É o caso de lembrar, por
exemplo, os campionatos de chave existentes en
diferentes lugares do país ou certas competicións de
birlos –ao xeito tradicional-, focalizadas igualmente
en lugares específicos, o mesmo que a recentemente creada Liga Nacional da Billarda. Con todo, os
pasos que se están dando tanto desde as organizacións relacionadas co patrimonio lúdico como desde
a administración galega –nomeadamente a través
da Dirección Xeral para o Deporte- parecen deixar
albiscar un futuro esperanzador.

- As ludotecas e os museos. As ludotecas
galegas comezaron nos últimos anos a dotarse
de caixas de xogos populares, que prestan alí
onde lles foren requiridas, constituíndo este un
camiño apenas iniciado. A existencia de museos

E iso tamén porque existen, singularmente entre
os xogos das persoas adultas, manifestacións
lúdicas que puideron –e poden aínda- traspasar a
fronteira de xogo para se converter en deporte. É
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. Non obstante, nos últimos tempos déixanse
entrever múltiples voces que reclaman a estandarización en formato de deportes competitivos
dunha manchea de manifestacións lúdicas tradicionais. Trátase, tamén, dun camiño apenas
iniciado.
- Os espazos de xogo e as canchas de deportes populares. Nas cidades galegas é difícil
poder xogar –se ben é certo que se están empezando a notar aires de cambio nalgunhas das
grandes cidades- pero é moito máis difícil aínda
poder xogar a xogos tradicionais. Os espazos
destinados a lugares de xogo, sendo escasos
aínda, o certo é que aparecen demasiado inzados de artefactos modernos, sen que existan
practicamente espazos libres onde se poida tirar
o peón ou, simplemente, botar unha partida ás
agachadas. No medio rural, non existindo estes
problemas, bótase en falta a existencia, a carón
das pistas polideportivas ao uso, de canchas de
deportes populares. Nos últimos anos, non obstante, déixanse ver nalgunhas parroquias rurais
e mesmo nalgunhas vilas, terreos adaptados para
xogar aos birlos ou á chave, por exemplo.

- As asociacións de base e os concellos. Estas
entidades están chamadas a desempeñar un papel
absolutamente protagonista na recuperación dos
xogos tradicionais galegos. O seu labor, sendo
limitado ata o momento, deu xa os seus froitos en
innumerables núcleos rurais do país, onde foron
recuperados con éxito xogos/deportes locais
mediante convocatorias periódicas –coincidentes,
sobre todo, coas festas locais-.
- Brinquedia, a Rede Galega do Xogo Tradicional. Este colectivo de colectivos é a primeira
entidade nacida en Galicia por e para o xogo tradicional. A súa principal función é a de unificar
os esforzos que están realizando desde diferentes
ámbitos os centros de ensino, os clubs deportivos,
os concellos, e mesmo as empresas e as entidades
de base. Paralelamente, Brinquedia conseguiu xa
realizar diferentes convocatorias públicas a nivel
galego –Día do Peón, Encontro Escolar de Xogos
Tradicionais...- ao tempo que, por primeira vez no
noso país, a administración tivo un interlocutor
–con visión global da situación- válido.

- A proxección internacional do catálogo
lúdico galego. O incipiente estado no que se
atopa o proceso de recuperación dos xogos de
Galicia trae como consecuencia que a asistencia
de representantes galegos a foros de debate sobre
a cuestión fose máis ben limitada ata o momento.
Trátase dun camiño, tamén, que é preciso que
percorramos.

- A Xunta de Galicia. Ao goberno autónomo
galego correspóndelle a dirección e a animación
do proceso. Se ben é certo que está lonxe, globalmente, de cumprimentar ese papel protagonista,
na actualidade algúns chanzos da administración
galega –particularmente a Dirección Xeral para
o Deporte e a propia Vicepresidencia- teñen iniciado procesos de recuperación do patrimonio
lúdico galego que deben dar froitos visibles a
curto prazo.

- A recompilación e a catalogación. Comeza
a ser importante o número de investigadores e
investigadoras galegos que se están ocupando
da recompilación, primeiro, e da catalogación,
despois, das manifestacións lúdicas. Son dúas
facetas do proceso de recuperación inacabadas,
pero que deron xa moitos froitos. A terceira das
fases do proceso, a recuperación en sentido estrito, apenas está dando, como queda reflectido, os
primeiros pasos.

- As Federacións/Organizacións de deportes
tradicionais. De regra, só podemos constatar a
existencia de organizacións deste tipo referidas
a uns cantos deportes –chave, birlos, petanca...-

Os galegos, as galegas, somos conscientes de que,
para seguirmos sendo nós mesmos, nós mesmas,
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precisamos seguirmos xogando en galego. Pero
tamén somos conscientes de que o futuro do noso
pobo non só pasa por manter viva a cultura legada
do pasado, senón polo feito de ser quen de seguirmos producindo novas manifestacións culturais.
Por iso, precisamente, respectamos o termo xogo
tradicional para referírmonos aos xogos que conservamos desde a noite dos tempos, pero preferimos
utilizar o termo xogo popular, simplemente, porque
sabemos que non só debemos conservar as manifestacións lúdicas herdadas, senón que debemos
seguir inventando –ou adaptando– novos xogos que
acaben sendo tamén xenuinamente galegos. Velaí
un dos noso retos.
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SANTIAGO VELOSO TRONCOSO
ASOCIACIÓN PONTE...NAS ONDAS!

“A cultura do norte de Portugal e a da Galicia é
exactamente a mesma cultura. Como é tamén
a cultura do occidente de Asturias, da parte da
zona esa do Bierzo. En fin, todas as terras limítrofes forman parte culturalmente desta que,
en fin, chamamos tamén moitas veces, por iso,
lle chamamos cultura do noroeste, non cultura
de Galicia.”

Desde a Asociación Ponte...nas ondas! promovemos desde 1995 a difusión, no ámbito educativo e
social, deste patrimonio común galego-portugués
ás novas xeracións. Este labor fixo xermolar a presentación da Candidatura de Patrimonio Inmaterial
Galego-Portugués diante da UNESCO. Candidatura
Multinacional que contou cun importante apoio
social e co aval dos dous
Estados responsábeis.

“E, en xeral, en todos os aspectos da cultura,
sobre todo deste da cultura popular, o norte de
Portugal –o sur xa non tanto,claro, porque está
influído por outros elementos– pero o do norte
de Portugal e de Galicia é o mesmo.”

Este proceso de dinamización, xerado pola
Candidatura, contribuíu
de forma significativa a
reforzar a consciencia de
compartirmos unha cultura común que, lonxe
de esvaecerse, encontra
no proceso de construción da Eurorrexión
Galiza-Norte de Portugal
unha oportunidade de
consolidación como factor de identidade dun
novo espazo de convi-

XAQUIN LORENZO

O tema do II Congreso de Patrimonio “O patrimonio
no século XXI” no centenario de Xaquín Lorenzo
é unha ocasión acaída para divulgar a existencia
do patrimonio cultural común entre a Galiza e o
Norte de Portugal homenaxeando ao mestre Xaquín
Lorenzo.
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vencia. O lema empregado neste proceso
“UN
PATRIMONIO
PARA O FUTURO!”
condensa os obxectivos depositados neste
patrimonio compartido e vén ao encontro
deste II Congreso de
Patrimonio “O patrimonio no século XXI”.

G A L E G O - P O R T U G U Ê S

conxunto de expresións e manifestacións da literatura de tradición oral que serían o antecedente
no que os trobadores e xograres se basearon
para a creación das composicións de carácter
cortesán.
A herdanza deste pasado común, xunto cunha
determinada apropiación e influencia do medio
natural, explican as semellanzas entre Galiza e
o Norte de Portugal. Semellanzas que non impiden que se atopen matices diferenciais internos,
que fan que este vasto patrimonio presente unha
diversidade de manifestacións e expresións que
son identificadas dentro dun conxunto patrimonial
cunhas características comúns perfectamente identificables. Características comúns que nos achegan
a unha área cultural europea baixo a influencia da
civilización cristiá.

UN PATRIMÓNIO
PARA O FUTURO
Galiza e o Norte de
Portugal comparten un
substrato cultural que
a arqueoloxía se encargou de evidenciar,
desde o período megalítico entre o segundo
e o terceiro milenio a.
de C. Na mesma área
xeográfica desenvolveuse a chamada cultura castrexa que deixou
restos materiais que
aportaron interpretacións fundamentais das
comunidades asentadas
neste territorio.

Por tanto, estamos diante dun patrimonio cultural que presenta unha diversidade e unha riqueza extraordinaria e, ao mesmo tempo, intégrase
nunha comunidade cultural estensa que promove
novos contextos de relación e convivencia.

O PATRIMONIO CULTURAL
GALEGO-PORTUGUÉS:
O CORAZÓN DA EURORREXIÓN
O Patrimonio Cultural Inmaterial Galego-Portugués
está a sufrir profundas transformacións e adaptacións a novos contextos produto das transformacións
sociais producidas nos últimos tempos. Algunhas
expresións deste patrimonio corren serio risco de
desaparición senón se produce unha transmisión
ás novas xeracións, tendo en conta que os ámbitos
destas manifestacións van ser totalmente diferentes
aos das súas orixes.

A cultura galaico-portuguesa conformou a súa identidade no territorio da actual Galiza e Norte de
Portugal xunto con parte de Asturias e León, na provincia que os romanos designaron como Gallaecia.
Entre os séculos V e XI defínese a variante do latín
vulgar denominada como “galego-portugués”, lingua que vai ser a base sobre a que se constrúe un
patrimonio que, nas súas orixes, deu lugar a unha
rica literatura oral e que conformou unha lírica
culta de referencia universal, a lírica “galego-portuguesa”. Podemos dicir que se trata do primeiro
“monumento” universal deste patrimonio común.
Pero este corpus lírico presupón a existencia dun

Este proceso de abandono da cultura propia por
parte das persoas e comunidades portadoras fai
que sexa necesario emprender accións de transmisión e preservación das manifestacións que teñen
maior risco. Neste sentido, deberían aproveitarse as
sinerxias espertadas polo proceso de dinamización emprendido coa promoción da Candidatura do
Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués e empren158
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der un plano de acción sobre o conxunto deste patrimonio e non só accións parciais, sobre o conxunto
do patrimonio galego-portugués, tanto xeográfica
como conceptualmente.

manifestacións orixinais e de valor excepcional pola
sua condición das culturas populares de Europa e a
de estar presente nunha nacente realidade que é a
Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal.

Hai ademais unha razón de grande importancia que
xustifica por si mesmo a necesidade de abordar conxuntamente este patrimonio: o proceso de construción da Eurorrexión Galiza-Norte de Portugal.

Grazas á difusión e conservación deste patrimonio
poderemos desenvolver un proceso necesario, que
conduza a que as formas de cultura coincidentes
pasen a ser, tamén, formas de cultura compartidas, segundo palabras de X.M. González Reboredo.
Esta idea, está presente nos escritos de investigadores que se aproximaron a algún dos aspectos da nosa
Eurorrexión, como o mencionado profesor X.M.
González Reboredo, Álvaro Campelo, Alexandre
Parafita, Xerardo Pereiro, Antonio Reigosa, Carlos
Nogueira, Domingo Blanco e moitos outros.

O antecedente da presentación dunha candidatura
do patrimonio inmaterial galego-portugués diante da Unesco debería servir como xustificación
imprescindible para abordar unha estratexia común
entre Galiza e o Norte de Portugal para continuar a
preservar e a transmitir para o futuro un patrimonio
que foi “defendido” diante da Unesco como de valor
excepcional mais en perigo de desaparición nalgunha das súas manifestacións.

Un patrimonio nas aulas da
Eurorrexión

No actual proceso de globalización, a creación
de ámbitos transfronteirizos de colaboración debe
servir para desenvolver novos marcos de encontro,
non só desde o punto de vista económico senón
tamén, para redescubrir novas formas de actuación
sobre un patrimonio que, tendo as súas orixes nun
espazo referencial definido, espallouse por todo o
mundo debido a procesos migratorios de galegos e
portugueses.

O labor desenvolvido por Ponte…nas ondas! está a
ter unha importante presenza nas aulas de moitos
centros educativos da Eurorrexión impulsado pola
celebración dunha xornada de comunicación transfronteiriza que vai xa pola XV edición. Este labor,
lonxe de estar concluído, vai acadando pequenos
avances e recoñecementos como o de incluír este
património nos currículos escolares. Neste sentido
xa é unha realidade tanxible o que un libro de texto
de secundaria de Edicións Xerais de Galicia recolla
explicitamente este traballo de aproximación e difusión da cultura común galego-portuguesa.

É posíbel, e oportuno, favorecer que o patrimonio inmaterial da Galiza e do Norte de Portugal
sexa promovido como unha marca de identidade
desta Eurorrexión. Para iso, conta este patrimonio
con dúas condicións ben destacadas: a de posuír

Outra iniciativa que incide na mesma liña de consolidación e transmisión deste patrimonio común é o
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Certame de Recolla da Tradición
Oral Galego-Portuguesa que estimula o traballo dos escolares con este
patrimonio cultural.
O Certame Audiovisual “Conta
onde vives” procura levar o patrimonio cultural ao ámbito das novas
tecnoloxías.
A Xornada de xogos tradicionais
entre centros educativos de Galiza e
Norte de Portugal contribúe á transmisión do patrimonio lúdico ás novas
xeracións e busca ademais fomentar
a comunicación e as relacións entre
os máis novos.
É unha mágoa que todo este labor
desenvolvido desde a base social
e a sociedade civil non teña aínda
unha presenza regular e formal no
ámbito educativo e cultural xustamente cando xa hai creada unha
Comunidade de Traballo Galiza-Norte
de Portugal desde o ano 1991.
A que agardamos para darlle o necesario impulso á Eurorrexión das persoas portadoras deste patrimonio ?
Temos un patrimonio para o futuro
da Eurorrexión.
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JUAN JOSÉ GARCÍA RODICIO
PSICOPEDAGOGO NO IES LAXEIRO DE LALÍN
E ASOCIADO COLABORADOR DA CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE

Era unha vez un oficio que nunca foi tal, cunha
materia prima inmaterial, que tén un resultado tan
sólido e presente coma o ferro.

O primeiro nomeado pola Unesco Patrimonio
Inmaterial da Humanidade no ano 2001 foi o evento diario da Praza dos contos (a praza de Xemaá el
Fna) en Marraquesh. Onde paraban as caravanas
do deserto, onde se reunían os catro puntos cardinais. Alí facía falla entretemento, liberación das
cargas das viaxes, fantasía para recomenzar outras.
E coñecemento.

Contar historias, sucesos, sucedidos, lendas, fábulas,
retrousos.
Sempre houbo xentes en cada lugar que sabían
narrar o acontecido dun xeito óptimo. Tamén era
habitual que os viaxeiros, propios ou de fora, viñeran a contar o sucedido máis alá da contorna do
habitual.

Entreter e dar a coñecer, esas funcións cúmpleas
o conto tanto no ámbito íntimo e familiar como
no público e social. A abo quere entreter á neta,
pero tamén amosarlle simbólicamente de que
trata o mundo e as persoas e cousas que vai topar
nel.

Pelegríns, comerciantes, cazadores, forasteiros,
quincalleiros, taberneiros, taberneiras, xentes
mariñeiras, ou veciños da outra aldea.

Ás veces, –máis das que debera– topamos que
no espazo de lecer a xente afaise ao narcotizante
entretemento e non quere avanzar nin saber. Esto
depende do público quen escoita e acude a escoi-

Esa dualidade de tarefa cotián e tarefa especializada en certas persoas é propia de calquera oficio
tradicional.
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Se cadra, no pendular dos costumes da xente, entrados no fiasco do virtual e punto com, do xogo de
peto electrónico, da entrada a saco do telelixo nas
nosas vidas, a xente apetecía de contar e escoitar
historias de humán a humán, sen mercadotecnias
falsas.

En Galicia, dende os 90s tivemos a sorte (se cadra
non é sorte) de contar con varios dos mellores
contadores e contadoras que no mundo se contan.
Centos, miles de persoas disfrutaron das súas historias tanto ou máis ca das superproduccións cinematográficas multimillonarias. A virtude de convocatoria de nomes como Quico Cadaval, Cándido
Pazó, Paula Carballeira, Carlos Blanco... é enorme.
Triunfaron nos corazóns de toda a xente que os ía
ver cara a cara, de perto.

Se cadra tamén, as palabras Conta Contos evócanos
unha fermosísima experiencia coas nosas mestras,
que nos fai receptivas infinitamente a todo o que
nos veña por esa canle.
Se cadra, na crise económica, ata os bares perderan
xente, e sen moitos cartos a pagar, o Contacontos
atopou oco no Mercado... Cultural...

¿Pero é así en calquera lugar? ¿É certo que somos os
mellores, ou só o foron eles e elas no seu bo oficio?
¿É algo circunstancial, unha moda que ha pasar, ou
algo consustancial á nosa cultura? Pois se cadra, de
todo un pouco, non é?

Que o Contacontos en Galicia en 15 anos volveuse
un Estímulo e Formato de Espectáculo Cultural de
1ª clase, bastante definido e rentable no senso social
é indiscutible.

É máis doado e propio rehabilitar un edificio se a
estructura está en bo estado.

Pódese dicir, sen temor a erro, que moita máis
xente presenciou un espectáculo de contacontos ca espectadores houbo nos teatros galegos,
e moito máis se falamos de obras de compañías
galegas, en galego. Foi o prato estrela e ás veces
único do menu dos espectáculos culturais que
abranguen e atraen a todo tipo de públicos, idades, lugares e motivos.

Se cadra un pobo mariñeiro e emigrante, de pequenas aldeas diseminadas, de feiras comarcais a eito da
para estimular a contar historias e interesarse por
elas. Pero din as estudiosas que o tronco de contos
de tradición oral é común na nosa área continental,
con apenas roupaxes adaptados aquí no País.
Se cadra é máis doado manter rutinas camponesas
e labregas, de entreterse agardando a que o tempo
sexa propicio, cando seguimos mantendo (e degustando) esa rutina agrícola, anque sexa de fin de
semana.

E todo isto empezou nos bares, nas tabernas, nos
pubs, nas cafeterías.

OURENSE, 18 DE SETEMBRO DE
1993. A RECUPERACIÓN DO OFICIO
DE CONTACONTOS

Se cadra a crise do teatro galego, en galego, (antes
do boom audiovisual) deixou ocos para que xentes
con historias que contar e pouco presuposto se
adicaran a facelo, pero cara a cara. Tres ou catro
dos grandes e habituais contacontos proveñen da
mesma compañía de teatro, a gran Ollomol-Tranvía:
Quico Cadaval, Cándido Pazó, Avelino González,
Santi Prego. E empezaron a contar nos anos que
se empezaba a desvertebrar a compañía. Tamén
esa compañía ou en compañía deles estivo outro,
Ricardo de Barreiros, outra referencia, esta dez dos
novos ¿Curioso, non?

A re creación da figura do contacontos ou narrador
oral como oficio de persoas adicadas a esta tarefa
para un público, en bares, colexios, teatos e outros
actos públicos e abertos tén seu momento pioneiro
(en data) en Ourense, en setembro de 1993.
O Círculo de Xoves Escritores (CEXA), asociación
ourensá, organiza unha Contada de Contos aberta
ao público na Cafetería da Casa da Xuventude de
Ourense, cunha contadora profesional: Cristina
162

~

I I

C O N G R E S O

D E

P A T R I M O N I O .

« O

(López) Mirinda, unha sarrriana afincada en
Madrid.

p a t r i m o n i o

n o

s é c u l o

X X I »

quecer do sangue. Din que co subir da temperatura (emocional e física) bébese máis. E iso sempre
interesa a quen paga. Esto é unha confluencia de
intereses que se podería explicar polas leis da mercadotecnia, pero por que non explicalo polas leis
da tradición.

Meses máis tarde, no seguinte ano1994, a partir
dun curso realizado na Sala NASA en Santiago,
Quico Cadaval empezará a ser, xunto con Paula
Carballeira, o xérmolo do éxito da volta da narración oral a Galicia.

Os contacontos en Madrid, berce deste rexurdir da
narración oral escénica (así chamada) van noutro
estilo máis literario e evocador, que leva máis
á fantasía que á realidade. En Valencia, Málaga,
Estremadura, Salamanca... son outro tipo e xeito das
historias que no noso país pasarían por frouxas e
estériles.

Ninguén pode negar que constituiu durante estes
15 anos, un movemento importantísimo para a cultura galega, apoiado en figuras da relevancia das
citadas, Cándido Pazó e outros, e tamén contou
con xente ourensá, como Juanjo Rodicio ou Carlos
Rafael Ramos, entre outras..

Aqui, neste pobo duro, endurecido pero de miolo
doce, asemella que a fantasía “só para tragar mellor
a crúa realidade”. Un servidor conta habitualmente
que a fror do amor no País Galego, non é a Rosa,
olorosa, sensible, de pétalos caidos, que cando a tentas apretar contra ti te fire, como fire o amor. A fror
do amor galega é o Toxo, que xa sabes que pincha,
é evidente, pero non deixa de ser de fror bonita e
arrecendente, e que frorece doadamente con uns
cantos raiolos de sol.

Hai estilos, hai xeitos, hai creación e tradición. Pero
a cultura do conto rexurdiu nos bares.
A taberna, ese lugar espontáneo de reunión...
A analoxía que manexabamos dende o mundo da
animación sociocultural e teatral era a frase: “Se
o público non vai ao teatro, o teatro terá que ir ao
público. ¿E onde está? Tomando unhas cañas de cervexa e uns cafés nos bares”

Non só falariamos de contos de humor con retranca,
senon que iriamos máis alá ao ter en conta a moralexa implícita, e sen moralina convencional.

Xa acontecía que no vagar das horas que pasan ata
que chega pola porta algo que contar, a expectativa
crecía e crecía, e as historias que se contaban eran
cada vez máis e máis.

Pero volvamos á historia, dende Ourense.

Asi di Quico Cadaval que naceu e criou na taberna de súa nai, coma se dixese “Nacín no Moulin
Rouge”

18 SETEMBRO DE 1993: A I
CONTADA DE CONTOS EN OURENSE

E esto se cadra si é unha idiosincrasia galega moi
explotada, alén do Padornelo incluso, e que fai identificable o conteiro galego: certo estilo tabernario.

Cristina Mirinda, contadora semiprofesional na
Movida dos Contos de Madrid, actúa na Casa da
Xuventude.

Se cadra é un estilo algo machistoide, bravo nas
formas, fachendoso, algareiro, algo buscapernas,
no que se contan historias de personaxes como
reales que foron máis alá do que nos deixa a facerse
na sociedade cotián. Hai algo de historias de mariñeiros aos que se lles perdoa todo pola vida que
levan. E tamén algo que se fai preciso cando son as
12 da noite nun bar cheo e a xente está incómoda:

É posible que sexa a primeira contada de contos
moderna en Galicia.
Inaugurase un novo modelo de espectáculo: sinxelo, directo, emocinante, vibrante, entrañable, e sen
precisar medios técnicos nin grandes cachés. Chega
o “pequeno teatro” a Galicia, que encherá locais a
varrer ata o de hoxe.
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MARZO DE 1994

Cristina López, sarriana de orixe pertence ao Círculo
de Xoves Escritores,CEXA, asociación ourensán radicada na Casa da Xuventude. Esta “emigrada”, filla do
cronista oficial da vila de Sarria, entra no mundo do
conto no 92/93, e recibe un minicurso da peruana
Mercedes Carrión, unha das figuras do contacontos
en Madrid, e actúa co seu grupo internacional (unha
francesa, unha italiana e unha galega) “Trecola” nos
lugares máis significados da movida dos contos en
Madrid (La Travesía, La Palma, Sala Cuarta Pared,
Libertad 8 (onde seguen a contar no 2008, un mércores cada mes...)

Actúan as “Palique” na Sala NASA. Este é un dúo
de contadoras, como é habitual por aqueles recantos, esenciais na movida dos contos Madrileña.
Programaban, daban cursos e contaban constantemente no local “La Travesía” de Madrid. Unha peruana e unha canaria, con textos variados, de García
Marquez, Benedetti, Galeano, etc, etc, etc.
Este é o estilo que en Galicia non chegou a coallar,
digo dende as contadoras, porque ao público góstalle enormemente tamén.

A tese doutoral da súa compañeira de grupo Marina
Sanfilippo, (El renacimiento de la narración
oral en Italia y España (1985-2005). Madrid:
Fundación Universitaria Española, 2007, citada
por Jose Manuel Pedrosa na Revista electrónica
Culturas Populares (http://www.culturaspopulares.org/textos4/notas/pedrosa.htm)

XANEIRO DE 1995
Clausura do Congreso Galego de Literatura Infantil e
Xuvenil na sala NASA de Santiago, onde, en principio
actuaban Paula Carballeira (promotora deste evento por
estar na organización do Congreso) e Kiko Cadaval.

está considerada como o traballo máis importante
arredor deste eido. Cristina conta ainda hoxe(2008),
en galego incluso en Madrid (en cafés, e en Escolas
de idiomas).

Kiko Cadaval “saca a bailar” por vez primeira a
Candido Pazó, que conta o conto, un clásico xa para
el, “O das alcuñas”, e Carlos Blanco conta unha historia da súa Vilagarcía natal.

Pero este feito ocurrido en Ourense, ou o traballo desta
contadora, ou o traballo do Círculo de Xoves Escritores
(CEXA) podía ter sido anecdótico. E non o foi, como
imos defender durante uns cantos datos máis.

Esta é a contada fundacional onde se presentan,
en ceremonia pública, catro grandes contadores.
Paula Carballeira estivo implicada no Círculo de
Xoves Escritores(CEXA) varios anos. No CEXA contábase xente de Vigo, de Santiago, de Viveiro... Paula
contaba para pequenos en Bibliotecas, Asociacións,
e incluso posiblemente en Radio Fene. O seu repertorio, baseado en estucturas de contos clásicos e
o seu estilo acelerado, reivindicativo e implacable
deseguido calou no público adulto.

Xaneiro de 1994: Cristina Mirinda recunca na
Cafetería da Casa da Xuventude de Ourense, outra
vez un acto público e aberto.

FEBREIRO DE 1994
Francisco Garzón Céspedes da un curso na NASA de
Santiago, sobre Narración Oral Escénica. Este cubano é o sistematizador occidental do espectáculo dos
contos, dende Cuba e a Cátedra Itinerante de N.O.A.
Actúa como gurú, no máis amplo senso na palabra.
Ó curso acude Kiko Cadaval e... xa sabedes... Un día,
na Sala Galán de Santiago, agardando a actuación do
grupo Mofa e Befa, no que participaba, decídese a
contar unhas historias que andaba a traballar. Ata
hoxe, e por moitos anos.

30 de Decembro do 1995: Actúan Kiko Cadaval e
Cristina Mirinda na Sala Caritel en Ourense, sala
rexentada polo coñecido actor Serxio Pazos. Ese
ano Serxio e Kiko estaban de actor e axudante de
dirección da obra “A Esmorga”, montaxe histórico da
compañía teatral ourensán Sarabela.
Como vemos, Cristina estaba á altura e compartía
cartel cos que logo ían ser os Mestres.
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Organiza todo o evento a Asociación de Amigos
do Conto: Pilar Fernández, do Pub Atlántico, Kiko
Cadaval...

No Pub Atlántico actúan a fror e nata. O pub
Atlántico de Santiago é realmente o berce e catedral
dos contos, e tamén lugar habitual para a xente do
cine e teatro da época (Luis Tosar, Xurxo Coira,
Victor Mosquera...

1998
Primavera: Producción do programa de televisión
“Apaga a Luz”, da productora ourensán La Región
TV. Coordina e dirixe Kiko cadaval, outra vez.

O primeiro en contar é Kiko Cadaval, como referencia principal. A semana seguinte Paula Carballeira,
que seguía a estar como referencia feminina. A
seguinte Cándido Pazó. Xepe Casanova (falecido)
etc. etc. Durante máis de 10 anos, foi o epicentro dos Contacontos en Galicia, traendo xente de
tódolos continentes, e servindo de contacto para
outro cento de actuacións por todo o País. Cristina
López conta repetidas veces nese local ao longo
dos anos.

Aparecen en breven tomas de 5 minutos, tódalas que
contaban ou que tiñan algo que contar. Obviamente,
contan con Cristina Mirinda, como referencia que
é, tamén para a movida galega. Ainda no ano 2003
emitíanse esporádicamente eses anacos.
Foi un exemplo de cómo se pode actualizar un oficio,
un contido cultural, unha tradición, empregando un
medio e unha linguaxe moderna, sen perder de vista
en ningún momento o feito de que eses contidos
xurdiron sen televisión, sen ondas sastélite, nin moito
menos, que podía facerse todo nunha cociña dalguén.

13-14 Febreiro do 1996

Cristina Mirinda actúa no pub Sá do Penal en
Santiago nun acto do CEXA, onde tamén se pón en
escea un taboleiro cómic sobre a traxedia do Mar
Exeo. Misturábase a cultura coa reivindicación.
Cristina, sentida polo País, e con vencellos de amizade co país, seguía a vir con asiduidade.

Entroncarse con outras linguaxes artísticas, aproveitar os medios, con coñecemento de causa. Para
autoimpulsar o oficio en recuperación.
Tamén nesa primavera empezan a contar contos
Juanjo Rodicio e Carlos Rafael Ramos, na Casa da
Xuventude de Ourense, que se constituiron, ata o
día de hoxe, coma os conteiros habituais do municipio da capital.

1997
Festival Internacional de Contos. Máis de
70 contadas por todo o territorio galego en 15 días.
20 contadores/as. Contadores/as de 10 países.

Reflexión de estes primeiros anos de
revitalización e rexurdimento:

En Ourense contan 7 persoas distintas na Universidade,
no Café Isaac, no Café Bohemio, no Café Victoria, e no
Café Plaza durante dous días.
Un fin de Festival inesquecible na NASA de Santiago,
co melloriño de cada contador/a. Canela e natas
finas. Espectáculo g-astronómico. Suaban as paredes
cos aplausos.

Cando se volve a facer presente un oficio, como o é
este do contacontos, pódese correr o risco de que
fose auga de verán, que seca de seguido ou fai trebón e arroia. Ou pódese facer coma en moitos feitos
culturais que se ritualiza, que se circunscribe coma
“símbolo”, coma se se puxese unha bandeira a un
acto, un aderezo, un decorado.

A partir de aquí queda demostrado a todas luces
que esto do humor vai en serio. Unha chea de boísimos contadores/as, e unha chea de locais e público
entregado.

Pero o contacontos, como é ben sabido polos que
o coñezan en directo, non foi segundo prato para a
xente, e empregouno coma os cachelos, para acompañalos con todo, en todo caso.
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Bares, discotecas, terrrazas, pavillóns municipais,
bilbiotecas, feiras do libro, comisións de festas,
asociacións culturais rurais, teatros, festas de graduación universitaria, festivais de música, colexios
de avogados... e innúmeros outros axentes culturais,
e eventos contaron cos contos para selar os seus
actos, para entretecer con ese e outros vimbios, para
remachar con cravos fondos na xente os símbolos
que se transmiten.

Confiabamos que a financiación garantizaba o
“si” do local. Confiábamos en que era preciso un
incentivo, inicialmente, para que logo os propios
locais o acolleran como unha actividade máis,
como así foi. O Moucho fíxose referencia como
local neses primeiros anos. Confiabamos que a
xente ía acudir a facerse parte do Movemento, e
que ía acudir cos seus, co seu grupo, e ía seguir
vindo unha e outra vez.

Houbo que contar con poucos medios. Ao principio
non había nin micros, e a viva voz era a que levaba
o conto. Esto se cadra o fixo máis portátil ainda, e
económico. Económico: máximo rendemento co
mínimo esforzo.

A xente xa estaba mirando e escoitando estes espectáculos en Santiago acotío, e non queriamos que
Ourense fose menos.
Confiabamos que se as persoas que se adicaban a
contar tiñan un público, unha boa remuneración,
e varias actuacións anuais nunha mesma cidade,
podían seguir facendo desta actividade unha boa
actividade á que adicarlle esforzo e gañas, repertorio, axenda, e tempo.

Pero para desenrolar toda unha dinámica de recuperación e reconstrucción non chega cunha soa
pedra.
Outono do 98 en Ourense: Primeiras
contadas sistemáticas na Cervexería O
Moucho. Xurden dunha viaxe de volta da Mostra

1999

de Teatro do Carballiño, onde saudamos a Cándido
Pazó persoalmente, e lle propoñemos que empece
el para que a xente empece ben a gusto.

Ciclo “Aproveita o conto” Abril-Maio
Variado ciclo de contos. Cos mellores. Queriamos
aproveitar ese primeiro trebón inicial do inverno,
e traer outra volta ao mellor que estaba acontecendo en Galicia e máis alá. Coa colaboración financieira da Universidade. Pero obrigábase aos locais
tamén aportaban unha cantidade fixa. Cobrábase
un plus de consumición. A idea era que nos acostumbraramos todos a pagar e aportar por traer un
espectáculo tan perto de nós. Todos: programadores, público, institución, intermediarios. Non só a
institución, que non vai poder estar sempre, nin só
as asociacións.

A idea básica para programar era combinar cada
quince días un profesional cun afeccionado. Non só
unha estrela, senón unha pequena constelación. Era
programar, non facer unha soa actuación. Para crear
ambiente propicio, para afeccionarse, para animarse
a contar un conto. O programa foi:


Rafael.

Candido Pazó
Paula

Carballeira,

Carlos


Kiko Cadaval, e Contada
Colectiva (O pinto Pablo “Peixe”, Toño (un
dos donos, actor e músico), Joao, Carlos,...)

Era importante tamén que no mesmo cartel estiveran tódolos locais posibles, e se visen que formaban parte da mesma vida cultural, tendo públicos
diferentes. Moitas veces se tiña falado de facer
unha “Coordinadora de Locais culturais”. Pois ben,
o Círculo de Xoves Escritores (CEXA) ofrecía a
actividade xa coordinada.

Efectivamente, desas e outras contadas, xurdirían outros
contadores de oficio, como Xoan de Vilaxoán,...
Na financiación destas contadas colabora ó 50% o
CEXA.

As actuacións, galácticas incluso na época, foron:
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estima e agradecemento. Pero non foi casualidade
que a persoa que máis apoiou estes eventos, Stuart
McNichols, profesor de inglés en maxisterio e
secretario da Escola de Empresariais, presentase
a súa tese e traballo sobre a creación de contos e
narracións para a súa plaza de titular. Todos os elos
da cadea se alimentan uns aos outros. O mellor é
contar con todo o mundo, e non sentirse excluido de participar, sexas público ou investigador/a
científico/a.

2. Carlos Blanco e Patricia Vázquez no local da
Asociación Auriense (cando aínda non tiña o
aspecto de Café que tén agora). Daquela eran o
“Dúo Chapa e Pintura”, e dende hai tempo actúan
con cadanseu espectáculo, por separado, e triunfando como actores para cine e televisión.
3. Carlos Rafael e Joao Rodicio na Casa da
Xuventude, para seguir contando con xente da
cidade.

Tamén actúa Diego Parra no Isaac, fora dese ciclo.
É un colombiano que está a facer o Master de
Creatividade Aplicada Total en Santiago. Conta contos máxicos, de tradicións populares de mundo con
instrumentos (guitarras, pitos...)

4. O dúo Palique no Café Plaza. Son as Sherezade
dos contos. Seductoras con palabras doces e
riseiras.

Tamén traemos un grupo de Mimo de Vigo
“Aprendices do Vacío” ó Plaza. Iniciamos a exploración natural doutros espectáculos nos mesmos
locais onde o conto abriu as portas a un público
entrañable. Significativamente, despois de tanto
conto e tanta leria: mimos mudos.

5. Tim Bowley e Casilda Regueiro en Maxisterio.
Tim conta en perfecto inglés. E Casilda traduce
maravillosamente (nos dous sensos da palabra) ó
galego. A maxia do griot, o chamán, o contador
místico, con contos simbólicos e profundos,
emocionantes. E a coña da galega.

Na MITEU (Mostra de Teatro Universitario) tamén
facemos que un actor colombiano, Efraim, actúe
no Pub O Turco, pola noite despois da función no
Principal. Máis adiante, na MITEU (vidi programa
2001 a 2008) é habitual que haxa espectáculos de
contadores.

6. “Os Contracontos” (Paula Carballeira, Nekane,
Goldi,...) nunha aula en Empresariais. Formato
teatral. Tema contadoril. Ainda xirou o mesmo
espectáculo, con outras persoas nos mesmos
papeis.
Hoxe sería chamado Festival internacional, sen ningunha dúbida.

Agosto do 1999: CURSO “Acampa con

Fíxense vostedes en que houbo 6 espazos distintos, un para cada cousa, sen repetirse, e que foron
a horas diversas, para explorar ata onde se podía
chegar. Hoxe sería custosísimo, económicamente,
e por axendas de traballo, volver a reunir a todos
estes artistas.

No piñeiral da praia de Lira, uns días de lúa chea
alucinante, José Campanari da un curso maxistral
sobre os contos. José Campanari é animado a vir
a este País por Kiko Cadaval, nun deses viaxes a
Encontros Internacionais de Conteiros aos que era
e segue a ser invitado. Este arxentino, experto en
pedagoxía creativa ensina que cadaquen tén que atopar as chaves propias para contar. Cadaquen conta
como é, e de onde ven.

Campa”

Foi un Deseño organizativo consciente, con obxetivos conscientes, tentando facer creativo o tradicional, e familiar a innovación. Dende o asociacionismo e a acción sociocultural de base.

Que curioso, Quico Cadaval, ou Cándido Pazó, ou
Paula Carballeira fan iso con éxito dende o principio: adaptan aos referentes galegos e persoais contos de tradicións moi variadas. En moitos momentos

A axuda financieira da Universidade, concretamente por medio da Escola de Empresariais é de moita
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Unha vez que xa existe unha traxectoria estimable
por parte de certos contadores, e que xa se daba
unha Segunda Xeración, como dixemos en obradoiros, ou en xentes do teatro reconvertidas, queriamos remarcar a variedade de talento, e de niveis de
talento que se estaba a ofrecer polo país adiante no
eido dos contacontos.

Alí están, de alumnos: Ricardo de Barreiro, Avelino
González, Carlos Blanco (de ointe), Juanjo Rodicio,
Carlos Rafael... Esencial para as novas formadas.
Posteriormente Campanari fará cursos de perfeccionamento para profesionais no altillo do Pub
Atlántico. Por alí pasarán e se potenciarán moitos
dos que contaron despois.

 
 

 

gada ao movemento, no Ollo Ledo. Saen dos cursos de José Campanari. Son de Lugo (Esmeralda, e
Ana Carreira, que aínda segue a contar en 2008))
e de Vigo (Neves). É a primeira gran actuación
neste local, que ofreceu dende aquela a máis
variada programación da provincia de Ourense,
durante 3 trimestres, ao longo de 4-5 anos.

En Ourense, nas Xornadas contra o racismo, ou nas
de Apoio ao Pobo Saharaui, nas convocatorias previas ñas manifestacións contra a guerra en Kosovo,
nas Festas Universitarias... Non hai evento social o
cultural no que non esté presente un contacontos.
Atrae á xente a pasar un rato agradable. A xente
recupera o gusto de escoitar. E, claro, hai xente que
se adique ao oficio.


 




(Aí están Iago López, Dani Mendez, Javier Vila,
Miriam Rodríguez)
A actuación dos cursillistas. No Café Plaza, a
rebordar, non só pola simpatía das súas familias.

2000



 

 


Ambos son Profes de contacontos. Ela é ourensán, e leva contando un tempo na cidade e fora
(Bohemia, Druida...)

Ciclo “Contos e maxia” no Café Isaac, no mes
de abril-maio.Organiza e financia: CEXA
Eva Vila, contadora viguesa, teatreira, recén chegada
dunha experiencia colombiana.



 
 



Vixía). Un dos cheos históricos. Retrásase o
segundo pase para que poidan asistir as xentes da MITEU, ese día actuaba a Aula Teatro
Universitaro de Estremadura.

Magos: Luis Boyano, O mago Anyo.
O de misturar varios tipos de espectáculos, e contar
con xente do país, e xente ourensán, en locais que
xa foron receptivos, fai medrar en terra xa fértil.
Cando a xente xa se afixera aos contadores habituais, tentamos traer, cos nosos fondos, a novas persoas, que contan doutros xeitos, e que traen novos
mundos nas súas cabezas.

2001

Lembremos que era habitual xa que moitos contadores viñeran a locais de Ourense, e de toda Galicia.

O Concello de Ourense, por medio de Cultura, programa un ciclo internacional de contacontos nun
local enfrente aos Xardíns de Padre Feijoo. Era un
ciclo xerado no Pub Atlántico de Santiago, con

Pero o deseño de programa de contos que máis didáctico e ilustrativo foi no momento do cambio de século é:

2002

O Ciclo “Dos mestres ós aprendices”. Tamén
organiza CEXA, financia Universidade

En Ourense dase unha Epoca Dourada para os
espectáculos culturais de pequeno formato en bares,
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coma Castelao, refundicións de fábulas. Foi o
coordinador e director da serie de televisión sobre
os contacontos “Apaga a luz”. Tamén estivo facendo de mestre. Pero a súa laboura de guionista,
dramaturgo, director é tan relevante que aínda
non tivo teito.

época que foi aberta e mantida con Contacontos
como producto estrela.
Xa é a época do tirón televisivo do formato de narración de “monólogos cómicos”, e entremistúrase co
contacontos como espectáculo oral e de humor, dun
xeito natural para moitos dos contadores galegos e
ourensáns.

Asimesmo Cándido Pazó emprega contos do mundo,
acontecidos e lendas persoais da súa aldea de procedencia, contos da liña do pedagogo Rodari...

Acontecen varios feitos extraordinarios (polo que
tiveron de inusuais, e ainda hoxe o serían)

Da obradoiros de narración no estranxeiro, e é un
dos dramaturgos chave en Galicia nos últimos 25
anos.

Maio: Única miri-xira de artistas ourensáns pola
cidade. Monólogos en clave de comedia. Iago López
e Joao Rodicio. Luz Moscoso e Miriam Torres.
Contan en 4 locais distintos, e fan cartel de “xira”.

Ou Paula Carballeira, que parte, como escritora
que é tamén, das fontes escritas, para re inventar
e modernizar, pero consciente das estructuras
narrativas inmutadas. O seu xeito é rápido e verbal,
confiada na estructura na que navega, e os contidos
son máis conscientemente libertarios e rachadores,
dentro dos límites dicimos, da tradición.

Nun local tense que baixar a persiana porque non
cabe máis xente para ver a Quico Cadaval. Máis de
100 persoas dentro dun local, e moitas querendo
entrar.
Un local constitúe unha Franquicia de exclusividade
cun contador de masas, para asegurarse a máxima
audiencia.

Conta por todo o estado español e incluso o
estranxeiro. Adícase a escribir literatura infantil,
xuvenil, teatro, dirixir a súa compañía, e a actuar en
series de televisión.

Outro local contrata expectáculos de gran tirón televisivo, relacionados coa narración cómica. Tódalas
semanas de varios trimestres ofrece un espectáculo.
Pero prefire non contar con contadores galegos nin
en galego.

Cristina Mirinda acode moito máis ainda a fontes
escritas, urbanas, e de preferencia por fontes italianas, dun humor rápido e surrealista. Leva case 20
anos contando constantemente en locales habituais
de contadoras, e tén unha profesión de xurista para
o estado que lle permite por gusto manter a actividade de contadora sen problemas.

2003
18 de setembro: Celébrase o Décimo aniversario da
Primeira Contada en Ourense

Carlos Blanco saca partido da súa experiencia na
televisión, na presentación de eventos, e nos espectáculos de café teatro dos 90s, con “Directamente
Paco”, etc.

18 de outubro: Convocados programadores privados na Casa da Xuventude. Cristina Mirinda volve,
dez anos máis tarde, a contar diante dun público da
Casa.

Avelino González emprega os seus recursos de teatro físico...

ELOS DUNHA CADEA

Outros compatibilizan a laboura docente cos contos,
organización de contos e outros eventos culturais,
da cursos de teatro, narración e humor, no que o
conto é algo máis, naturalmente...

Quico Cadaval explora os límites dos tabús habituais: o sexo, a morte. Emprega historias escoitadas a mariñeiros, historias de literatos galegos
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Os locais seguen a buscar con devezo bós contadores, que enchan as súas mesas. AS programacións
culturais queren eventos de pouco peso económico
e gran calado no máis variado público.
Ninguén se plantexou nunca recuperar o oficio de
Contacontos. Non? Dende ningunha institución.
(Ben, Caixanova fixo cassetes con contos de Joselín)
Incluso Xaquin Lorenzo en “Os Oficios” nen se
quera os nomea. Só en “Outros oficios... Outros” fala
de menciñeiros, bruxos, meigas, e valuros. Se cadra
é por aí.
Non somos máis ca un elo dunha cadea infinita no
tempo. Cadaquen aporta o seu grao para o gran pan
que se moe tódolos días.
Na Historia do Oficio dos Contos, existe un sitio
para asociacións, persoas e locais que traballaron
por elo en Ourense. Polo de agora.
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BALDOMERO IGLESIAS DOBARRIO

Eu levo case 40 anos recollendo e aprendendo. Vou
cos meus amigos Mini e Mato, e camiñamos namorados coma o primeiro día da nosa Cultura Tradicional.
Anque me dou conta da imposibilidade de difundir
e arquivar –con meridiano rigor- tanta recolla só cos
meus medios. Do meu arquivo forneceuse “Fuxan
os Ventos” e agora o grupo no que exerzo desde hai
anos “A Quenlla”, pero sei que non dariamos reproducido tanto achádego anque lle dedicaramos todo
o tempo que puideramos.

detrás do espectáculo ou de relativizacións enganosas do noso mellor tesouro, da miña fachenda, orixe
e honra.
Quero dicirvos, hoxe aquí, que para o que recollemos durante tantos anos, hai que esixir rigor
(non podería ser doutro xeito en honor aos tantos informantes –moitos xa desaparecidos, pero
que seguen sendo parte de nós, e á nosa palabra
dada. Debe quedar sempre claro que “esta esencia nosa” debe ser empregada por cantos queiran
saber e coñecer, aprender de primeira man... pero
sempre desde o digno tratamento que merece e
tomando as referencias que todos os informantes
aporten.

Son andador dos camiños e vivo no rural. É así
porque quero e para embeberme e coñecer mellor
o meu contorno. Son recolledor por inmersión:
métome dentro para poder contar como son as
cousas e porqué suceden. Ademais de recoller, cos
meus amigos e cos meus alumnos, esténdome ata o
interior das cousas máis pequenas procurando saber
delas. E por riba de aprender a estimar, de coñecer
canto temos, son membro dun grupo que se dedica
a espallar e dignificar a nosa Cultura musical, ou
toda aquela que é rural e se fixo Tradicional. Sen se
deixar ir entre nubes de fume que deturpan agachados por detrás da ramalleira, procurando chamarlle
ás cousas polo seu nome, mentres outros prefiren ir

Ábrense portas para tantas cousas...
Sabémolo e hai que abrilas dunha vez. Estas portas
son:
MÚSICA (estilos, instrumentais, cantadas, catálogo
de músicos, de cantores –cego de Pradenda, de
grupos, de construtores, de instrumentos, de xeitos
interpretativos– copleiros, romances...
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meus alumnos ou amigos, a maioría recollidas por
min. Todas son moi valiosas, non só sentimentalmente. Nelas está o tempo parado e prendido
de sabedoría. Mais algunhas –polo deterioro do
tempo- perderon o que tiñan... sempre material moi
estimable.

LITERATURA (refráns, ditos, adiviñas, relatos, poesía, recitativos, contos, persoeiros, tipos curiosos,
razoamentos...)
XOGOS POPULARES (xoguetes e a súa historia...)
GASTRONOMÍA (bebidas –licor café, guindas, sorbas...) COMIDAS.

Nese andar do tempo, pasoume a min como ao material. Si, fíxenme amigo dos meus informantes. Eran
case sempre xente maior, vellas e vellos que ademais
de grandes amigos eran pozos de saber. Con eles
aprendía as claves de interpretación do material.
Moitos acompañáronme a buscar máis informantes.
Ai, pero cando pasaba o tempo... eu ía quedando sen
amigas e amigos. Funos perdendo, uns tras outros
case todos. Porque o tempo nos traspasa. E esa é
outra lección a aprender: ... traspásanos porque é a
Cultura a que nos posúe a nós, e non como cremos
entender moitas veces pensando o contrario.

ARQUITECTURA POPULAR
CHISTOGRAFÍA
CULTURA AGRARIA, PESQUEIRA, GANDEIRA (cesteiros, telleiros, afiadores, capadores, ferreiros...)
ARTES DE PESCA, DE TALLA, (pedra, madeira,
ferro)
VOCABULARIOS (copleiros, oracións, anecdotarios,
costumes...)

Polo tanto, todo canto quede significado será patrimonio común e participativo. E levará o noso selo
identificativo que tamén nos fará protagonistas e
elaboradores del.

TOPONIMIA E MICROTOPONIMIA...
E todas aquelas que queiramos abrir.

Despois do traballo de recolla durante tantos anos
vén o traballo de recuperar o material (dividilo,
dixitalizalo, limpalo) e aí entra máis xente pero sigo
estando eu para dan conta de canto saiba –para integralo e interpretalo. Logo virá a transcrición e documentación, o arquivado en fichas, o volcado nunha
Base de Datos, á que poida acceder quen queira, e
logo queda coidalo e amplialo.

Por iso, nestes encontros, chamo aos amigos máis
queridos, á xente que sei de confianza, mesmo
alumnos e compañeiros... para facer un estudo serio
e moi completo que por fin reflicta a importancia
do noso, aumentado cos ánimos de moitos. Esa
Nosa Cultura que agarda ser recoñecida por nós e
acrecentar a nosa autoestima. Par sentirnos pobo
sabendo que nos ofrece solucións para enfrontarnos
ao futuro.

Claro, todo isto supón traballo, ilusión, esforzo
e cartos. Axudas, tempo e dedicación conxunta.
Confío tamén en vós. Unha aperta.

Agora empecei eu. Estamos a traballar o que eu recollín. Estou no principio do meu traballo (calculo que
ao redor de 600 cintas, pasadas 400 e completadas
coas que quedan en casete, en vídeos, en papeis...).
Temos dixitalizadas 100 e traballadas moi poucas.
Haberá que partir e segmentar as que quedan.
Haberá que traballalas unha a unha. E desde varios
puntos de vista. Logo virá Mini, e Mato, e... os que
queirades.
Quero que saibades que no meu arquivo hai cintas
con 30 e moitos anos. Algunhas recollidas polos
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XOSÉ BIEITO ÁLVAREZ LOBARIÑAS.

1. UN FEITO CASUAL

contiña un saboroso bacallau enceboladiño,
emparedado de rica masa, e coa asombrosa
capacidade que teño para provocar catástrofes
de baixa intensidade, un dos anacos do contido
iniciou, sen previo aviso, un curto pero fecundo
voo dende a improvisada rampla de lanzamento
até a tamén improvisada pista de aterraxe que
a fortuna colocou en forma de traxe de gala de
gaiteiro tradicional que o meu compañeiro de ao
lado lucía naquela data. O resultado, en forma de
graxo e tremendo lamparón, foi tan escandaloso
que despois de eu pedir escusas e de aceptalas
o afectado de regular grao, dinme conta, polos
comentarios que se desataron, que aquela historia non había de rematar así, sen máis, e que
o asunto había de traer cola. Efectivamente, ao
chegar as sobremesas, e facéndose acompañar
da súa zanfona, o meu veciño de ao lado empezou a improvisar sobre unha sinxela melodía un

A regueifa está na mesa
e no medio ten un ovo
para face-la regueifa
veñan as de Portonovo.
Cheguei á regueifa dun xeito puramente casual.
Lembro que durante un xantar gaiteiro que celebramos hai uns anos na cidade de Vigo, durante
os actos da Reconquista, nos que aquel ano participabamos un bo número de gaiteiros e gaiteiras
da cidade e o seu contorno e ao que foramos
convidados pola organización, aconteceu un
feito que, de maneira definitiva, ía ligar a miña
vida xa para sempre á regueifa do país. Durante
o xantar alguén pediu que lle pasaramos a fonte
da empanada que tiñamos diante e ao iniciar
a manobra de aproximación da bandexa que
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rosario de coplas en ton burlón que servisen de
penitencia e para escarnio do autor do relatado desaguisado. Sen cortarme un pelo –o viño
fai desentumecer as linguas– solicitei ao meu
mortificante cantador permiso para me defender, licenza que me foi concedida pola parte
atacante, dándose paso a continuación a un
relatorio de lindezas e piropos nos que, menos
guapos, dixémonos de todo. Os/as alí presentes
gozaron do lindo co noso improvisado diálogo e,
entre risas unhas veces e auténticas gargalladas
outras, pecharon a nosa improvisada regueifa
cun sonoro aplauso.
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para designar ás persoas que fan o diálogo da
regueifa. Xeneralizando o significado do termo,
tamén se aplicou á disputa dialéctica improvisada
e en verso entre dúas ou máis persoas. O dicionario aínda nos achega algunhas acepcións máis:
roscón co que se premia ao que mellor o fai na
regueifa; e tamén discusión ou enfrontamento
entre dúas ou máis persoas. No rico compendio
de coplas que atopamos na escrita popular temos
algún exemplo:
Miña nai por me casar-e
meu pai por me da-lo dote
armaron unha regueifa
rompéronlle os pés ao pote

-Non sabía que regueifabas- comentoume o meu
veciño.

3. COMO SE ARMA UNHA REGUEIFA?

-Eu tampouco– contesteille.

Á hora de improvisar os regueifeiros e as regueifeiras teñen que seguir uns determinados patróns
de elaboración. O esquema básico da regueifa responde ás mesmas características da copla popular,
tanto a nivel formal como rítmico. Hai que ter en
conta:

O meu veciño de mesa ese día era Luís Correa “O
Caruncho”.

2. QUE É A REGUEIFA?
A orixe da regueifa hai que buscala nun molete
de pan adornado con ovo, caramelo e azucre e
outros ingredientes co que se obsequiaba nas
vodas aos/ás convidados/as e veciños/as dos
contraentes. Como parte da celebración nupcial
no seu apartado máis lúdico e festivo, os noivos
contrataban a unha parella de regueifeiros que,
improvisando en verso, facían loa e canto público
das bondades e marabillas do/da contraente que
representaban ao tempo que, se o diálogo subía
de ton, ridiculizaban ou mesmo sacaban a relucir
os trapos sucios da outra parte. Non é de estrañar
que este cóctel que a cotío se acompañaba cos
excesos verbais que nos facilita o deus Baco, a
cousa rematara ás veces coma o rosario da aurora.
Sábese de unións que empezaron a ir mal dende
ese mesmo día.Pero volvendo ao fío da cuestión,
aquel versador –regueifeiro,xa en diante- que vencía verbalmente coa súa graza, sorna, e retranca
ao adversario, facíase acredor á honra de partir
a regueifa –o pan– e repartila entre os convidados/as á voda.Queda así tamén clara a orixe do
termo “regueifeiro” que serviu xa dende entón

O esquema rítmico, que sempre responde a un
conxunto de catro versos octosílabos –e polo tanto,
arte menor- que formarán a estrofa na que asentamos a regueifa.
-A métrica, na que ademais do cómputo silábico, teremos en conta o remate en aguda –unha
sílaba máis– esdrúxula –unha sílaba menos– ou
grave.
-A estrofa, conformada por catro versos octosílabos –cuarteta– na que riman os versos pares,
quedando libres os impares.
-A rima, que pode ser consonante ou asonante, en
función de que se repitan ou non todos os fonemas dende a última vocal acentuada.
-A estes elementos formais hai que engadir loxicamente unha boa dose de retranca do país para
sacar o máximo lustre á composición verbal que
se está a realizar.
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hai que nomear unha variante da regueifa moi
especial: os brindeiros.Polas terras de Lugo –
Ancares, A Fonsagrada...– aínda hoxe queda algún
destes improvisadores de coplas, como é o caso
do brindeiro Ribeira de Louzarela. O brinde consiste basicamente nunha loa que, en forma de
copla tradicional e espontánea se lle fai a alguén
por un feito destacado que de algún xeito poida
afectarlle –unha inauguración, o premio que
alguén recibe, o nacemento dun fillo...– e a esa
persoa, o brindeiro gábao con algún brinde que
realce o feito en cuestión.

Dentro do catálogo das diversas manifestacións
culturais do país houbo un tempo no que a regueifa ocupou lugar importante e a posta en escena
desta actividade tiña moita vitalidade, á par de que
era moi apreciada entre as nosas xentes. Viñeron
tempos peores, os tempos de todas as revolucións
ligadas ao progreso material, coa televisión, o
vídeo, a internet..., e a regueifa foi esmorecendo
pouco a pouco, quedando reducida ao bo arte dos
vellos regueifeiros da comarca de Bergantiños,
como Calviño de Tallo, o Costa ou Xosé González
o Atrevido de Grixoa, entre outros.Con todo, e a
pesares do abandono evidente no que a regueifa foi
caendo quedou a semente destes vellos trobeiros, en
novos regueifeiros que aínda hoxe en día pasean o
seu bo facer nesta materia, como son Guillerme da
Rabadeira, Fermín de Coristanco ou Suso e Antonio
de Xornes, entre os máis recoñecidos.

Outras variantes da regueifa máis tradicional son
“Os atrancos da Ulla”, coplas que espontaneamente
saen das gorxas de mozos e mozas desta comarca
do corazón da Galiza, e que se fan efectivas maiormente no tempo do Entroido, máis concretamente
nos celebrados actos festivos dos Xenerais desta
comarca. Como curiosidade dicir que, en razón
posiblemente do ambiente de solemnidade militar
que rodea esta celebración, estas representacións
tenden a facerse en español, probablemente como
parte do propio boato das mesmas.

Ademais destes magníficos representantes do
entorno da vila de Carballo, capital do Bergantiños,
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Finalmente falar tamén de outra mostra da cultura
popular relacionada coa regueifa: os quites, improvisación en verso que se fai polo contorno da localidade de Castro Caldelas e arredores.
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Como remate deste apartado, non podemos deixar
de nomear as correntes máis actuais dos camiños
por onde pode ir a regueifa no futuro, e que moi ben
puidera estar nos grupos de rap ou hip-hop, correntes musicais absolutamente actuais e que teñen, en
principio, como unha das súas características máis
salientables a improvisación oral.

Xa saíndo da vertente máis tradicional da regueifa
no país hai que falar dun personaxe certamente
singular na elaboración de versos improvisados:
Pinto d`Herbón. É este un home moi relacionado no
seu momento co movemento cultural e musical do
rock bravú galego da década dos noventa. Ademais
de facer letras tremendamente enxeñosas para grupos encadrados dentro deste movemento musical,
iniciouse na regueifa improvisando en solitario.De
algún xeito cabería falar del como o elemento aglutinador da regueifa no país xa que une tradición e
modernidade.Ao seu carón hai que nomear tamén
a outra icona da improvisación en verso na Galiza:
Luís “O Caruncho”.Dende o día en que se coñecen
comezan a improvisar como parella de referencia, e
coas súas actuacións, tanto en directo por cidades
e vilas, como nos diversos medios de comunicación
de masas –radio e televisión, sobre todo– acadan un
merecido recoñecemento público coa lóxica popularidade que estes medios conceden á par que dan un
forte impulso ao feito cultural da regueifa. Ademais
hai que salientar de estes dous mestres, o fecundo
traballo que na actualidade están a realizar por todas
as escolas e centros de ensino do país a prol da recuperación da regueifa na Galiza, en base a obradoiros
dirixidos por eles, con marabillosos resultados, xa
que destes obradoiros de regueifeiros e regueifeiras están a saír bo número de novos talentos neste
campo da cultura tradicional.

5. A REGUEIFA NO CONTORNO DE
OUTRAS MANIFESTACIÓNS CULTURAIS
DO PAÍS
Resulta evidente que a regueifa non é algo illado
no mar multicultural do país, senón que estivo e
está –supoñemos que seguirá estando– relacionada
con outras manifestacións da nosa cultura popular.
Dentro destas manifestacións hai exemplos bastantes de outro tipo de coplas populares que reproducen formalmente o esquema da regueifa e da copla
tradicional en xeral: Cantares de Reis, Coplas de
Entroido, Os Maios, cantigas asociadas a labores
agrícolas (esfolladas, segas, malladas, vendimas...),
cantigas e actos de tradición oral (cornetadas,
seráns...). Hai que dicir que en calquera destes campos relacionados entre si, a regueifa atopa sempre
o seu oco, xa que calquera destas celebracións son
propicias para a aparición de dúas ou máis persoas
dispostas a prolongar o canto da coplas máis ou
menos coñecidas con outras novas e espontáneas
que sen saírse das liñas fundamentais do acto no
que se inxiren, fan que este non chegue ao final
antes do que os/as asistentes desexan.

6. A REGUEIFA POLO MUNDO

Resultado de toda esta efervescencia regueifeira que
estamos a relatar, podemos dicir que están xurdindo
xa novos valores como son os casos de Xosiño da
Teixeira ou Felipe de Dodro, ámbolos dous relacionados coa música, o que lles serve como elemento
innovador na regueifa, aplicando a esta arte ritmos
–pasodobre, xota, muiñeira...– e instrumentos –gaita,
tamboril, bombo, pandeireta, cunchas...– á que dan así
unha nova dimensión. Neste novo formato de regueifeiros hai xa que salientar dúos como “Os Paveros”,
”Os Ghordechos” ou “O Xordo e o Caco”, e incluso un
trío de regueifa con apoio na música tradicional que
cando responde, faino ao nome de “Trioliro”.

Hai que facer a innecesaria aclaración de que, por
suposto, non se coñece con este nome o feito da
improvisación oral en todas as partes do mundo, ou
polo menos do mundo que máis coñecemos neste
campo, que é o mundo das linguas máis próximas
e, maiormente, procedentes do latín –galego, portugués, español, catalán...– ou de proximidade xeográfica como é o caso do euskera. Cada comunidade
bautizou aos seus improvisadores dun determinado
xeito: regueifeiros, repentistas, payadores, versolaris, decimeros... O feito cultural da improvisación
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en verso é algo absolutamente espallado por todo o
mundo. Dentro da Península Ibérica podemos atopar
improvisadores en verso en Cantabria, País Vasco,
Cataluña, Murcia, Andalucía... e por suposto tamén
en Portugal con cantores ao desafío como Delfín,
Mariño, Augusto “O Canario”, Cándido Miranda,
Natividade..., cantos que nomean como desgarrada.
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seus improvisadores, que na realidade son auténticas
orquestras. En Colombia, México, Panamá... Todos
estes países están representados ano tras ano no
Festival de Cante de Poetas da localidade malagueña
de Villanueva de Tapia, festival que foi adquirindo ao
longo dos anos unha tremenda importancia, non só
pola talla dos participantes senón tamén polo peso e
a entidade do propio evento.

Por América Latina hai unha variadísima relación de
improvisadores que fan as súas estrofas utilizando a
décima espinela –forma habitual tamén dos decimeros canarios–, se ben non é norma xeral. En Cuba funcionan escolas dedicadas ao ensino da improvisación;
en Arxentina, acompáñanse da guitarra para a elaboración de verso e melodía, cousa que tamén ocorre
en Costa Rica, Uruguai, Brasil... En Porto Rico contan
con grupos de músicos de acompañamento para os

O meu moi bo amigo gaiteiro, regueifeiro, e profesor de música e baile tradicional Luís Correa “O
Caruncho”, fixo no seu día unhas coplas musicadas
ao respecto da improvisación oral por outras latitudes, e que neste último apartado resultan absolutamente didácticas e que van servir de epílogo a este
breve repaso ao feito da regueifa e de outras manifestacións similares. Aí van:

Con un romance de cego
e de xeito moi rotundo
falareilles da regueifa
nalgunhas partes do mundo.

Aquí preto, en Portugal
cántase con moito brío
ao son dunha concertina
os cantos ao desafío.

Empezo polas Canarias
onde cantan con esmero
fan a décima espinela
cántana os decimeros.

De repente cruzo o charco
lánzome para o abismo
e caio en Sudamérica
onde fan o repentismo.

Sigo por Andalucía
pois fano de marabilla
unhas veces fano en décima
outras veces en quintilla.

Empezo na Illa de Cuba
cun asunto que ben mola
para a décima espinela
creo que teñen trinta escolas.

Se non me falla a memoria
para non levar un chasco
fálovos dos versolaris
que teñen no País Vasco.

O romance meus amigos
de pronto xa se termina
falando dos payadores
de Uruguai e de Arxentina.

E tamén en Cataluña
fanse versos de mil cores
estrofas de catro e seis
feitas polos glosadores.

Máis non quero esquecerme
amosando as miñas tretas
dos amigos de Colombia
que tamén cantan cuartetas.

Continúo por Cantabria
con cuartetas de cordel
que acompaña neste caso
un tocador de rabel.

E sen máis, xa me despido
que non lles pareza mal
xa ven que isto da regueifa
é algo universal.
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Penso que é un bonito e didáctico remate para este
paseo rápido e de urxencia que sobre o feito cultural no país se me solicitou. Vai con todo o meu
cariño para a Facultade de Ciencias da Educación
de Ourense, alumnos/as, profesores/as, e decano, o
meu querido amigo Xosé Manuel Cid.
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XOSÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
INSPECTOR DE EDUCACIÓN

1. UN HOME FORMADO NO IDEAL
GALEGUISTA

supresión de liberdades da etapa franquista na que
maioritariamente lle tocou vivir (foi mutilado de
guerra e sancionado cunha multa polas súas responsabilidades políticas simpatizantes co galeguismo)
e que impedían calquera posibilidade de acción,
agás, se cabe, no terreo folclorista ou da cultura
espiritual, únicos eidos nos que se consentía certa
permisividade. Pois a represión franquista depurara todo canto consideraba oposto ao novo réxime.
Así, nada máis rematada a contenda, cando Xaquín
Lorenzo chega á súa casa ourensá no mes de setembro de 1936, recibe unha carta do seu amigo Ramón
Otero Pedrayo escrita en verso baixo o título de “A
Estadea”. Carta que Xesús Alonso Montero subtitula
precisamente “Pranto polo Seminario de Estudos

O ourensán Xaquín Lorenzo Fernández (1907-1989),
coñecido tamén popularmente por o Xocas, tal
como o bautizaron cariñosamente os seus colegas
de infancia segundo os costumes hipocorísticos da
época, non está loxicamente á altura doutros que
poderiamos chamar grandes pedagogos galeguistas
como pode ser o caso, por exemplo, de J. Vicente
Viqueira, Castelao, Roxerius ou dos seus colegas
ourensáns Vicente Risco e Fernández-Oxea, tamén
alcumado Ben-Cho-Shey. Ben seguro que a súa actividade pedagóxica houbera sido moita máis enriquecedora de non ser polas circunstancias adversas da
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Galegos”1, referíndose á defenestración desa incomparable institución galega da que Xocas formaba
parte con tantos outros intelectuais de Galicia.
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Instituto; outro privado, o colexio Cisneros, do que
foi fundador e director e no que quedan aínda testemuñas directas do seu bo quefacer educativo. Un
centro, este último, que en palabras de Xosé Arturo
Fernández Araujo destacaba no gran labor social
realizado ó admitir alumnado rechazado doutros
centros3. Da importancia desta faceta de formador
de xoves nas aulas nas áreas de cultura humanística
e con referencias a Galicia daba boa conta fai ben
pouco un alumno admirador seu:

Pese a todo, dende a variedade de estudos que cultivou Xaquín e relacionados, sobre todo, con temas
etnográficos, lexicográficos, arqueolóxicos, folclóricos e históricos, as súas achegas ó eido educativo,
captadas moitas das veces a través dos seus debuxos
e a cámara fotográfica, non son nada desbotables.
Na súa etapa formativa destacaremos que será seu
pai quen preparará na casa os estudos primarios dos
seus fillos, Xocas e Xurxo, tarefa que complementará a súa nai na lingua francesa; sen teren que asistir
á escola. Na casa había unha biblioteca ben fornecida de selectos libros que ían formando o gusto dos
dous irmáns dende cativos, evitando que leran parvadas. Pois como dicía Risco, “os rapaces eran pau
de obra, mais foron de cote ben guiados e coidados
con sabenza polo amor intelixente dos seus pais2.

Era don Joaquín un extraordinario profesor, no de
los que se imponen sino de los que cautivan. Era
un sabio. Las clases que impartía eran una delicia. Cuando hablaba de su Ourense, el Ourense
perdurable, era cabalgar en una nube. Muchos de
nosotros hemos aprendido a amar Ourense escuchándole a él.
Sus conocimientos de historia eran proverbiales.
Su cultura en Lengua y Literatura era amplísima.
Le gustaba a don Joaquín la filosofía: tengo apuntado en mi memoria, su confesión en clase, de que
se había leído H. Spencer a los 17 años [...] Tenía
una admiración extraordinaria por Otero Pedrayo
al que emulaba. Sus alumnos no ignorábamos sus
trabajos pero no intuíamos su importancia, su
modestia los ocultaba4.

O seu pai morre cando Xaquín ten 16 anos, e a nai,
Xoaquina Fernández, ten que marchar a Arxentina
para evitar que o administrador quede con todos os
bens do seu home. Xurxo queda en Vigo de onde procedía por parte da nai e Xaquín en Facós (Lobeira)
de onde era nativo pola parte paterna. Durante os
estudos de Bacharelato realizados na cidade natal
de Ourense por Xaquín, figuraba no Claustro o
relevante profesor Otero Pedrayo, que posiblemente
foi o que máis influíu nel e con quen mantivo sempre unha estreita relación. Posteriormente estudou
Filosofía e Letras en Santiago e Zaragoza. Durante
esa estancia santiaguesa compatibiliza os estudos
coa investigación e a colaboración con persoas e institucións que traballan pola cultura galega. Dende
os 33 anos foi profesor deica a súa xubilación,
exercendo a docencia en dous centros ourensáns
de matiz aparentemente distintos: un publico, o

Nado nunha familia acomodada no número 30 da
rúa ourensá da Paz, será un discípulo avantaxado
dos homes da Xeración Nós, fidalgos coma el, que lle
infundirán ese amor pola lingua e a cultura galega,
introducíndolle a paixón pola investigación, especialmente nos terreos do folclore e da etnografía
galegos. Así as cousas, axiña manterá unha estreita
amizade reforzada por asiduas xuntanzas con Otero
Pedrayo (veciño de enfronte da súa casa), Florentino
López Cuevillas (ó lado, na Praza do Ferro) e Vicente
Risco (na rúa Santo Domingo). Coa axuda deles cola-

1. “A Estadea”, Museo do Pobo Galego, 1998. [Edición, estudo e notas de Xesús Alonso Montero].
2. RISCO, Vicente: “Xurso Lourenzo Fernández 1910-34. A vida”, citado, p.63.
3. FERNÁNDEZ ARAUJO, Xosé Arturo: “Xaquín Lorenzo «Xocas» O Mestre. «O Amigo»”, Raigame, nº 9 (XII-1999), p. 15.
4. BORRAJO, Ponciano: “Don Joaquín Lorenzo, un maestro”, La Región, 13/XII/2003, p. 75. En consecuencia, vexamos unha desas manifestacións
na que Xaquín Lorenzo expresou esa admiración oteriana: “Don Ramón, o sabio, o literato, o profesor, o home, foi inmenso... É o único calificativo
que cabe del. O velo andar pola rúa, saudar á xente, un dábase conta de que estaba por riba de tódalas posibilidades humanas. Trataba á xente
dun xeito moi especial. Era un señor, que facía señores ós que estaban a súa beira”. Cit. en Otero Pedrayo. Exposición centenario (1888-1988),
Xunta de Galicia-Consellería de Educación e O. U., 1988, p. 91. Por outra banda, referíndose a esta etapa de profesor de Xaquín, VÁZQUEZMONXARDÍN BLANCO, Xosé Lino: “Xocas na lembranza”, Raigame, nº 9 (XII-1999), p. 8, apunta: “Desde 1943 empeza a miña relación persoal
con el, no Colexio Cardenal Cisneros onde exercía de profesor e onde o seu talante e a súa formación humana deixou unha grande impronta nos
centos de alumnos que pasaron polas súas aulas. A súa charla sempre formativa, máis alá da propia materia escolar, encontraba sempre oco para
as referencias a Galicia e para cumprir o seu afán de espallamento da cultura humanística”.
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borará na prensa galega e estranxeira e lle abrirán as
portas ós métodos de investigación da cultura popular máis en boga. Enriquecéndose continuamente
coa pertenza a entidades prestixiosas, das que
destacamos que foi socio do Seminario de Estudos
Galegos (SEG), numerario da Real Academia Galega,
primeiro presidente do Museo do Pobo Galego ó
que deixa o legado da súa biblioteca para o deleite
de tódolos galegos, membro do Consello Asesor da
revista O Ensino, membro do Padroado do Pedrón
de Ouro, Presidente do Grupo Marcelo Macías de
Amigos do Museo dende 1982, correspondente
da Real Academia da Historia e da Asociação de
Arqueólogos Portugueses, e outros organismos científicos supranacionais. Sobra dicir, pois, que polas
súas veas rezumaba galeguismo por todas partes,
como constante foi tamén a súa preocupación por
adaptar a escola ao medio rural galego.
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que lle aconsellou que fixera o estudo do carro,
traballo co que ingresou nesta prestixiosa entidade
santiaguesa en 1926. Ámbolos dous e mailo Hermida
realizarían tamén a monografía sobre a Parroquia
de Velle (1936). Integrado na sección de Etnografía
e Folclore, Xocas traballa a carón de Castelao, Bouza
Brey, Castro Pires de Lima, Santos Junior, Torner
e Bal, Vicente Risco, Filgueira Valverde, López
Teixeiro, Antón Fraguas, Cordero Carrete, Carro
García, Martínez López, Fernández- Oxea, etc. E
con 26 anos Xocas xa está publicando en solitario o
seu modélico traballo “Notas pra un cuestionario de
Etnografía. Embarcacións” (Nós, 1933)5.
Con todo, se a familia é a institución máis importante na formación dun individuo, nesta liña do
galeguismo tampouco debemos de esquecernos do
seu irmán Xurxo, por tratarse de dúas vidas paralelas. Coméntase que Xaquín, tres anos maior, inculcoulle ao máis cativo o amor a Galicia na relación
epistolar mantida durante o período preparatorio
madrileño para ingresar na Escola de Arquitectura,
tras remata-lo Bacharelato na cidade natal. O menor,
que estudaba, cantaba cantigas galegas e bailaba
muiñeiras, devolveríalle o favor introducindo a este
no gusto pola música popular6. Xuntos estiveron en
Santiago a partir do ano 1931, durante a realización
da carreira universitaria e nas actividades do SEG.
Lamentablemente, Xurxo, finou de forma prematura
trala súpeta infección dun furuncho aparentemente
inofensivo dun xeito non agardado por ninguén, en
Zaragoza no curso 1933-34, onde fora segui-lo seus
estudos de Letras en compaña tamén de seu irmán,
dado que ambos tiveran que deixa-la Universidade
de Santiago por mor da súa implicación en movementos defensores do galeguismo e da mobilización
a prol do Estatuto de Autonomía, especialmente
intensa e radicalizada tacticamente ante as indecisións do republicanismo galego autonomista e as
manobras dilatorias do seu líder Casares Quiroga.

Ao contrario doutros galeguistas ourensáns que
andaron a dar voltas e reviravoltas ao redor doutras
culturas antes de descubrir a súa entidade propia,
Xaquín Lorenzo axiña se identificou co galeguismo.
Estreada a IIª República asina o Manifesto do Partido
Nacionalista Republicano, xunto con Otero Pedrayo,
Vicente Risco e outros. Posteriormente ingresa no
Partido Galeguista. Indubidablemente que xogou
un papel decisivo cara a esta ideoloxía o arrastre
das amizades antes ditas, pero tamén o ambiente
familiar, posto que era o propio pai, Xosé Lorenzo
Álvarez –unha autoridade polo seu saber, escritor,
excelente debuxante e un dos máis eficaces orientadores das sociedades obreiras de Ourense– o que
nalgún momento chegou a facilitarlle esas primeiras
lecturas de clásicos galegos e portugueses, ademais
das tempadas en contacto coa aldea galega pasadas
dende neno na casa fidalga de Facós (Lobeira).
Desta maneira, moi pronto, contando Xocas con
vinte e poucos anos, xa o Seminario comeza a
imprentarlle os resultados das súas importantes
xeiras de grupo plasmadas na Vila de Calvos de
Randín (1930), obra realizada conxuntamente con
Florentino López Cuevillas, o home precisamente

Xaquín contaba entre os vinte e cinco estudantes
de tódalas Facultades universitarias que asinaban
un manifesto7 redactado por Ricardo Carballo

5. Citamos por Seminario de Estudos Galegos. Dez cursos de traballo, Santiago de Compostela, 1934.
6. Neste intre, dinos Risco: “Foron as cartas do seu irmán Xaquín as qu’o trouxeron ao rego; mais tamén é que qu’aquelas cartas chegaron na ocasión
doada”. Cit. en RISCO, V.: “Xurxo Lourenzo Fernández 1910-1934. A vida”, Nós, nº 124-125 (maio, abril, 1934), p. 64.
7. “Manifiesto de los escolares universitarios de Galicia”, El Pueblo Gallego, 15-III-1933, p. 14.
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Calero e que estaba claramente inspirado no discurso de inauguración do curso 1930-31 e polo
programa de galeguización da A.P.E.D. e a F.U.E.
No escrito apúntanse aspiracións a unha autonomía universitaria, sen esquecer que o obxectivo
principal non era outro máis ca galeguización desenvolvida nas seguintes liñas: atención ás peculiaridades galegas nos estudos xerais (“queremos que
se estuden os problemas xerás tendo en conta que
os que os estudan son galegos”), institucionalización de estudos enfocados cara a cuestións galegas
(“cátedras permanentes de estudos galegos: xeografía, historia, etnografía, filoloxía e literatura”)
e introdución con especial énfase da lingua galega
na Universidade. Xa que, despois de proclamar
que “o respeto â nosa lingua é unha elemental
eisixencia de cortesía e civilización”, reclámase a
“inmediata cooficialidade do galego co castelán
nas aulas universitarias”. Concluíndo, precisamente
cunha táboa na que a galeguización lingüística e de
contidos da Universidade aparece nun marco moi
amplo de reivindicacións. Entre eses estudantes
que asinaban dito manifesto cóntanse, por citar
os máis coñecidos, os nomes de Ricardo Carballo
Calero (Filosofía), Francisco Fernández del Riego
(Dereito), Álvaro Cunqueiro Mora (Filosofía) e
Xaquín Lourenzo Fernández (Filosofía). Este último, creado o museo, fóra nomeado director do
mesmo no ano 1932, posto que vai deixar cando se
ten que marchar á cidade do Ebro.
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Afortunadamente, Xaquín gozaría dunha vida máis
lonxeva, podendo contar con tempo suficiente para
poder realizar un meritorio labor que sería recoñecido mediante a prestixiosa dedicación do Día das
Letras Galegas do ano 2004, cos seus correspondentes actos e publicacións que para estas organizacións se veñen organizando e que dalgunha maneira
cumprimentan ese monográfico impreso na revista
cultural ourensá Raigame (nº 9, 1999). Polo que
nesta ocasión, o noso traballo vaise centrar primordialmente en dúas aportacións patrimoniais que
nos parecen notables ó eido do ensino, como son a
vertente referida ó coñecemento do medio onde os
rapaces e rapazas desenvolven a súa actividade e,
dentro desta, a didáctica dos xogos populares. Para
finalmente rematar co estudo e defensa da lingua
vernácula como elemento imprescindible no ámbito
da comunicación escolar por ser esta un reflexo da
sociedade galega, pero que sen embargo o sistema
educativo excesivamente centralizado víñaa ignorando decotío.

2. O PATRIMONIO DA CULTURA
POPULAR COMO FONTE DE SABER E
INSTRUMENTO DIDÁCTICO
Non debemos esquecer que a acción educativa, para
obter resultados óptimos, debe estima-las variables
socio-ambientais na que esta ha de desenvolverse.
Unha concepción da aprendizaxe que empurra ao
nacemento de novos movementos educativos e novas
leis pedagóxicas que cobran auxe especialmente
cos movementos pedagóxicos coma a Escola Nova e
coa Institución Libre de Ensinanza, que fundados na
intuición sensible propoñen a realización de excursións e visitas a monumentos, museos ou lugares históricos. Saídas programadas nas que a través de cuestionarios se recollía todo tipo de información. Nesta
liña traballaba o que podiamos considerar como
unha proxección da ILE, a Junta para Ampliacións
de Estudios e Investigacións Científicas, que crea
a Misión Biolóxica de Galicia e da que un dos seus
estudosos nesta comunidade, Angel Serafín Porto
Ucha, dá conta dalgunhas desas actividades que
fomentaban o coñecemento do medio: “En el verano

Tralo seu pasamento, Xurxo sería velado no local
das Mocidades Galeguistas na rúa ourensá de Alba
cuberto coa bandeira galega, xa que fora vogal da
Irmandade Galeguista desta cidade xunto tamén
con Xaquín, que en maio de 1930 era nomeado
“segredario terceiro” desta Irmandade en compaña
dos tamén galeguistas Otero Pedrayo, Vicente Risco,
Florentino Cuevillas e outros8.
Xurxo, tan só tiña 24 anos. Dous menos có poeta
Amado Carballo e non superado moito por Manuel
Antonio ou mesmamente por Johan Vicente
Viqueira, se temos en conta que todos eles estaban
no mellor momento da vida e plenamente entregados a Galicia.

8. A Xurxo, Otero Pedrayo dedícalle unha cariñosa lembranza en O libro dos amigos, Bos Aires, Ediciones Galicia, 1953, pp. 111-2.
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de 1927 organizó la Junta las dos primeras misiones
de estudios: una exploración naturalista y folklórica
en los Ancares y montes del Invernadero, y un viaje
de estudios arqueológicos a través de Galicia”9.
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Xa que logo, a importancia do folclore na escola hai
que entendela dentro do valor educativo do medio
no que vive o neno e as nenas como algo decisivo
para a formación. E dentro dese medio non limitado
só ó espazo xeográfico perceptible, senón tamén a
todo o complexo de elementos nos que un individuo se atopa introducido, cabe tamén, como nos
indica Xesús Rodríguez Jares, introducir a herdade
patrimonial do pasado11. Un concepto, como se verá,
casado perfectamente cos criterios da Escola Nova e
da pedagoxía pestalozziana de partir do medio natural dos escolares como paso previo á transmisión da
aprendizaxe. Pois, sabido é que a escola non pode
tronzarse da idiosincrasia social na que está encravada, como tampouco esa idiosincrasia debe manterse
allea á escola se quere facer perdurar certos valores
no futuro. Estudando o complexo da vida popular,
o que o pobo sabe, cre, sinte ou fai, estamos aprendendo e dando continuidade a hábitos populares
reveladores da realidade na que vive o suxeito e
que son os primeiros que os nenos e nenas traen de
cativos cando entran na escola. En relación a isto -e
deixando aparte ideoloxías- pensando na orientación para aproveitar os medios educativos reinantes
no ambiente onde os mestres e mestras tiñan ó seu
cargo escolas rurais, víñanse propondo tamén a
inclusión do folclore como un elemento importante
a ter en conta nas diversas áreas do currículo escolar
no traballo de Arcadio de Larrea Palacín titulado El
Folklore y la escuela, prologado por Víctor García
Hoz12.

Neste sentido, sen dúbida, os estudos etnográficos
teñen a súa importancia. Eles captan sensiblemente
as continuas manifestacións que diariamente aparecen ante nós: cancións, lendas, contos, refráns,
festas tradicionais, etc. O coñecemento da casa
onde o home e os nenos e nenas habitan, as súas
dependencias, os apeiros cos que hai que gañarse
a vida, a alimentación, os costumes, a vestimenta,
os enredos, as festas, álzanse en elementos imprescindibles na transmisión de valores culturais. Nesta
liña, seguindo a Xocas, distínguese entre cultura
material e cultura espiritual, inda que ámbolos dous
conceptos poden interferirse mutuamente. A primeira depende especialmente de factores xeográficos: xeoloxía, clima, altitude, etc., que condicionan
ao home estreitamente co ambiente que o arrodea.
Desta forma a construción das vivendas vén determinada polos materiais dispoñibles na zona e os oficios segundo as necesidades de cada comarca: terras
de viño, centeo, gandeiras, canteiros... En cambio, a
cultura espiritual depende máis da historia, pois o
home é herdeiro de moitas xeracións que ao longo
dos tempos foron deixando nel un fondo de crenzas
que reviven na memoria colectiva do pobo de xeración en xeración. Sempre advertindo que os tempos
cambian e traen consigo modificacións no pensamento das xentes, que poden afectar especialmente
á interpretación dos contidos da literatura oral. Tal
como apunta Isidro Dubert, estamos ante un complexo enramado de elementos nos que mesmamente
o concepto popular “non só cambia de significado e
de sentido en cada período histórico, senón tamén
que estes varían en función de criterios xeográficos
(interior-costa, urbano-rural) ou sociais (labradores,
xornaleiros ou clases urbanas)”10.

Asemade, moito antes, nunha conferencia lida polo
galeguista Vicente Risco na Asemblea Xeral tida en
Pontevedra, na Pascoa de 1928, titulada “Ensaio
d’un programa pr’o estudo da literatura popular
galega” (Nós, nº 56) xa chamara a atención da
utilidade pedagóxica das diversas manifestacións
populares e como estas existiron na aprendizaxe
dos nenos e nenas noutros pobos dende sempre;

9. PORTO UCHA, Ángel S.: La Institución Libre de Enseñanza en Galicia, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1986, p. 304.
10. DUBERT, Isidro: “A cultura popular na Galicia rural do Antigo Réxime. 1500-1830. Ofensivas e resistencias, Grial, nº 122 (IV-V-VI-1994), t.
XXXII, p. 236.
11.RODRÍGUEZ JARES, Xesús: “A investigación do medio: alternativa programática e metodolóxica no ensino das ciencias sociaes na E.X.B.”, As
Roladas-2, nº 5 e 6, p. 26. Sobre o valor da cultura popular do ensino dende unha dimensión antropolóxica centrada nos ciclos festivos anuais tamén
podemos consulta-la obra de TARRÍO FERNÁNDEZ, José Antonio: Cultura, educación e tradicións populares en Galicia, Sada (A Coruña). Edicións
do Castro, 1989.
12. Vexámo-la opinión de GARCÍA HOZ, Víctor: “Prólogo”, a DE LARREA PALACÍN, Arcadio: El folklore y la escuela, Madrid, C.S.I.C., 1958, p.
X: “Si pensamos que la escuela no es una entidad desgajada de la sociedad y separada de ella por unos límites aislantes, podremos fácilmente
comprender que el folklore es un elemento vivificador de la tarea escolar enraizándola en el ambiente en que vive y utilizando las manifestaciones
concretas de la vida del pueblo en medio de las que se halla la institución escolar”.
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arraigando especialmente dende o Romanticismo.
Con eles arrástrase a valoración das manifestacións
culturais populares como algo diferencial e sobrevivente dun ser en contraposición doutras culturas
máis universais. Nesta liña, os temas históricos,
lendarios, cantares, a tradición literaria invaden
a literatura europea do século XIX e outras artes.
Polo que a súa entrada na escola debía ser un feito
indiscutible.
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ca, o pastoreo, o carreto e as cantigas. Xa denantes de 1932 tiña recollido o Cantigueiro popular
da Limia Baixa, escollendo a orde alfabética
para a presentación deste material tan difícil de
clasificar15. Sobranceiros resultan os seus estudos
sobre a cultura popular galega –dos máis apaixonantes que se teñen feito- publicados no tomo II
da Historia de Galiza (1962), dirixida por Otero
Pedrayo e reproducidos ultimamente de forma
separada nunha serie de catro volumes pola editorial Galaxia e a Biblioteca da Cultura Galega baixo
o patrocinio da Compañía de Radiotelevisión de
Galicia, e que constitúen un punto de referencia
inevitable nas propostas escolares de traballo
de campo referentes á observación ou recollida
de datos relacionados con aparellos e útiles presentes no contorno importantes para a historia
da infancia16. Pois estamos ante unha recollida
paciente, laboriosa, reflexiva e sistemática dunha
obra que é todo un compendio de situación da
vida tradicional do noso país entre os anos trinta e
cincuenta. Nese conxunto referido á nosa cultura
material aparece a casa rural e cidadá, cunha descrición incriblemente completa e detallista da que
non se esqueceu tan sequera dos utensilios, da
roupa, da decoración das paredes e, por suposto,
dos leitos dos nenos:

Pero, centrándonos no terreo máis estritamente
educativo, como vimos en parte, a nivel nacional
foi sobre todo a Institución Libre de Ensinanza a
que destacaba nos seus cursos o valor da antropoloxía e do folclore dende unha concepción de fonte
portadora de datos interesantes. Xa cara a finais
do século XIX e principios do XX baixo a influencia de Joaquín Costa animábase á elaboración de
enquisas ou cuestionarios coma un novo camiño na
metodoloxía de recollida de datos de información13.
Luis de Hoyos Sainz inclinábase cara ó mesmo en
diversos traballos, no seu maxisterio a través da
Escola de Estudios Superiores do Maxisterio de
Madrid onde se responsabilizou do Seminario de
Etnografía, coordinou ademais o de Antropoloxía
Pedagóxica e Paidoloxía e fundou a Sociedade
Española de Antropoloxía, Etnografía e Prehistoria14.
Procedemento de observación directa como medio
empírico de obter coñecemento dos fenómenos que
se pretende estudar que sería continuado dalgunha
maneira polo Seminario de Estudos Galegos e na
Sección de Etnografía da revista Nós na década dos
anos vinte e posteriores.

O[s] berces non son mais ca leitos en miniatura;
teñen barandais pra que os nenos se non caian
pola noite, barandais que poden ser dunha soa
peza ou con balagustos.
Semellantes ós berces son os rolos que presentan
a particularidade de se poder abanear por medio
de dous madeiros, vergados sobre dos que descansan os pés. Segundo teñan estes madeiros, o
movemento faise de adiante atrás, o que é raro, ou
de dereita a esquerda, que é o mais corrente17.

De todo canto acabamos de dicir, as achegas de
Xocas foron significativas. Realiza cuestionarios,
traballos sobre o casamento e o entroido en
Lobeira, sobre a arte popular, arquitectónica e
funeraria, as dornas, os castros, as xoias, a cerámi-

13. Véxase “Introducción” de Carlos García Martínez á obra de TENORIO, Nicolás: La aldea gallega, Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 1982,
pp. I-XI.
14. Para o papel de Luis de Hoyos Sainz nesta Escola véxase as obras de MOLERO PINTADO, Antonio & DEL POZO ANDRÉS, Mª de Mar [eds.]:
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909-1932), Madrid, Departamento de Educación da Universidade de Alcalá de Henares, 1989; e
FERRER C. MAURA, Salvador: La Escuela de Estudios Superiores del Magisterio (1909-1932), Madrid, 1973.
15. TABOADA CHIVITE, Xesús.: “Cantigueiro popular da Limia Baixa, por Xoaquín Lorenzo Fernández”, Grial, nº 43 (I-II-III-1974), p. 112. A realización dunha clasificación sistemática das cantigas estaba a ser aínda un cabalo de batalla neste intre no que X. Lorenzo opta por expolas alfabeticamente. Sobre a evolución histórica das obras e autores relacionados co folclore musical de Galicia, resulta interesante o artigo de FERNÁNDEZ
REI, Francisco: “O folclore musical galego do final do milenio: o Cancioneiro de Schubarth e Santamarina”, A Trabe de Ouro, nº 31 (VII-VIII-IX-1997),
pp. 374-7.
16. A esta fonte, por exemplo, acudiu o mestre LLORENTE DE MATA, Luis M.: “A recollida de instrumentos e útiles. Unha proposta de traballo para
o coñecemento do contorno”, Revista Galega do Ensino, nº 25 (XI-1999), pp. 161-8.
17. LORENZO, Xaquín: A casa, Vigo, Galaxia-Biblioteca da Cultura Galega, 1995, pp. 192-3.
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3. O PATRIMONIO LÚDICO: OS
XOGOS POPULARES

En A terra dá conta das froitas silvestres e o seu
emprego polos rapaces, os enredos coas xuncas e
boedos, de cómo participan nas veceiras levando o
gando veciñal ó monte onde debe permanecer todo
o día ou cómo os veciños poñen nome propio a cada
un dos seus animais, sen esquecerse de que culinariamente o porco resolve a mantenza da xente. En
O mar e os ríos a protagonista é a Galicia costeira.
Nela o autor rescata do esquecemento unha boa
parte da vida mariñeira relativa á pesca e ás artes
empregadas. Finalmente, en Os oficios deixounos
técnicas, materiais e instrumentos de traballo que
reflicten o estancamento social e económico da
sociedade galega dende a época medieval ata practicamente os nosos días. Nel apunta datos interesantes sobre a necesidade do traballo dos rapaces “que
se asentan de criados nas casas do campo e que, por
unha «soldada» determiñada, van co gado, tran un
feixe de herba, traballan na rega e fan outras pequenas angueiras que lles permeten axudar ós seus
pais”. Fala da alimentación, cinguida ós produtos
da terra, polo que varía dunhas comarcas a outras e
sobre todo do vestido dos nenos:

En consonancia co indicado anteriormente, o
etnógrafo a tratar publica un traballo no que os
verdadeiros protagonistas son os rapaces e as
rapazas de Galicia. En 1958 sae á luz por primeira vez “Enredos”, na Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares de Madrid19. Na mesma
revista na que un ano antes tamén Vicente Risco
escribe “Sobre la vida de los niños en la aldea
gallega”. E incidimos neste punto, porque ámbolos
dous traballos teñen moito en común, pois coinciden plenamente na maioría dos aspectos lúdicos a
tratar referidos aos xogos ou xoguetes con que os
nenos e nenas enredaban matando o pouco tempo
que tiñan dispoñible para xogar e que serviron
de base para o manual publicado por Ediciones
Lea, titulado Xogos Populares en Galicia (1997).
Coincidencias, por outra banda nada sorprendentes, dado que os dous etnógrafos da cidade
das Burgas non tiñan a menos facer traballos en
común, coma foi o caso de “As festas do tres de
maio en Laza” no que ambos recollen o enxebrismo da celebración dos maios nesta vila verinesa.
Celebración na que os rapaces teñen tamén o seu
propio protagonismo representativo20.

Os nenos, namentras son pequenos, embrúllanse
en panos e mantas cobríndolles a cabeza con
cufetes, xeito de gorriñas feitas de lenzo.

Pasados os anos, en 1981, da man dos profesores
Xurxo Torres e Xosé Paz, Enredos sería reeditado en
galego, respectando a normativa do autor, pola revista ourensá O Ensino nº 1, da que o propio Xaquín
fora membro do Consello Asesor. Esta última versión sería reproducida polo Museo do Pobo Galego,
en 1992, en honra á presidencia ocupada por este
etnógrafo dende a súa fundación en 1976 ata o seu
pasamento en 1989.

Logo, ó medraren, comenzan a se vestir coma a
xente adulta, especialmente as nenas, que, dende
que chegan ós seis ou sete anos, levan a súa saia,
manto e pano da cabeza coma as mulleres. Os
nenos usan pantalón curto, polos xoenllos ou
algo máis abaixo, sendo curioso o emprego de
mandil, que eiquí é unha peza pequena de lenzo
que vai suxeta á cintura, pola parte traseira,
coma se fose unha cortina, e que tapa o que ó
pantalón lle falla por detrás; diste xeito, os rapaces non precisan axuda ningunha, bastándolles
agacharse e voltar a se erguer.

Inda que escritos nunha España franquista que principiaba a supera-lo illamento internacional da posguerra e que obrigaran a refuxiarse en se mesmo creando
unha economía de autoconsumo e subsistencia, estes
xogos lémbrannos unha historia viva e entrañable

Andan de cote sen chaqueta e na cabeza levan a
boina18.

18. LORENZO, Xaquín: Os oficios, Vigo, Galaxia-Biblioteca da Cultura Galega, 1995, p. 285. Atopamos un seguimento excelente da alimentación
galega no seu contexto rural e urbano en CASTRO, Xavier: A lume manso. Estudios sobre historia social da alimentación en Galicia, Vigo, Galaxia,
1999.
19. Publicouse no tomo XIV, caderno 3º, pp. 268-293.
20. Publicado en Boletín de la Real Academia Gallega, núms. 281-284 (VI-1945), t. XXIV, pp. 234-264.
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desa infancia vivida noutro tempo nas aldeas galegas.
Formas de asentamento que, por outro lado, agrupaban á maioría da poboación de Galicia por depender
exclusivamente dos produtos do campo. Lonxe dos
avances tecnolóxicos e das posibilidades económicas
que permitisen acceder a eles, os rapaces da nosa
terra eran os verdadeiros protagonistas das súas formas de divertimento. Algo capital para desenvolve-la
imaxinación e a creatividade que seguen a reivindicala pedagoxía moderna, por considera-lo xogo en xeral
e esta forma de construción en particular como un
importantísimo soporte da aprendizaxe. Comezando
polo mundo clásico con Aristóteles e continuando con Rabelais, Montaigne, Rousseau, Montessori,
Fröebel, Decroly, achegados á ILE e tantos outros
pedagogos de hoxe en día preocupados pola infancia, incidían na dimensión educativa do xogo, á que
cualifican como unha actividade de necesidade vital
no desenvolvemento dos nenos e das nenas; e que
aquí obviamente resulta innecesario insistir. Nesta
liña foi importantísima as contribucións de estudos
etnográficos a cargo do propio Xocas, Risco, BenCho-Shey, Taboada Chivite, Laureano Prieto, López
Cuevillas, Bouza Brey, Fernández Hermida, Lois Carré
Alvarellos ou Antón Fraguas, entre outros21.
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unha liña divisoria entre os nenos das cidades e os
nenos do campo. Os primeiros reciben os xoguetes
manufacturados lonxe do seu hábitat, mentres que os
segundos, alleos á visita dos Reis Magos, confecciónannos ou improvísannos eles mesmos cos materiais
do seu contorno23. É precisamente neste proceso de
transformación onde, para Xaquín Lorenzo, residen
os verdadeiros valores educativos: “A confección dos
xoguetes desenrola ampliamente a habilidade manual
no neno labrego, ao tempo que agudiza o seu inxénio e
creatividade pra improvisar ferramentas e para atopar
aplicacións a calquer material de que dispoña”24.
Debemos puntualizar aquí que o mesmo método de
confección debe ser aplicado na escola á realización
dos traballos manuais para que nesta actividade se
realice a aprendizaxe dunha forma activa e agradable, tal como propuñan os postulados da Escola
Nova. Admirador destes principios, Ben-Cho-Shey,
de mestre, comenta nalgunha ocasión como nunha
das súas escolas os seus discípulos realizaban as
manualidades traballando na madeira coa navalla,
reproducindo desta forma en pequeno ferramentas
e outros apeiros de labranza.
Nesa escola atractiva aos rapaces, o fundador do
Colexio Cisneros, en traballo de campo feito coa
colaboración dos nenos e nenas que habitan a terra
de Lobeira tan ben coñecida por el, achega unha
serie de enredos ou brinquedos relacionados todos
eles con ese medio natural no que os rapaces van
medrando e disciplinándose, enchendo especialmente as horas da lareira en tempo de inverno, os
poucos ocos deixados polos sempre numerosos
traballos do campo onde os rapaces axudan de
acordo a súa idade25 ou as longas horas de pastoreo,

Ademais das vantaxes de calquera xogo, os xogos
populares son excelentes vehículos transmisores da
herdade cultural do pasado, pois eles son unha parte
da riqueza cultural autóctona a través da cal se manifesta a personalidade dunha comunidade ou dun
pobo. Xa que logo, parece indiscutible acepta-lo feito
de que os xogos e xoguetes son un patrimonio lúdico
definidores dunha cultura determinada, que como
tales merecen por dereito propio entrar no marco da
institución escolar22. Ben, neste sentido cómpre facer

21. E máis recentemente Xosé Paz, Pereira Figueroa, Arturo Romaní, Maruxa Barrio, Enrique Harguindey, Camilo Brandín, Tarrío Fernández, Antón
Cortizas, entre tantos outros que en traballos monográficos de conxunto e outros de carácter individual ou a través de dicionarios, día a día foron
apañando e estimando anacos do tesouro cultural lúdico creado por diversas xeracións da nosa comunidade.
22. Inciden no valor tradicional do xogo PAZ, Xosé e TORRES, Xurxo: “Os xogos e os xoguetes populares”, en Limiar a LOURENZO FERNÁNDEZ, X.:
“Os enredos dos rapaces”, Temas de O Ensino, nº 1 (1981), p. 2: “Da tradición, do folclore e da vida real emerxen os xogos e xoguetes populares
servindo así de instrumentos ao traverso dos cales o pasado se incorpora ao presente e se entronca no viver das xeracións máis xoves que o asimilan
e manteñen. Os xogos e xoguetes infantís como representación das actividades e relacións sociais que estabelecen os adultos axudaránnos tamén á
hora de analizar as diferentes situacións sociais polas que pasou a história dun povo”. Tamén trata o valor do xogo dende as distintas dimensións e
teorías BRANDÍN FEIJOO, Camilo: Os xogos dos Nosos Rapaces, Caixa Ourense, 1986, pp. 19-27.
23. M. Barrio e E. Harguindey, seguindo a Juliette Raabe que nun estudio editado pola UNESCO sobre a importancia do xogo e o seu aproveitamento
pedagóxico, resaltan o valor “do xoguete artesanal, fabricado polo propio neno, por un irmán máis vello, por un parente ou por un artesano da
aldea frente ao xoguete industrial despersonalizado, que perde parte das súas propiedades lúdicas e se convirte nun obxeto pechado que opón unha
barreira á creatividade e á imaxinación”. BARRIO, Maruxa e HARGUINDEY, Enrique: Lerias e enredos para os máis pequenos, Vigo, Galaxia, 1983,
p. 18. O traballo de Juliette Raabe recóllese de “El niño y el juego. Planteamientos teóricos y aplicaciones pedagógicas”, París, UNESCO, 1980.
24. LOURENZO FERNÁNDEZ, Xaquín: “Os enredos dos rapaces”, Temas de O Ensino, nº 1 (1981), p. 10.
25. LOURENZO FERNÁNDEZ, Xaquín en “O esprito da mes en Lobeira (Ourense)”, Cuadernos de Estudios Gallegos, t. XXVIII, 1973, p. 347, indícanos como no verán os rapaces, xunto coas mulleres, axudaban na malla recollendo a palla e sacudíndoa para limparlle o gran, deixándolle o resto
do traballo máis forte para os homes
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segundo o ciclo anual de que se trate. Pois, moi ó
contrario do que reflicte Castelao naquela viñeta
onde aparece un neno nunha casa de abundancia
onde hai de todo e por tal motivo se exclama “¡Qué
aburrida es la vida!”, sabido é que na vida da aldea
galega non hai tempo para o aburrimento26. A procedencia do divertimento resulta ampla e variada.
Ademais, estes “enredos” recompilados por Xocas
están ilustrados con 44 fermosas figuras realizadas
pola súa propia man a través da observación directa. Entre os vexetais calquera planta ten algunha
aplicación para o mundo infantil. Desta forma,
xogan coa semente do dente de león (Taraxacum
dens leonis), aprovéitanse da polpa da apóutegas
(Cytrus hypocistis), dos amorodos, das cereixas
bravas. Fan pisotes coas moras das silveiras, cabaliños con varas procedentes das ramas das árbores,
fondas, foguetes cos xuncos, tarabelas, colares,
instrumentos musicais de canas ou tallos verdes
de calquera herbáceo. Tamén ten esta procedencia o xogo da billarda, das bolas feitas cos carrabouxos ou bugallos dos carballos, os pinadoiros,
os candeeiros de noz, caxatos, zoadeiras, bonecas,
estraloques, pitos, rodicios, escopetas, rodas, zancos, cichotes, carros gaiolas para paxaros, grilos,
moscas e múltiples ferramentas de pau. Respecto
ós enredos procedentes do reino animal, Xaquín
Lorenzo menciona poucos en comparanza ó realizado por Risco no indicado “Sobre la vida de los
niños en la aldea gallega”.
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lizados en traballos de grupo dende O Seminario
de Estudos Galegos anteriormente citados. Inda
que poida ser un tanto reiterativo, tampouco convén esquecer que na Parroquia de Velle, ao longo
das súas trescentas e pico páxinas, deixounos un
completo estudo sobre a terra (emprazamento,
lindes, vexetación, lugares, vías de comunicación),
a xente (datos demográficos), a historia, a vida
material (vivenda, mantenza, vestidos, economía,
os oficios), a vida social, a vida espiritual (arte
popular, xogos: o “arin-orin”, o “escondite”, “que
salga la luna”, a billarda, o pión, as gorras, a pita
choca, etc., crenzas, lendas e todo tipo de literatura popular: adiviñas, ditos, brincadeiras, contos,
parrafeos, cantigas...). Da vida social infórmanos
de que a natalidade é forte por estar aínda baseada
en criterios naturais. E das crenzas resultan curiosas as relativas á caída dos dentes primeiriños que
se debe evitar o seren comidos por unha pita ou un
rato para que non nazan coma os destes animais.
Pola contra, “aconséllase que pra que os novos
dentes nazan dereitos e sans, débense botar, os que
van caindo, na borralla da lareira”28.
Volvendo ós xogos, disque estamos ante unha forma
de divertimento espontánea e natural que como
indica Paco Veiga aínda polas súas características
teñen moita vixencia hoxe. E, cando menos, seguen
vivos na memoria de moitas infancias da poboación
galega vencelladas á vida da aldea, independentemente da clase social. Tanto que a revista Grial
dedicoulle en exclusiva o número 144. Nesa “infancia recordada”, un dos protagonistas, Herminio
Barreiro, apunta:

Respecto ó mundo dos animais, o autor de Lobeira
imítase a indicar o particular encanto destes,
especialmente dos insectos, como pode se-lo caso
do atractivo popular da salamantesa (Mantis), da
mariquiña (Coccinella), da vacaloura (Lucanus),
dos cabaliños do demo (Libélula), dos zapateiros
(Hydrometra) e describe moi ben a diversidade
das gaiolas segundo o animal en destino, exculpando neste sentido que os abusos dos pequenos non
sempre se fan con malas intencións27. Unha oferta
lúdica que se completa con estudos folclóricos rea-

Xogos eternos nesa elasticidade marabillosa do
tempo infantil, que seguían despois durante horas
cos meus veciños próximos: con Pepiño, Carmiña,
Luís, José, María, Juliña... Xogabamos a todo.
Xogabamos “ás vacas” –¡comiamos herba– “ós
paxaros” –faciamos niños– ou “a apandar” –cando
queriamos darlle un pouco máis de marcha29.

26. Citamos por CASTELAO, Alfonso: Cousas da vida. Nenos, Vigo, Galaxia, 1989, p. 6.
27. VEIGA, Paco: “A vixencia dos xogos populares galegos”, Revista Galega de Educación, nº 19 (V-1994), pp. 19-23. Neste número existe abundante bibliografía sobre a valoración pedagóxica do xogo en xera e dos xogos populares en particular.
28. LÓPEZ CUEVILLAS, F., FERNÁNDEZ HERMIDA, V. & LORENZO FERNÁNDEZ, X.: Parroquia de Velle, Santiago de Compostela, Seminario de
Estudos Galegos, 1936, p. 237. Referíndose á ausencia do control de natalidade, indícase: “Os mais dos fogares da parroquia costan pol-o tanto do
matrimonio e da sua descendencia que adoita ser numerosa, pois eiquí, como no resto de Galicia, a naturalidade é forte e non se advirten nen indicios
sequera de prácticas maltusianas, habendo moitas familias con máis de seis e sete rapaces e poucas que teñan menos de tres ou catro”, p. 177.
29. BARREIRO, Herminio: “¡Aqueles terribles corenta! ¡Aqueles escuros cincuenta!”, Grial, nº 144 (XI-XII-1999), p. 695.
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que logo se espallarían por tódalas vilas e cidades
galegas. No ideario galeguista está presente a reivindicación do uso da lingua galega a tódolos niveis,
que continuaba a ser o único medio de comunicación oral da xente do medio rural é mariñeiro e que
constituían a maioría da poboación galega, pero que
polos escasos recursos e formación cultural destes
galego falantes era desprezada por unha elite que se
decantaba indiscutiblemente polo castelán. Rosalía
de Castro, Curros Enríquez e Eduardo Pondal dignificárana literariamente a través do Rexurdimento.
Mais será no primeiro terzo do século XX cando
o grao de cultivo da lingua galega chegue non só
á literatura senón tamén á prensa, conferencias,
actos públicos e reunións. Lógrase loitar pola
introdución do idioma galego nos ámbitos escolar,
administrativo e xudicial. Na primeira Asemblea
Nacionalista (1918), que marcou o ideario a seguir
dos restantes principios nacionalistas, reclamouse
xa a cooficialidade da lingua galega. Na segunda
(1919), pediuse a creación de cátedras de dereito,
historia e lingua e literatura galegas. No Estatuto de
1936, que non se desenvolveu por mor da Guerra
Civil, recoñecía a cooficialidade do galego e do castelán en Galicia, establecía a introdución do galego
no ensino e na administración e esixía que os funcionarios acreditasen coñecemento do galego.
Xa que logo, ensinar en lingua vernácula era algo fundamental. A tarefa non era doada. Axiña que se creou
a primeira Irmandade da Fala, cando o galeguismo
botaba a andar baixo o prisma do nacionalismo, o
mestre Victoriano Taibo reflicte mellor ca ninguén
cal era a situación escolar e lingüística en Galicia:

4. UN RECOLLEDOR DE
PALABRAS PREOCUPADO POLA
NORMATIVIZACIÓN DO IDIOMA
GALEGO
Podemos dicir que a preocupación por ensinar na
lingua galega como unha necesidade pedagóxica
arranca do século XVIII con Frei Martín Sarmiento,
home vencellado á Ilustración en Galicia e estudoso de todos os campos do saber. Logo, Galicia
comezará a descubrirse como pobo diferenciado
con conciencia de seu a principios da década de
1840 mediante o nacemento do Provincialismo.
Continuando esta concepción no labor cultural ata
a constitución do Rexionalismo a fins do XIX, para
finalmente declararse unha Nación coa creación
na Coruña da primeira Irmandade da Fala en 1916,

Sabía de quen rifaba ós rapaciños por falaren na
lingua qu’as suas nais amantiñas lles deron co leite
dos seus seos maternais, e qu’iles teñen de cutío
nos beizos por non saberen outra.
Sabía qu’a incultura dos nosos labregos non devén
soyo da falla d’escolas, senón da «salvaxada pedagóxica» de quereren darlle o enseño ¡malpocados!
N-unha fala que non conocen e, por ende, non
poden entenderen, se lle non da ista clas de conocemento de maneira axeitada ás suas necesidades,
por formas pedagóxicas anexas á lingoa dos nosos
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eidos, e que cinco séculos d’esperencia delorosa
están pidindo, non a gritos: a berros.
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con ela o derrube da fidalguía), asistía a progresos
técnicos importantes, vía como medraba a burguesía
e espertaba a valoración polos elementos autóctonos, dos que a lingua era algo irrenunciable por ser
o elemento primordial na reconstrución dun país.
Unha liña de traballo na que tiña cabida perfectamente o feito diferencial etno-xeográfico, tan como
se viña apuntando dende o voceiro galeguista A
Nosa Terra:

Sabía que nas nosas escolas –sobor de todo nas
das aldeas– onde os escolantes s’empeñan n-enseñaren o castelao pol-o castelao mesmo, os probes
cativiños sán d’ilas fartos de labazadas e valdeiros
de letras: dicindo auja e don Guanito: co galego en
bárbaro y-o castelao en brutiño30.
Non cabe dúbida que se precisaba traballar a reo
por unha escola adaptada á realidade galega onde o
ensino se impartise ou cando menos non desbotase
a lingua materna. Viqueira, Castelao, Risco, Couceiro
Freijomil, Toba Fernández, Ben-Cho-Shey, Lorenzo
Fernández e tantos outros nomes de galegos ilustres
comprometidos co ensino galeguista, moitos dos
cales se formaron nos mellores medios europeos
mediante pensións da JAE e outros organismos,
así como os pedagogos modernos estaban perfectamente de acordo con iso porque afectaba, entre
outras cousas, ó rendemento escolar e á formación
do espírito. Basta ollar ao prestixioso psicólogo
Viqueira, seguidor do ideario da ILE e educado nos
medios europeos, como se preguntaba falando dos
nosos problemas educativos: “¿Como entender unha
escola galega sen a lingua galega? ¿Non é absurdo
que hoxe nas escolas rurais e nas máis das vilas
falen os mestres aos discípulos en castelán onde
os rapaciños coñéceno, se o coñecen, como unha
lingua estranxeira?”31. Lembremos tamén como, por
exemplo, por este mesmo período o maior cronista
da Escola Nova, Lorenzo Luzuriaga, que fora nomeado inspector de Primeiro Ensino da zona de Xinzo
de Limia (Ourense) e formado na primeira promoción (1909-1912) da Escola Superior do Maxisterio
madrileña intentaba transforma-lo ensino español
adaptándoo á novas ideas que corrían paralelas e ás
novas transformacións que a sociedade pedía trala
desfeita de 1898 e a Primeira Gran Guerra Mundial32.
Unha sociedade, que no caso de Galicia vivía revoltas
agrarias (que acabarían eliminando o sistema foral e

Veuse aireando n-estas datas pol-a prensa diaria, nas seicións adicadas aos Mestres, por algús
artigoistas, antre os que recordamos aos señores
Pousa Antelo e Varela, un tema de eistraordinaria
importancia para o ensino primario n-esta rexión
onde exercemos: Galicia.
Sosteñen os artigoistas que é menester, si de verdade queremos que a nosa función escolar rinda
o beneficio que debe e responda á súa esencial
finalidade educativa, que o ensino na Galicia teña
unhas especiaes características de acordo co feito
difrencial etno-xeográfico.
[...] Coidamos nós tamén, cos citados artigoistas,
señores Pousa Antelo e Varela, que se fai necesaria
a axeitada reforma da nosa orgaización escolar,
na Galicia, a tono co-a modalidade específica da
súa maneira de ser e de vivir. N-esto, bastaríanos
aceptar integramente os principios que inspiran a
«Liga Internacional de Educación Nova», tendendo
á consecución dos seus fins educativos.
Se «a educación debe respetar a individualidade do
neno» e si éste está íntimamente ligado ao medio
en que a súa vida se desenrola; si «o programa
escolar debe dar libre curso aos intreses innatos
dos rapaz», e si os ditos intreses teñen unha entrañabel raizame ancestral, fortecida ao longo de
diversas xeracións, convén que a Escola na Galicia
se ourente nos postulados da Educación nova para
que poida alcadar a súa máixima eficacia33.

30. TAIBO, Victoriano: “A fala no enseño”, A Nosa Terra, nº 6 (5-I-1917), p. 1.
31. VIQUEIRA, J. V.: “Nosos problemas educativos”, doce entregas publicadas en A Nosa Terra desde o número 50 (30-III-1918), p. 6; ata o número
62 (30-VII-1918), pp. 4-6. [Sáltase o número 55].
32. BARREIRO RODRÍGUEZ, Herminio: Lorenzo Luzuriaga y la renovación educativa en España (1889-1936). O nomeamento como inspector en
Xinzo data da R. O. de 16 de agosto de 1912 e por outra R. O. de 5 de marzo de 1913 sería nomeado inspector da província de Guadalajara.
Citamos pola páxina 107-9.
33. “Encol do ensino na Galicia. Marxinales”, A Nosa Terra, nº 396 (27-XII-1935), p. 3, sen asignar. Artigo reproducido de Escuela Vivida.
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Ante tal situación, non se precisa dicir que a escola
era o caldo de cultivo a coidar. Comprometidos con
tal fin, Fernández-Oxea traballa na elaboración do
Catón Galego, a pesar de que non viría a luz ata
1969. Antes, a mestra de Mourente (Pontevedra),
Josefa Iglesias Vilarelle publica o primeiro Método
de lectura (1932). Castelao, en Cousas, e, sobre
todo no capítulo XXV de Sempre en Galiza
apunta a necesidade de que a ensinanza-aprendizaxe se realiza na lingua materna, acolléndose
precisamente ás propostas dos máis destacados
educadores da Europa contemporánea. Risco insiste practicamente igual co rianxeiro no inicio do
capítulo VIII de El Problema Político de Galicia,
con prólogo de Álvaro das Casas, denunciando ó
mesmo tempo como este principio fundamental de
impartir o ensino escolar en lingua materna négaselle ós galegos, perdendo por esta causa a escola
parte da súa eficacia en Galicia. Otero Pedrayo, en
nome do Partido Galeguista e apoiado na postura mantida por Viqueira anteriormente indicada,
incide perante o goberno de Madrid na concesión
dun decreto de bilingüismo para Galicia ó xeito
do coñecido a Cataluña durante o seu tempo de
Deputado no primeiro bienio republicano, porque
supón unha traxedia “para los maestros tratar de
explicar a sus discípulos cosas que a los chicos les
resultan indigestas, extrañas, cosas que no pueden
entrar en su ámbito porque no conocen aquella
lengua [o castelán] y la suya no está reconocida”34.
Loxicamente, resulta doado obviar aquí detalles
das posturas mantidas por cada un deses ilustres
homes mencionados anteriormente. Simplemente
incidir que todos estes defensores do emprego
da lingua materna no ensino, así como o camiño
seguido pola galeguización do ensino en Galicia,
están perfectamente estudados hoxe polo historiador da educación galega Antón Costa Rico35.
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estandarizadas para todo o territorio galego. Co fin
de redactar unha gramática e un dicionario que
servirían como referencia de autoridade fora creada
en 1906, na Coruña, a Real Academia Galega, que,
como se sabe, nunca chegaría a cumprir o cometido.
Neste sentido, a procura dunha normativa unitaria
continuaba sendo algo esencial dende sempre. Por
tal motivo, os debates sobre a unificación das normas ortográficas prodúcense con certa frecuencia
en medios como La Zarpa, A Nosa Terra, Nós
ou El Pueblo Gallego. As disputas mantidas neste
último medio publicitario, no que tamén se falaba dos problemas da escola galega, foron os máis
enriquecedores. Xaquín Lorenzo terzou neles. No
xornal da cidade olívica, na sección “Tribúa aberta. A fala galega” especialmente deseñada con esa
finalidade, disertan practicamente toda a intelectualidade galega preocupada pola regularización
dunhas normas cando menos que servisen de guía
para o emprego do galego nos distintos ámbitos.
Dende finais de agosto de 1926, ademais do Xocas,
nas súas páxinas dan o seu parecer, entre outros
(algúns figuran como anónimos), Johan de Loira,
Leandro Carré Alvarellos, Bouza Brey, Vicente Risco,
Feliciano Canto, García Barros, Mieles Toubes, Rafael
Fernández Casas, Correa Calderón, Ben-Cho-Shey,
Antón López Sánchez, Victoriano Taibo, Couceiro
Freixomil, Bal e Gay, Juan Carballeira. Moitos deles,
como se ve, vencellados profesionalmente ó terreo
do ensino por ser precisamente este o ámbito no
que máis se precisaba traballar.
As achegas de Xaquín Lorenzo no xornal vigués
céntranse nas cuestións lingüísticas máis discutibles. En canto ó fonema fricativo palatal xordo, uns
decantábanse polo x, namentres que outros coma
el, seguindo razóns etimolóxicas ou a imitación
portuguesa, opta polo emprego da j (en casos coma
JAM > ja; defendido por Cotarelo, García de Diego,
Risco ou Navarro Tomás). Propón a eliminación do
apóstrofe en expresións coma qu’o deu ou c’o deu
por que o deu (segue a liña de Couceiro Freixomil

Con todo, para conseguir tal obxectivo, na nosa
terra había un problema fundamental: necesitaba da
fixación dunhas normas ortográficas e morfolóxicas

34. OTERO PEDRAYO, Ramón: “Problemas de Galicia”, en Discuros Parlamentarios (1931-1933), Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1978, p.
143 [Escolma, limiar e notas de Xosé Lois García].
35. Sobre este proceso galeguizador do ensino pódense ve-las obraas de COSTA RICO, Antón: Escolas e Mestres. A educación en Galicia: da
Restauración á Segunda República, Xunta de Galicia, 1989, pp. 338-49; tamén do mesmo autor A reforma da educación (1906-1936). X. V.
Viqueira e a Historia da Psicopedagoxía en Galicia, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1996; TORRES REGUEIRO, Xesús: Xoan Vicente Viqueira
e o nacionalismo galego, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1987, pp. 60-8; LAGE CASAL, Avelino: Castelao e a cuestión do ensino, Xunta de
Galicia, 1989, pp. 97-105; RIVAS BARRÓS, Sabela: A derradeira lección dos mestres, Vigo, Xerais, 2001, pp. 157-187; e PAZ Rodrigues, José:
“Viqueira, Castelao e Risco, três grandes pedagogos galegos”, O Ensino, núms. 18-23 (1987), pp. 127-38.
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publicada nos números 24 e 25 da revista Nós).
Contestando a un artigo de Johan de Loira, do día
27 de agosto de 1926, que abría a sección indicada
na que aludía á formación dos plurais dos nomes
rematados en n, o ourensán decántase polo respecto ás variantes dialectais e ao falar do pobo (coma
Risco) para a formación dos plurais, namentres que
o rexeita para a nasalidade:
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tuais que sentían prurito nesta esquecida parcela do
saber. Ante esta preocupación, sendo consecuente
do que había, créase a Sección de Filoloxía dirixida
por Cotarelo Valledor, Moralejo, e Paulino Pedret
Casado, respectivamente que tiña como unha das
actividades o intentar crear unhas normas ortográficas que acabasen coa anarquía reinante na escrita do
idioma galego. Cautelosamente, sen ferir variedades
e sen intentar resolver tódalas cuestións problemáticas aborda o problema, aprobando por primeira vez,
en Asemblea Xeral celebrada en Pontevedra a primeiros de abril de 1928, as bases para a unificación
ortográfica presentadas polo inspector de primeiro
ensino Couceiro Freixomil, que se imprentarían
posteriormente cun apéndice do profesor Abelardo
Moralejo, director daquela de dita Sección38. As
normas tiveron pouco éxito, pero cando menos
aquel traballo serviu de incentivo para formar unha
comisión que redactaría as normas aprobadas na
Asemblea Xeral tida a mediados de outono de 1933
que, repartidas en folletos, pretendían servir de
guía nas sucesivas edicións deste organismo e ser
orientativas para os demais que as quixesen utilizar.
Pois, por esas mesmas datas apuntábase, novamente
en Nós, que falabamos e escribiamos en galego “sen
guía de ningunha caste, anarquicamente, correndo o
risco de derramalo. Compren estudos en col da nosa
lingua pra traguer â gente cara unha norma engebre
e difrenciada”39. Nese grupo de seminaristas estaban
Pedret Casado (agora xa director da Sección filolóxica), Pereira Rial, González García, Filgueira Valverde
e, como non, Xaquín Lorenzo Fernández40.

Ben está que na provincia de Pontevedra se fagan
os plurales das verbas man, hirman, etc., en ns;
pero nas provincias de Lugo e Ourense non hai
razón ningunha pra facelos. En Ourense decimos
mau e é lóxico que fagamos maus; en Lugo din
mao e pol-o tanto faran maos.
En canto as verbas mañán, algun, etcétera, estando como etán consagrados pol-o pobo os plurales
mañás, algús, esi se deben de seguir usando,
pois o pobo é o que forma a língoa. A mais que
ninguén me negará que é mais doce dicir desdés
que desdens.
Tampouco é o caraiter fundamental do galego a
nasalidade. Serao no galego das costas, que no do
interior, que é onde se conserva mais puro, non
o é36.
Así e todo, aparte das contribucións de recollida
léxica realizada en distintos traballos37, sería inxusto
esquecernos das achegas lingüísticas feitas dende
o Seminario de Estudos Galegos. Esta prestixiosa
entidade galega estaba preocupada polos estudos
lingüísticos, que se non se desenvolvían co éxito
agardado era debido á falta de autoridades lingüísticas en Galicia por mor de carecer dunha Facultade
onde cursar tales estudos. Feito que evitaría o ter
que facelos de forma autodidacta por aquelas persoas que se sentían levadas por certa inquietude
persoal, como acontecía acotío naqueles intelec-

Non obstante, este labor non remata aquí. O profesor ourensán de Lobeira mantén relacións co
estranxeiro, das que destacamos as sostidas coa
escola etnolingüística de Hamburgo, por medio da
revista Volkstun und Kultur der Romanen na que
publicou o traballo sobre a casa da comarca limiá e
o carro. Sobre todo, hai que salientar os contactos

36. LOURENZO; Xoquín: “Tribúa aberta. A fala galega”, El Pueblo Gallego, 8-IX-1926, p. 1. A cursiva é nosa; no orixinal figura en negriña. Sobre
a solución de Risco en canto ó plural das palabras rematadas en n e outros problemas lingüísticos, véxase este mesmo espacio do día 11-IX-1926,
p. 1.
37. Algunhas palabras de uso corrente foron recollidas por este autor en Lobios e publicadas en “Arquivo Filolóxico e Etnográfico de Galiza. Apuntes
de geografía lexicográfica galega”, Nós, nº 71 (15-XI-1929), pp. 205-6.
38. Estas normas difundíronse, tipo folletón, durante o mes de maio de 1928 en El Pueblo Gallego. Constaban dunha advertencia preliminar onde se
indicaba que só se trataban temas de fixación ortográfica, por consideralo máis urxente e pospondo para o futuro o de morfoloxía e sintaxe; tamén
se difundiron no Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, nº 185 (III-IV-1929), t. VIII, pp. 342-435.
39. “Os homes, os feitos, as verbas. Vocabulario Castellano-Gallego de las Irmandades da Fala, Cruña”, Nós, nº 118 (15-X-1933), p. 228
40. Estas normas foron publicadas, entre outros medios, en A Nosa Terra, nº 338 (30-VI-1934), p. 2. Sobre o labor da Sección filolóxica véxase
Seminario de Estudos Galegos. Dez cursos de traballo (1923-1934), Santiago de Compostela, 1934, pp. 46-7, 2ª ed.

191

~

O

P A T R I M O N I O

E D U C A T I V O

N A

O B R A

cos dialectólogos alemáns Fritz Krüger e Hans-Karl
Schneider, que fixeron os mellores traballos de
campo desta época. Período no que as publicacións
sobre lingua galega eran escasas e case todas autoría
de afeccionados, xa que, como dixemos, en Galicia
non había unha Facultade na que se puidera facer
estudos de lingüística. Froito desa relación antes
descrita, en homenaxe ao primeiro alemán mencionado, publica “Cierres de fincas en el SE de Ourense
(Galicia)”, editado pola Universidade do Cuyo, na
Arxentina no ano 195241.
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de 1983 nas que nos invita, coma se dunha oración
se tratase, a percibir nel un canto de amor, de paz,
de solidariedade con tódalas xentes e pobos42. Do
respecto á liberdade na elección de tipo de centro
académico, sobra reflexionar sobre estas palabras,
de entrevista xa madura, cargadas da súa propia
experiencia educativa:
Señor Lorenzo, ¿enseñanza estatal o enseñanza
privada?
Me parece bien la enseñanza privada mientras sea
una conquista de libertad, pero creo necesaria
una inspección estatal para que no se haga de ella
un negocio sino un servicio.

E xa para finalizar esta andaina pola vida deste
singular home, digamos que Xocas foi ante todo
galeguista, humilde, sinxelo, gran excursionista de
a pé como mellor forma de coñecer e amar Galicia,
respectuoso coas ideas propias e alleas, co ensino
público e privado. Porque antepuxo, por riba de
todo, o respecto á liberdade das persoas.

¿Y en qué consiste para usted esa modalidad de
enseñanza?
Se trata de dar a los padres y a los mismos alumnos
una alternativa que esté presidida por la libertad.
Lo demás será hacer, de una forma más o menos
disimulada, una segregación que será un atentado
contra la democracia43.

A coherencia co seu ideal galeguista queda corroborado nesas palabras dedicadas ó himno galego
no seu 75 aniversario nun tríptico editado pola
Deputación Provincial de Ourense en decembro

41. GONZÁLEZ REBOREDO, Xosé Manuel: “Don Xaquín Lorenzo Fernández e os estudios de etnografía en Galicia”, Raigame, nº 9, p. 64.
42. Nesa meditación, don Xaquín, ensínanos a saber escoitar e estima-los valores transmitidos a través do himno galego: “O noso himno chega por
elo ó máis fondo do noso ser cando o escoitamos e o noso sentimento debe de responder espontáneo a esta petición da Terra, petición feita polo
xenio dos vates que foron escolleitos pra lle serviren de voceiros. Cando o escoitendes, matinai ben níl: é a voz dos nosos devanceiros, é a voz da
nosa Terra, é a voz dos nosos ormáns que peregrinan polo mundo. Nos lles pechedes os ouvidos”.
43. SOTELO BLANCO, Olegario: 88 gallegos, una tierra a través de sus gentes, Sotelo Blanco Ediciones, 1983, pp. 309-310.
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debido a varias causas que agora non imos a analizar. A poboación pasou de ser na súa maioría rural
a desprazarse ás zonas urbanas dentro de Galicia e
tamén a emigrar a outras comunidades da península e a outros países de Europa como poden ser
Francia, Suíza e Alemaña.A situación na actualidade é moi preocupante, chegando a desaparecer
núcleos enteiros principalmente na zona interior
de Galicia.

Galicia na súa maioría, e principalmente a zona interior
pasou pola revolución industrial sen pena nin gloria
chegando á metede do século pasado cunha actividade
agrícola e gandeira que ocupaba a un sesenta por cento
da súa poboación naquelas datas.
Por esta causa conserva un patrimonio tradicional
que noutras comunidades autónomas xa se perdera no século XIX e que agora intentan recuperar
incluso por métodos arqueolóxicos.

As derradeiras xeracións naceron na súa maioría
en zonas urbanas perdendo o contacto con elementos da nosa cultura tradicional rural e polo tanto
descoñecen este patrimonio tanto material como
inmaterial, xa que cando desaparece un elemento

En Galicia, na segunda metade do século XX prodúcense unha serie de cambios socioeconómicos
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O antes e o despois
Ano 1986

Ano 1998

OBRADOIRO DE HÓRREOS

material tamén leva consigo: toponimia, léxico, lendas, refráns, adiviñas, cancións, etc.

Con esta intención iniciouse este ano un
“Obradoiro sobre hórreos” en trinta colexios
de ensino público da provincia de Ourense, concretamente 28 centros de Educación Primaria e
dous Institutos, chegando a alumnos con idades
comprendidas entre os 6 e os 12 anos.

Non facer o posible para transmitirlle todo este
patrimonio ás futuras xeracións nas mellores condicións posibles sería unha demostración clara de
egoísmo, desprezo e inxustiza.
Dentro do numeroso e variado legado que nos
deixaron os nosos devanceiros está o hórreo como
un sinal de identidade do noso pobo e a nosa cultura
formando parte da nosa paisaxe rural. A perda deste
elemento da nosa arquitectura popular supón un
caso de impacto paisaxístico moi importante, perdendo esa zona o carácter definitorio propio.

Para min, que tiven a sorte de impartilo, foi unha
experiencia inesquecible e pracenteira pois non
chegaba a imaxinar o interese especial que mostraron os rapaces destes centros polo obradoiro chegando na maioría dos casos a pedir máis número de
horas de duración deste.
Teño que agradecerlles á Deputación Provincial de
Ourense e ó Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo
o feito de permitirme realizar esta actividade co seu
apoio económico e moral. Sería moi positivo contar
no sucesivo con outras Institucións para poder chegar
a máis centros. Pero eso véxoo moi difícil en vista do
pouco interese que mostran por este tipo de actividades de momento, chegando a dar a sensación de que
máis que difundilo quérese agachar para non ver a
realidade ante a incapacidade de resolver o problema e
a mala imaxe que da o abandono do patrimonio.

O hórreo, ó que Castelao definiu como “Unha hucha
sacra que garda o pan de todo ano” na súa obra “As
cruces de pedra na Galiza”, é nesta mesma obra centro da súa preocupación polo feito de que o hórreo
non tiña recibido a atención que merecía pola súa
importancia na nosa cultura. Esto segue a ser así cun
futuro moi negro non soamente para o hórreo senón
para todo o patrimonio etnográfico do medio rural.
É fundamental á hora de transmitirlle este patrimonio ás novas xeracións, explicarlle para que servía
e a importancia que tivo no seu momento para a
vida cotiá, pois sempre se aprecia máis aquelo que
se coñece.

Vicente Risco dixo referíndose o andar Galiza “e
cada vez que a andes has de atopar cousas novas e
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outras has de botar de menos”; eu creo que no futuro imos botar de menos moitas cousas interesantes
da nosa cultura tradicional.

COMPOSICIÓN DO OBRADOIRO
O Obradoiro está composto de dúas partes ben diferenciadas pero á vez, complementarias entre si.
- Na primeira parte ponse á disposición dos alumnos
información xeral sobre os hórreos como poden ser:
utilidade, tipoloxías, distribución xeográfica, denominación segundo as zonas tanto do hórreo como
das pezas principais que o forman e os materiais de
que está feito.
- Formas de emprego da fariña de millo a nivel tradicional: papas, boroa, bica,...

Todo esto compleméntase coa realización de
debuxos de dúas tipoloxías fundamentais
de hórreos de Galicia,
Asturias, Cantabria,
Euskadi, Navarra, León,
Portugal e Romanía.

No apartado teórico tamén se copian distintas manifestacións de tradición oral sobre o millo, a fariña,
o muíño, a forno e o pan. Dentro delas están as adiviñas, os refráns, as poesías, as cancións e os ditos
populares relacionados co tema.

EXPERIENCIA DIDÁCTICA: EFECTOS
SOBRE OS ALUMNOS

- Na segunda parte
realízase un traballo
en equipo consistente na realización
dunha maqueta dun
canastro de varas de
planta circular.

Esta actividade provoca nos alumnos un desexo de
facer pescudas na súa zona co gallo de obter máis
datos sobre o tema de dous xeitos diferenciados:
-Por observación directa do seu entorno máis
próximo; alí tentan atopar materiais coa finalidade
de realizar nas súas casas o que están a facer na
escola.

No transcurso da actividade dáse información sobre
a cultura do millo:
- Proceso de transformación en fariña e posteriormente en pan

-Por enquisa, preguntando ós seus pais e ós seus
avós sobre o tema, facilitando entre eles unha
comunicación interxeracional moi interesante e útil
principalmente para os alumnos.

- Utilización da folla da espiga do millo en verde
(formación de silos)
- Emprego dos
combustible.
- Utilidade do
actualidade

carozos

millo

a

da

nivel

espiga

É de esperar que toda esta serie de coñecementos sirva tamén para que aprecien máis todo o
noso patrimonio tradicional, aprendendo a respectalo, coidalo e recuperalo cando teñan a idade e os
medios para poder facelo.

como

industrial

na
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Algún deles tal vez chegue a ocupar cargos de responsabilidade nas distintas Administracións que
teñen a obriga de velar polo coidado e conservación
do noso patrimonio e que o fagan con máis interese
e intensidade que na actualidade.

QUE FACER PARA REMEDIAR ESTO?

de esmolas para a cultura tradicional se o comparamos con outros presupostos e inversións noutras
manifestacións culturais con máis “glamour” e
repercusión mediática.
Non se pode seguir prometendo nas campañas electorais o que despois nos se leva a cabo ou no mellor
dos casos se fai na súa mínima expresión para cumprir co requisito.
As distintas Administracións teñen que estar unidas
para esta misión e non levarse a contra por norma.
Temos que ter presentes tódolos días do ano as ideas
de Castelao, Cuevillas, Xaquín Lorenzo, Ben Cho
Sei, Otero Pedrayo, Antonio Fraguas, etc e levalas á
práctica.
Mentres os políticos se poñen de acordo, tentaremos
de seguir sementando nas novas xeracións o respecto e a admiración pola obra dos nosos devanceiros,
por suposto, agradecendo ós docentes que consideran oportuna e útil esta actividade.
É tamén moi importante saber difundir este patrimonio creando con el un sistema de desenvolvemento
sostible dende o punto de vista turístico creando
centros de interpretación, rutas de observación
e outros valores engadidos que, ben xestionados,
poderían ser moi rendibles para o nos país evitando
en parte o seu despoboamento progresivo e imparable doutro xeito.

A ver se entre todos conseguimos salvar de desfeita
actual o maior número de “Aldeas da Cultura”.
Todo esto é unha dedicatoria e lembranza ó “culpable” de que celebremos este Congreso a quen lle
agradezo que me ensinara a non sentir vergoña da
nosa cultura, senón todo o contrario.

Todos somos conscientes de que o nivel de implicación das distintas Administracións nesta tarefa
na actualidade é máis ben testemuñal, dedicándolle presupostos que semellan “calderilla” a modo

Grazas Don Xaquín!!!!!!!!!!!
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DANIELA GONÇALVES, ISABEL CLÁUDIA NOGUEIRA,
MARGARIDA QUINTA E COSTA E MARIA CRISTINA V. DA SILVA
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DE PAULA FRASSINETTI, PORTO
RESUMO

Palavras-chave: intergeracionalidade, património,
intervenção comunitária

O projecto A Magia dos Tempos Livres, da responsabilidade da Escola Superior de Educação
de Paula Frassinetti (ESEPF), em parceria com a
Câmara Municipal do Porto, tem como principal
objectivo promover a interacção entre idosos e
crianças numa clara tentativa de valorização da
intergeracionalidade.

INTRODUÇÃO
Durante a sua existência, a Escola Superior
de Educação de Paula Frassinetti (ESEPF) tem
vindo a desenvolver diferentes projectos de
intervenção e investigação no âmbito do apoio
comunitário local. A Magia dos Tempos Livres
é a designação de um desses projectos, e foi
pensada numa clara tentativa de promoção da
interacção entre idosos, participantes de Centros
de Dia, e crianças do Ensino Básico. Da responsabilidade da ESEPF, instituição portuguesa de
Ensino Superior Politécnico e em parceria com a
Câmara Municipal do Porto, envolveu como instituições parceiras o Centro Social e Paroquial de
Paranhos, a Casa das Glicínias e o Centro Social
do Regado.

Na base deste projecto, encontram-se dois pressupostos: por um lado, acreditamos que as crianças
podem proporcionar aos idosos - muitas vezes afastados da comunidade e desprovidos de projecto de
vida - momentos de participação efectiva; por outro
lado, reconhecemos como património inquestionável a muita sabedoria e experiência dos menos
jovens, que, beneficiando as crianças, favorecem a
tão necessária partilha de tradições entre gerações.
Nesta apresentação, pretendemos relatar algumas
das actividades já resultantes da implementação
deste projecto.

À sua concepção
objectivos:

1. Expressão popular utilizada em Portugal numa acepção que valoriza a sabedoria dos menos jovens.
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1. favorecer a tão necessária partilha de tradições entre gerações, visando proporcionar
aos utentes mais velhos - muitas vezes afastados da comunidade e desprovidos de projecto
de vida - momentos de participação efectiva
na comunidade;

T R A P O S ! . . .

As oficinas foram realizadas nas instalações das instituições parceiras, no período pós-lectivo da tarde,
tendo cada uma delas uma duração aproximada de
duas horas.
De seguida, serão apresentados resultados parcelares do projecto, uma vez que incidindo especificamente sobre o trabalho realizado nas oficinas da
Matemática e das Curiosidades do Mundo.

2. proporcionar às crianças dessas comunidades o património inquestionável da muita
sabedoria e experiência dos menos jovens;

MATEMÁGICA

3. oferecer momentos de formação no terreno aos alunos das licenciaturas em Educação
Social e Educação de Infância, permitindolhes obter uma formação prática para actividades não-formais.

Contextualização da oficina

De acordo com Alves (2001:16), já nas antigas civilizações − nomeadamente egípcia, romana e maia
− era frequente a prática de jogos envolvendo a
participação conjunta de adultos e crianças, o que
permitia aos mais novos o contacto com valores,
conhecimentos, normas e padrões de actuação
dos adultos. Para grande parte das sociedades, e
segundo a mesma autora, os jogos, brincadeiras e
divertimentos eram aceites sem preconceitos nem
discriminações, e os jogos eram já encarados como
uma actividade importante no ensino da aprendizagem da leitura, do cálculo e na educação em geral
do indivíduo. Concordamos com Nogueira (2004),
quando escreve:

Este projecto teve como propósito promover a
interacção entre idosos e crianças fomentando,
deste modo, a intergeracionalidade, a qual deve ser
estimulada, pelos diversos benefícios que oferece a
ambas as faixas etárias: as crianças podem proporcionar aos idosos momentos de distracção e alegria,
numa vida que por vezes já se apresenta bastante
desprovida de objectivos; os idosos fazem-se acompanhar de muita sabedoria e experiência, que em
muito poderão beneficiar as crianças e que possibilitarão a tão necessária partilha de tradições entre
estas duas gerações.

“Jogar, para a criança, é sinónimo de alegria, entusiasmo, espontaneidade e desejo permanente de
recomeçar: o jogo contribui para o desenvolvimento
harmonioso e equilibrado da sua personalidade,
proporcionando-lhe a alegria indispensável à expansão da afectividade, da curiosidade, da imaginação,
da integração e criando excelentes oportunidades
para o desenvolvimento de capacidades como a
observação e a criação.” (p.83)

Para a sua implementação, foram concebidas actividades que se realizariam sob a forma de oficinas.
Estas actividades foram concebidas pelos docentes
da ESEPF, que fizeram formações específicas visando a sua concretização; essas foram posteriormente
preparadas pelos alunos das licenciaturas que aderiram ao projecto, e originaram seis oficinas distintas:
Danças de Roda, Avós Contadores de Histórias,
Manualidades, Jogos Tradicionais, Matemágica e
Curiosidades do Mundo.

A Matemágica foi uma oficina construída para possibilitar explorações de natureza lógico-matemática a partir da realização de actividades de cariz
lúdico, promovendo o trabalho de grupo e também
a troca de experiências intergeracionais. O carácter essencialmente lúdico que a caracteriza parte
do pressuposto de que a matemática está e pode
estar naturalmente presente em actividades tradi-

No primeiro ano do projecto, cada grupo de alunos
preparou uma das oficinas e dinamizou-a em cada
um dos centros de apoio social; no segundo ano, cada
grupo de alunos ficou vinculado a uma das instituições,
tendo assim oportunidade de implementar uma maior
variedade de oficinas, cuja realização passou pela
necessária formação adicional nas outras oficinas.
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a matemática e as suas representações presidiu à
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actividades previstas nesta oficina: atendendo aos
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a serem realizadas em três momentos distintos, que
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material: modelos de tangram em papel, tesouras,
cola, revistas, cartolinas e exemplos de imagens
construídas com tangrams.
1,2,3, PESCA LÁ OUTRA VEZ ! foi a designação escolhida
para a terceira actividade desta oficina. Para a sua
concretização, teriam de ser mobilizadas noções e
relações topológicas, permitindo assim a activação/
consolidação de aprendizagens formais e não formais anteriores, em contexto lúdico. Num primeiro
momento, os participantes – preferencialmente
organizados em equipas – teriam de preparar o
suporte físico que serviria de base à realização do
jogo (Caixa do jogo 1,2,3…pesca lá outra vez!): tal
tarefa implicaria a execução de instruções contidas
em cartões. Num segundo momento, desenrolarse-ia um jogo do tipo pergunta-resposta, remetendo os participantes para questões de natureza
lógico-matemática.

Descrição da oficina

A primeira actividade – À PROCURA DE … – destinava-se a criar um espaço de desenvolvimento das
capacidades de organização e estruturação espacial,
e, para a sua realização, os participantes deveriam
estar preferencialmente organizados em equipas.
A actividade proposta consistia na (re)construção
de um painel que se encontrava dividido em 36
partes, cada uma delas identificada horizontal e verticalmente por duas coordenadas (figura e cor, respectivamente). Cada equipa deveria efectuar o lançamento de dois dados: um fornecia a coordenada
horizontal (dado das formas) e o outro a coordenada
vertical (dado das cores); o par resultante identificaria então o local onde cada cartão seria colocado no
painel. Terminada a construção do painel, poderia
realizar-se a exploração da imagem obtida.

Um primeiro balanço…

A compreensão e utilização de diversas formas geométricas e a utilização de materiais do quotidiano na
construção de puzzles presidiram à concepção da
segunda actividade – VAMOS BRINCAR COM AS FORMAS –,
cuja realização contemplava as seguintes fases:
construção dum tangram em papel, reprodução
de imagens com as partes do tangram, criação de
novas imagens e elaboração dum painel final colectivo. Para a sua realização, era disponibilizado diverso

Com a realização desta oficina, pretendia-se promover
a cooperação entre crianças e idosos: na realização de
qualquer uma das 3 actividades foi possível constatar
essa interacção. De facto, todos os grupos constituídos
para a realização destas tarefas incluíam crianças e idosos, e foi visível a cooperação entre estes dois grupos
etários. Apesar de nem sempre todos os idosos terem
demonstrado interesse e receptividade para participar
aquando da proposta das actividades – contrariamente
às crianças, que manifestaram entusiasmo, empenho
e curiosidade na exploração e utilização de todos os
materiais na realização das mesmas –, saliente-se que,
no seu decorrer, estes não quiseram qualquer tipo de
ajuda para a realização do seu trabalho, conseguindo
realizá-lo autonomamente e atingindo os objectivos
propostos.

Figura 1 – Painel da actividade À

Curiosidades do Mundo

PROCURA DE…

A oficina Curiosidade do Mundo pretendia abordar
de uma forma lúdica algumas áreas das Ciências
Físicas e Naturais.
O primeiro tema desenvolvido foi “As cores do
mundo” (Barros e col., 2007) que tinha como objectivos específicos: favorecer a identificação e explo199
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ração das cores primárias (amarelo, azul ciano e
vermelho magenta) e secundárias (verde, vermelho
alaranjado e violeta); proporcionar o refinamento da motricidade fina; permitir a descoberta de
várias técnicas de pintura e utilização de materiais
diversificados.

T R A P O S ! . . .

que, no final, se visualizassem as seis cores possíveis (Figura 2c).
Na avaliação deste tema, verificámos que mais de
76% das crianças e idosos inquiridos identificaram
as cores primárias amarelo, azul e vermelho (Figura
3). Das cores secundárias resultantes, o verde foi
o mais reconhecido (sendo que 60% dos utentes
identificaram a cor verde como resultante do azul
e do amarelo). Em seguida, identificaram o laranja,
resultante do vermelho quando misturado com o
amarelo (47% dos utentes). Apenas uma pequena

Tínhamos como preocupação facultar ao grupoalvo, composto por 24 idosos e 40 crianças, alguns
momentos de aprendizagem através de três actividades experimentais.

A
primeira
–A
BORBOLETA– consistiu na colocação
de tinta de guache,
nas três cores primárias, numa folha
de papel que posteriormente era dobrada a meio n qual,
2a
2b
2c
uma vez espalhadas
as tintas, se observaFigura 2 – “A Borboleta” feita por uma criança (2a); “O Palhaço” pintado por uma idosa
va de uma imagem
(2b); “A Boneca”: recorte e colagem de uma idosa e uma criança (2c).
com simetria vertical. Dependendo do uso de apenas duas ou das três
percentagem identificou o violeta e outras cores,
cores e do modo como as gotas eram colocadas discomo o castanho, o roxo, o preto, como resultantes
persas no papel, obtinham-se imagens diversas. Os
da mistura das três cores primárias.
intervenientes eram convidados a conversar sobre
possíveis interpretações da mancha de cores obtida
O segundo tema desenvolvido, denominado “A propae a identificar as cores presentes, compreendendo
gar o som entre gerações” (Silva et col., 2007), tinha
que algumas das cores observadas não tinham sido
como objectivos específicos: orientar a construção de
colocadas mas tinham sido obtidas em resultado da
instrumentos musicais; proporcionar a identificação
mistura das cores primárias (Figura 2a).
de sons e relacioná-los com materiais diversificados
utilizados; permitir a utilização dos instrumentos
A segunda actividade – O PALHAÇO – permitia a
construídos no acompanhamento de músicas familiaaplicação das noções adquiridas utilizando
lápis de cera nas cores primárias para pin- Figura 3 – Avaliação das cores identificadas na Borboleta pelos
idosos e pelas crianças
tar um palhaço desenhado, respeitando as
cores finais propostas no modelo apresentado (Figura 2b).
A terceira actividade – A BONECA – consolidava os conhecimentos propondo a utilização de papel celofane nas cores primárias e
de moldes de roupa para vestir uma boneca
de papel jogando com o comprimento da
camisola, das mangas e da saia de modo a
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res cantadas pelos idosos e aprendidas pelas
crianças.
Na actividade de
construção de instru4
5
mentos, participaram
oito idosos que trabalharam especifica- Figura 4 - Idosa a pintar uma maraca que construiu
Figura 5 – Idosos e crianças a acompanhar em uma música com os instrumentos musimente os diferentes
cais construídos pelos idosos.
sons produzidos por
instrumentos construídos com material reciclado (copos de plástico, garpara a correcta separação de resíduos sólidos urbanos
rafões de água, tubos de cartão, marcadores secos,
para a reciclagem.
paus de madeira, arroz, feijão, massinhas), pintandoos e decorando-os a seu gosto (Figura 4).
Neste tema participaram catorze idosos e treze crianças, que na primeira actividade, debateram os comporNa utilização dos instrumentos musicais, além dos
tamentos que melhor protegem o ambiente, contando
oito idosos participaram também catorze crianas suas experiências (Figura 6),
ças que acompanharam músicas típicas portuguesas como “A dobadoira”, “Ó Rosa, arredonda a
A análise da tabela de registo do debate (Tabela 1) persaia”, “Alecrim”, “A machadinha” e “A
mitiu-nos concluir que os idosos se
Caminho de Viseu” (Figura 5).
preocupavam com o desperdício
de energia em resultado de manter
Para avaliação deste tema, os dinamias luzes acesas (70% dos particizadores forneceram ao grupo instrupantes) mas não separavam o lixo
mentos musicais reais, para que estes,
(apenas cerca de 30% o fazem).
em conjunto, pudessem estabelecer
Cerca de metade dos idosos manicomparações e detectar diferenças
festaram preocupação em poupar
relativas aos sons produzidos. Este
a água. As crianças assumiram ter
objectivo foi atingido, uma vez que
comportamentos ecologicamente
Figura 6 – Diálogo com os idoas crianças conseguiram perceber as sos e as crianças sobre os seus
responsáveis em todas as questões
diferenças, nomeando-as e fazendo conhecimentos relativamente à
colocadas, com a excepção de
preservação
do
ambiente.
comentários, referindo os sons mais
evitar abrir a porta do frigorífico
graves ou mais agudos, que variavam
(25% não tem essa preocupação).
em função dos materiais utilizados na
Curiosamente, metade das crianconstrução do instrumento.
ças declararam deitar lixo para o
chão, contrariamente aos idosos,
O terceiro tema abordado nesta oficina
que declararam não o fazer.
foi a educação ambiental sob o título
“O ambiente intergeracional” (Mandim
Na segunda actividade, forma
e col., 2007) e cujos objectivos consisconstruídos ecopontos forrados
tiram em: a) sensibilizar os dois grupos
com papel de cor verde, vermepara os problemas ambientais e para
lho, amarelo e azul, e separados,
Tabela 1 - Registo dos comportamentos e dos conhecimentos
os comportamentos a ter de modo a
mediante um jogo, os vários resídas
crianças
e
dos
idosos
relaexercerem uma cidadania responsável,
duos fornecidos a cada um dos
tivamente à preservação do
b) proporcionar o diálogo com respeigrupos compostos por idosos e
ambiente.
to mútuo e c) diagnosticar e educar
crianças. Os monitores tiveram de
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intervir sempre que os idosos tentavam passar para
as crianças a responsabilidade da separação dos resíduos, motivando-os para a participação na actividade
do grupo. A actividade da separação dos resíduos
sólidos foi motivadora e ajudou os idosos a ganharem
confiança e a sentirem-se capazes de a realizar posteriormente. Os idosos mostraram-se muito sensíveis
aos problemas ambientais, tendo como comparação
o mundo que conheciam quando novos. As crianças
não têm essa experiência mas, porque estão mais
informadas, também se mostraram muito empenhadas em melhorar o meio ambiente. A preocupação
pela qualidade do ambiente deve ser um dever cívico
que não se compadece com idade, género ou raça,
uma vez que depende exclusivamente dos comportamentos por nós assumidos.

T R A P O S ! . . .

promovendo um verdadeiro diálogo intergeracional
(Figura 7).

Figura 7 – A demonstração real de um ambiente intergeracional consolidado no final do projecto

CONCLUSÕES
A actualidade caracteriza-se por um maior afastamento entre gerações. O ritmo de vida a que as
pessoas são submetidas, gerado pelas mais variadas
pressões pessoais e profissionais, faz com que os
mais jovens e os mais idosos nem sempre disponham da atenção e do tempo que deveriam merecer.
A actividade dos educadores, por seu turno, embora
tenha subjacente uma preparação académica tida
como adequada, deixa, por vezes, lacunas em termos da preparação prática para a implementação de
actividades não-formais que importa colmatar.
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É neste contexto que se nos afigura pertinente levar
a cabo uma iniciativa desta natureza que procurou,
essencialmente, promover uma maior aproximação
entre gerações por natureza afastadas (idosos e
crianças) e que, do mesmo modo, permitiu a futuros
educadores desenvolver capacidades de intervenção
no terreno em situações não formais, dessa forma
contribuindo para a promoção de competências
transversais, na esteira do que Bolonha preconiza.
Este trabalho demonstra que é possível motivar
idosos e crianças a partilharem momentos de construção de conhecimento e de aplicação dos novos
conceitos a contextos equivalentes, bem como enriquecer as experiências das crianças pelas histórias
dos idosos e valorizar a participação dos idosos,
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