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Jorge Rodrigues Gomes

Introdución
Reconstruír e transmitir a memoria do oficio

Ourense é coñecido mundialmente, entre outras cousas, pola chispa que desprende a roda de afiar. Somos
un pobo de emigrantes, que tivo presenza nos lugares máis insospeitados do planeta. Alguén ata cantaba
que había un galego na lúa. Alá onde fomos hai parte do noso patrimonio, recreado da man de asociacións,
centros galegos e toda a infraestrutura cultural que xiraba ao seu redor. Pero a verdadeira pegada, o que
constitúe un símbolo inconfundible é o paso dos afiadores polas rúas e estradas dos pobos que percorreron.
Ao tempo que todos temos na retina a imaxe dun afiador chegado da Ribeira Sacra, temos tamén a sensación
de que esa imaxe vai formando parte do pasado, e o que lle engade dramatismo á situación é que ese pasado
vai deixando de existir por non estar escrito. Aquel pasado que só está na memoria oral ten os días contados.
O que se escribe pode durar máis no tempo, ou no menos o documento literario ou científico aporta unha
versión máis coa que contrastar o que se transmite oralmente. Historiadores, etnógrafos ou intelectuais nostálxicos dunha Galicia que outrora existíu, tentan reconstruír ese pasado e por veces algún traballo sobre
afiadores chega ás nosas mans. Na escultura e noutras artes tamén queda testemuña gráfica, pero consideramos que a memoria do oficio debía ter un espazo de reflexión e debate no marco universitario, a través
dun congreso que convocase a investigadores/as, educadores/as, portadores e demais persoas implicadas e
interesadas na reconstrución desta parte importante da historia de Galicia.
Uns e outros tiñan espazo no marco do Congreso, tanto nas actividades programadas como a través da participación con relatorios libres. O V Congreso de patrimonio pretende dar cabida a todas estas manifestacións
da cultura do afiado, e outras técnicas artesanais de comunidades rurais. Está pensado desde Galicia, pero
ten carácter internacional, para achegarnos a realidades doutros pobos mediterráneos, máis semellantes do
que podiamos imaxinarnos. Por un lado, a proximidade entre os oficios de afiador e fabricantes de coitelos e
navallas (tradición albaceteña); por outro a proximidade xeográfica e humana de Portugal, ruta natural escollida por moitos afiadores; finalmente, a irmandade entre afiadores galegos, con colectivos do Pirineo Central
francés, e do Val de Resia en Italia. Todos estes territorios aportaron reflexións e investigacións de interese
sobre a súa realidade, e ademais mostras materiais do seu patrimonio material e inmaterial (pezas museísticas,
producións documentais, páxinas web, etc). Portadores e investigadores viñeron da man para dar este pulo
internacional ao congreso.
Galicia conta coa memoria dos afiadores e doutros oficios vencellados a comunidades rurais, tanto co testemuño oral, como con achegas de etnógrafos, antropólogos, filólogos e pedagogos, entre outros intelectuais.
No primeiro caso, a Casa das Rodas de Florencio de Arboiro e o labor da Asociación Ben-cho-Shey, así como
o recente documental “A última viaxe do afiador”, de Aitor Rei, permiten custodiar boa parte da memoria.
Eles foron os protagonistas das saídas de estudo do Congreso, por terras de Liñares, Parada de Sil, Arboiro,

Manzaneda e Trives. O estado da cuestión foi presentado polo editor Olegario Sotelo Blanco, autor de interesantes investigacións sobre Terras de Caldelas. Museos que acollen outros aspectos da memoria do rural
galego e portugués, presentaron tamén a súa historia e actualidade: Vilar de Santos, Allariz, Montalegre e
Museo do Pobo Galego.
Outras achegas de investigación corresponderon a Xosé Carlos Sierra, Fátima Braña, Xosé Manuel González
Reboredo, Santiago Veloso, Isaac Alonso Estravís, Delfín Caseiro e Jorge Rodrigues, desde os máis variados
campos do coñecemento das ciencias sociais e humanas. A maior parte das intervencións foron redactadas
para incluír nas actas. Ademais o profesor Jorge Rodrigues Gomes elaborou unha rigorosa edición do barallete traducido a varios idiomas, coa axuda de diversos colaboradores e colaboradoras: Juan Álvarez e Myriam
Lagremee, (francés), Loren Serio (italiano), Marga Rodríguez Rodríguez (alemán e inglés), João Ruivo, (portugués). Como transfondo dos diversos debates estivo presente sempre a memoria de dous autores que abriron
camiño neste labor de documentar, analizar e divulgar o quefacer dos afiadores e a cultura xerada ao longo
dos tempos: Xosé Ramón e Fernández-Oxea (Ben-Cho-Shey), e Xosé Antón Fidalgo Santamariña, estudoso
dos afiadores e iniciador deste evento congresual para a posta en valor do patrimonio. Tamén houbo palabras
para un escritor da terra que formou parte do programa pero finalmente non puido achegarse ata Ourense,
Xosé Fernández Ferreiro.
As intervencións dos convidados e convidadas doutros territorios, tamén aportaron como diciamos, memoria e reconstrución teórica da memoria: Perrine Bertrand e Bernard Bertrand (autor do texto incluído nas
actas), de Francia; Gionanni Negro, Presidente do Museo d’Arrotino di Stolvizza, Val Resia; Álvaro Campelo,
de Portugal; Juán Amós Núñez, María de Pascual e Javier Díaz de Pardo, do Museo da Cuchillería de Albacete.
Finalmente o tema do “afiado e outras técnicas artesanais de comunidades rurais” convocou a dúas ducias
de investigadores e investigadoras, maioritariamente vencellados ás universidades galegas, pero coa participación de Portugal e Venezuela. Os relatorios presentados foron vinte, e practicamente todos son recollidos
nesta edición, coa excepción da aportación de Susa Herrera sobre a música dos oficios, que a pesares do seu
interese non contamos co texto escrito. As restantes forman parte das actas deste congreso internacional
que contou no comité científico con notables expertos nas cuestións abordadas, como son: Marcial Gondar
Portasany (USC); Mar Llinares García, (USC); José Antonio Caride Gómez (USC e SIPS); Xavier Úcar Martínez
(Universitat Autónoma de Barcelona e SIPS); Américo Peres. (UTAD e SIPS); Uxío Breogán Diéguez Cequiel.
(UDC e Murguía. revista galega de historia); Narciso de Gabriel Fernández (UDC e Sarmiento. Anuario
Galego de Historia da Educación); Carmen Pugliese (Centro Italiano di Studi Compostellani. Perugia) e
Paula Godinho (Universidade Nova de Lisboa). Para todos os autores de ponencias e relatorios, así como aos
integrantes dos comités, o noso agradecemento.
Tentamos agrupar con algo de coherencia todas as contribucións de ponentes, portadores e relatores, distribuindoas en catro partes, sendo as dúas primeiras alusivas ao ámbito etnográfico, tanto investigación, como
musealización; a terceira que aglutina as intervencións de pedagogos e educadores dos distintos niveis, con
propostas de intervención educativa para preservar e por en valor o patrimonio; e finalmente a cuarta que se
centra nas falas gremiais, cunha interesante adenda que contén as traducións do barallete.
Estender o noso agradecemento a entidades colaboradoras, en particular á Deputación Provincial polo
financiamento dos gastos básicos do Congreso e da edición das actas, e tamén a participantes, que por uns
días enriqueceron os debates académicos e respiraron os aires frescos dunha comarca, patrimonio natural e
cultural de incalculable valor, pero que, se non se remedia, quédase sen xente, que enlace o futuro con esta
rica tradición.

I
O OFICIO DO AFIADOR
E A SÚA
MUSEALIZACIÓN
NO PATRIMONIO CULTURAL
EUROPEO

Os afiadores,
unha industria ambulante

OLEGARIO SOTELO BLANCO

Lugares de procedencia dos afiadores

É para min unha ledicia poder participar neste
congreso antropolóxico que dedica un espazo
importante ao mundo dos afiadores. Con isto a
Universidade dignifica e humaniza a presenza duns
homes que durante séculos, e con moita humildade, levaron o nome de Ourense por toda España e,
como emigrantes de tempada, tamén levaron esa
«industria ambulante» tirando da roda polos países
americanos.

Sempre se considerou que o lugar de procedencia
dos afiadores era Nogueira de Ramuín, na provincia
Ourense, e non sen razón, porque foi deste concello
de onde saíron riadas destes profesionais. Contribuíu
a esta singularidade territorial o feito de que neste
concello traballaban ata hai poucos anos os fabricantes de rodas de afiar, instrumentos indispensables
para levar polo mundo esta industria ambulante
composta por home, oficio e máis roda. Pero o certo
é que doutros concellos, iso si, todos da provincia
de Ourense, partiron milleiros de afiadores: Coles,
A Peroxa, O Pereiro, Esgos, Xunqueira, Parada do
Sil, A Teixeira, Castro Caldelas, Chandrexa, Trives
e Manzaneda... De todos eles saíron afiadores, pero
polos datos que eu teño e pola xente que entrevistei
ao longo de tres décadas, estando moitos afiadores
aínda en activo, dos concellos que máis homes da
roda saíron foron de Montederramo, Rabal e San
Xoán de Río. Había aldeas nestes concellos das que
saíron afiadores de todas as súas familias. Coñecín
casas que, sendo catro irmáns, todos eles foron
afiadores. Mesmamente na miña aldea de Quintela
de Mazaira vivín o fenómeno: eramos vinte veciños

A miña gratitude para a Universidade de Vigo,
para a Deputación de Ourense, para o Centro de
Cultura Popular Xaquín Lorenzo, para a Asociación
Cultural Ben-Cho-Shey e a máis para a Sociedad
Iberoamericana de Pedagogía Social, organizadores
deste evento.
Sempre considerei a figura dos afiadores como a
duns homes curtidos polo traballo e como uns
grandes profesionais. Hoxe este oficio, tal e coma
se coñeceu durante moito tempo, está en vías de
desaparición, aínda que debido ás circunstancias
económicas do momento, xorden novos métodos de
afiado cos que se gañar a vida, pero que nada teñen
que ver co que fixeron os nosos afiadores.
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xastres, cesteiros, costureiras, tecedeiras, albaneis,
canteiros... nos que o aprendiz podía botar ata cinco
anos co mestre pagando os primeiros anos e o resto
sen cobrar e, no mellor dos casos, «a mantidas», é
dicir, que comían na casa na que traballaban porque
todos estes oficios eran tamén ambulantes, pero
adoitábanse realizar dentro da mesma comarca onde
vivían.
A aprendizaxe dos afiadores era distinta. Na maioría
dos casos, cando collían a roda e saían para Castela,
que era a ruta máis habitual, o único que fixeran
era ter afiado algunha ferramenta no molexón que
había na súa casa. Hai que ter en conta que adoitaban saír polo mundo sendo moi novos, tanto que a
maioría dos entrevistados confesaban ter saído entre
os doce e os catorce anos. Iso si, adoitaban saír de
criados (mutilos) que adoitaban ir polas casas recollendo as ferramentas que afiaban os profesionais
(os naceiros) e pouco a pouco ían aprendendo o
oficio para, en canto mercaban a roda (tarazana),
xa se atrevían a ir afiando pola súa conta. Moitas
veces aprendían estragando ferramentas, o que lles
obrigaba a non volver pola mesma zona. Contábame
un destes vellos afiadores que un día, aló por terras
de Zamora, encargáronlle afiar unha navalla barbeira, unha das ferramentas máis difíciles e ao afiala
pasouna dun lado para o outro... cando o dono
pasou a recollela e pagarlle o servizo, tíñaa envolta
nun cacho de xornal e díxolle ao amo que estaba
envolta porque lle dera un temperado especial con
aceite e debía permanecer así vinte e catro horas.
O rapaz cobrou e largouse do lugar. Que pensaría
o dono da navalla cando descubriu que lla deixara
inservible?

e dezaseis eran afiadores. Uns percorreran terras
de Castela tirando da súa tarazana e outros terras
do Brasil e de Arxentina. Estou certo que, por esta
proximidade con familiares e veciños afiadores,
sempre tiven un especial aprecio por eles e polo
seu oficio.
A maioría das aldeas das que saían estes afiadores
eran terras de montaña, terras pobres e pouco produtivas, propiedades minifundistas con pequenas
ganderías que utilizaban máis para o traballo que
para producir leite ou carne. Vivían en economías
de pura subsistencia e en moitas ocasións con familias numerosas que precisaban dun complemento
económico que consistiu en saír polo mundo a
buscarse a vida como emigrantes, que no caso dos
afiadores eran de tempada, porque adoitaban ir
para Castela nos meses de inverno e primavera para
regresar cunhas pesetas no peto cando chegaba o
tempo dos duros traballos no campo para axudar
á muller. Porque, mentres eles afiaban polo mundo
adiante, elas traballaban, coidaban dos fillos e facían
as tarefas domésticas converténdose como diría
Rosalía en «viúvas de vivos», aínda que neste caso
era por tempadas. Diferente era a opción de cruzar
o charco, sobre todo cara a Brasil, Cuba e Bos Aires,
que adoitaba implicar quedar durante máis tempo
ou incluso de forma definitiva no país de recepción, ben como afiadores ambulantes ou montando
modestos talleres de afiado ou tendas de coitelería

Estes rapaces, ás veces criaturas, cando verdadeiramente aprendían o oficio era cando saían co pai ou
con algún familiar.
Con referencia ao aprendizaxe, só atopei un par de
antigos afiadores que fixeran un curso nunha escola
da Coruña, na que non aprendían moito, pero ao
cabo duns días outorgábanlle un título.

Como aprendían o oficio
No mundo dos afiadores, o mesmo que coa aprendizaxe do oficio pasaba co barallete, que ían aprendendo a base de escoitar palabras da boca doutros

A diferenza doutros oficios que se aprendían no
mundo rural, nomeadamente carpinteiros, ferreiros,
10
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afiadores e de practicar cando se xuntaban varios.
Este idioma utilizábano cando non querían que os
entendesen outros ambulantes que se xuntaban en
pensións de Castela, como os vendedores de mantas
casteláns ou portugueses cos que ás veces xogaban
ás cartas, e se falaban en galego entendíanlles moitas
palabras. Do barallete non entendían nada, o que
lles permitía ás veces facer pequenas trampas entre
eles para gañar unha partida.

Afiadores-capadores
O oficio da capador tamén o desempeñaban homes
destas comarcas, en especial de San Xoán de Río,
pero este era un oficio máis complicado que o de
afiador e necesitaban unha licenza outorgada por
unha entidade veterinaria. Había afiadores que non
tiñan licenza, pero sabían capar e aplicaban aquilo
de «feita a lei, feita a trampa». Comentaban algúns
destes profesionais do afiado que ían por Castela
con aparencia de afiadores pero, cando lles saía un
traballo de capador, tamén o realizaban aínda que
non tivesen permiso para iso. Os capadores cobraban máis, e por riba tiñan maior prestixio social. De
feito, algúns destes afiadores que comezaran o oficio
de capador como intrusos legalizaron a súa situación
e acabaron dedicados só a esta profesión.

Onde traballaban os nosos
afiadores?
Os mellores lugares de traballo dos nosos afiadores
sempre estiveron fóra de Galicia, porque na nosa
terra os labregos que traballaban con ferramentas de
corte que se deben afiar con frecuencia, facíano eles
mesmos, xa que habitualmente en cada casa había
pedras ou molexóns para afiar. No resto da península, moi especialmente en Castela, Navarra, ou
Valencia, preferían o servizo profesional do afiador.
Moitos afiadores da zona de Nogueira de Ramuín
cruzaban traballando a provincia de Lugo hasta
introducirse en Asturias. Da zona do Castro, Rabal
ou San Xoán de Río montaban no tren en San Clodio
en compaña da súa roda camiño de Castela. Podían
comezar en Zamora ou en León para seguir polo
11
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era moito máis longa ou incluso definitiva, o que os
convertía en verdadeiros emigrantes.

resto de provincias. Tamén había os que ían para
Navarra, onde algúns combinaban o traballo de
afiadores co de cordeiros porque, segundo me contou un afiador de Rabal, na época de facer cordas,
aínda que era un traballo máis duro, aparcaban a
tarazana por uns días para gañar cartos facendo
cordas. A Castellón e a Valencia tamén chegaron
moitos afiadores e, como non, tamén a Andalucía,
especialmente a Sevilla capital, onde Ricardo de Sas
díxome que, concretamente no barrio de Triana,
tiña a mellor clientela do mundo.

Entre estes homes da tarazana e do barallete
había solidariedade. Contábanme que se xuntaran
en Valencia varios paisanos para ir afiar e que no
canto de se facer a competencia, decidiron facer co
recadado por cada un deles un fondo común que
repartiron a partes iguais a final de mes. Tamén
se xuntaban en calquera lugar de terras de Castela
para dar conta dun xamón, un pan de centeo ou
uns chourizos que trouxera da aldea o último que
chegase.

Cando cruzaban o Padornelo, cada un destes afiadores emprendía a ruta na que tiña a súa clientela cando
xa eran profesionais. Eran emigrantes de tempada
porque só acudían uns meses, porque o resto do ano
había que combinalo cos traballos labregos na súa
aldea de Galicia. Eran, polo tanto, emigrantes que
aforraban os cartos que gañaban nos meses de traballo en Castela e logo investíanos na súa terra mercando fincas, adquirindo máis vacas ou facendo unha
casa nova. Diferente situación era a dos afiadores que
cruzaban o charco cara ao Brasil, Montevideo, Cuba
e, moi especialmente, Bos Aires, onde a súa estancia

Moitos destes afiadores, bos profesionais, chegaban
a facer unha clientela ou, como eles dicían, unha
«boa parroquia» que, ao se xubilaren ou por ter decidido non volver, vendían a outro compañeiro.

Forma de vida
O afiador foi sempre un home austero nos seus
hábitos cotiáns. Incluso a súa forma de vestir era tan
12
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longo percorrido cara ás Américas. Todo isto xeraba
unha relación sentimental que se asociaba ós bos e
malos momentos, a todo o que constituía a vida e a
propia historia destes homes.

sinxela que ás veces eran tratados como mendigos
polo seu aspecto físico. Había nesa forma de vestir
algo de forma de vida, de ir cómodos pero non chamar a atención. O mesmo ocorría cos lugares onde
durmían ou comían. No mellor dos casos ían a pensións baratas e outras veces durmían nas palleiras.
Os desprazamentos constituían grandes distancias
que separan lugares de Castela, distancia que ás
veces percorrían tirando da roda á mañá ben cedo
para empezar a xornada traballando ata completala
cando o sol se poñía. Era unha vida pouco cómoda,
pois se trataba de traballar moito para regresar a
casa co máximo de cartos posibles.

Para explicar a estreita relación entre o afiador e
a súa roda hai que ter presente tamén que esta se
arrastraba a forza de brazos, e ese mesmo contacto
físico convertíaa nun ben entrañable.
Este afecto xa non era igual cando a roda foi substituída pola bicicleta, aínda que era máis cómoda e o
afiador ía montado en vez de tirar por ela. Logo da
bicicleta chegou a moto, na que todo funcionaba co
motor e para afiar xa non había que darlle ao pedal.
Na actualidade, cando apenas quedan afiadores,
levan o instrumental de afiado instalado nun auto
e, prescindindo da tradicional tarazana, apúntanse
ao último da tecnoloxía, substitúen o chifre por un
altofalante e levan no vehículo un letreiro que di:
«afiadores.com».

A roda
O instrumento de traballo do afiador foi sempre a
roda ou tarazana, como eles a chaman no seu barallete. Sen dúbida o elemento máis valioso de todos
os que compoñen o conxunto de pezas que require
o desenvolvemento deste oficio. A propiedade da
roda podía vir herdada dun familiar ou ben porque
se mercaba nova contando con aforros que podía
ter el ou a súa familia, ou incluso pedindo prestado, cousa habitual nos emigrantes que ían facer as
Américas que lle pedían ao prestamista os cartos
para a viaxe, préstamos que adoitaban afiuzar con
vacas ou con fincas. Se no prazo previsto non se
devolvía o importe pactado, o usureiro quedaba con
todo. Era a roda un instrumento fundamental desta
industria ambulante que duraba toda unha vida.

O de afiador foi un oficio que levaron por moitos
lugares de España e de América milleiros de homes
naturais duns puntos moi concretos da provincia
de Ourense e que na actualidade está en extinción,
tanto no que se refire á roda coma aos profesionais
que a utilizaron de forma tradicional. As vellas rodas
que os afiadores deixaron unha vez que se xubilaron ou morreron, os seus herdeiros en moitos casos
déronlle pouco aprecio e deixáronas podrecer nun
corredor ou nunha palleira. Pero, por fortuna, para
valorar elementos que conservan a memoria das
nosas tradicións, hai xa vinte anos que un home
con sensibilidade e cariño polo noso, non sen
dificultades, empezou a recuperar aquelas rodas,
moitas delas moi deterioradas polo tempo e a mala
conservación. Coas súas mas e co mesmo cariño co
que traballa o bronce, a pedra e a madeira hasta convertelos en esculturas, foi capaz de restaurar rodas
de todo tipo con moitos datos dos homes que no seu
día se gañaron a vida polo mundo adiante con estes
aparellos. Este home é Florencio Martínez, máis
coñecido como Florencio de Arboiro, que grazas ao
seu esforzo e pericia rehabilitou numerosas rodas
e a súa casa de Arboiro converteuna na Casa das
Rodas, que hoxe é o museo máis completo e a mellor
homenaxe á memoria dos afiadores.

Estes homes sentíronse sempre orgullosos de pertencer a unha saga de afiadores –cando así foi– e de
traballar coa mellor roda que xamais se tivese fabricado, segundo eles, claro. De feito esa roda co paso dos
anos, ás veces xa centenaria, aumentaba o seu valor,
sobre todo se ía pasando de pais a fillos ou de xeración en xeración. No fondo, os afiadores mantiveron
sempre unha relación afectiva coa súa roda, máis aló
dun simple coidado polo instrumento de traballo.
A roda acompañaba ao afiador non só nas horas de
traballo, senón nos camiños da vida, nas cortes ou
palleiras das máis lúgubres pousadas ou nos vagóns
de mercadorías dos trens, e mesmo nos barcos para
aqueles afiadores que emprendían unha aventura de
13
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A casa das rodas

FLORENCIO MARTÍNEZ (DE ARBOIRO)

Por que A casa das Rodas?

incluso taxistas que percorrían comarcas preguntando por persoas que tivesen unha roda. Fóra de
Galicia falei con pousadeiros onde paraban os afiadores, ou mesmo clientes que lles gardaban as rodas
dunha tempada para a outra.

Supoño que a comarca e os meus devanceiros tiveron que ver co meu interese polas rodas de afiar.
Para conseguir recoller esta colección tiven que
percorrer numerosas aldeas na busca das rodas, e o
resultado é este.

Comecei nun tempo bastante oportuno, xa que a profesión de afiador estaba a decaer e ó mesmo tempo
deixábase a antiga roda ambulante. Mentaliceime de
que se non era eu quen recollese todo ese patrimonio cultural, chegaría un momento que desaparecería para sempre, porque as institución nunca se
preocuparon.

A pesar dos meus esforzos moitas das rodas foron
irrecuperables, xa que quedaron nas zonas onde
estes homes traballaron. Outras, por razón sentimentais, aínda están nas mans das súas familias.
Eu crieime entre afiadores e a casa da miña familia
houbo sempre roda de afiar e dende a década dos
setenta comecei coa ilusión de crear unha colección. Desde aquela teño recuperado sobre duascentas rodas de afiar, todas elas distintas. Cada roda é
una historia, é unha vida, é un camiño. Todas teñen
algo que contar, anécdotas, vivencias e sobre todo,
traballo e traballo.

O afiador, sendo unha profesión deficiente, humillante, desprestixiada, serviu para dar a coñecer Galiza,
xa que tiveron unha influencia tan grande que fora
do noso país foron auténticos embaixadores.
A primeira roda foi a que tiña meu bisavó Maximino
Vázquez, na súa casa, para afiar e a segunda foi a dun
veciño da comarca. A roda máis vella que teño é de
San Xoán de Río. Non teño a certeza de quen foi o
seu derradeiro dono, pero sei que pertenceu a unha
familia de afiadores desa parroquia.

Cada vez que consegues unha atópaste cunha nova
experiencia, unha nova historia e un novo tema.
Contactei ca xente que tivo relación cos afiadores,
15
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súas raíces e preocuparse por recoller o material”,
“En Ourense, terra de afiadores, sería importantísimo ter un Museo do Afiador. Ademais representaría
un gran atractivo para a cidade, un elemento de
distinción”.
Entre xullo de 1995 e Febreiro de 1996 a idea de
realizar unha gran exposición toma forma, e co
titular: “Rodas de afiar que volven a rodar”, anticípase a unha realidade; a presentación da Exposición
“Detrás da roda” no Museo Municipal de Ourense en
setembro de 1996.
Xa daquela o xornal La Voz de Galicia publicaba,
en relación ca exposición Afiadores polo mundo
no recinto feiral de Expourense, a intencionalidade
de crear un museo etnográfico onde a colección
de rodas de afiar poderían ser o punto de partida.
Sen embarco o tempo foi pasando e a colección de
rodas tomou a iniciativa. Cada unha delas percorreu carreiros e cidades durante anos, e polo visto
non estaban dispostas a parar. Así que a colección
converteuse en ambulante. Presenciaron varias
edicións do Día de Galicia en Asturias ou como ben
dicían eles “da Galicia carbayona”; foron a Lugo ó
Centro de artesanía de Deseño co nome “Aparellos
e rodas de afiar” en 1999 e así seguiron rodando
cara aquel lugar onde se mostraba algún interese
por ese oficio que definiu durante décadas á “terra
da chispa”.

Cada roda leva detrás un home tirando dela. Moitos
quilómetros e pobos recorridos. Ten falado con
moita xente e afiado moita ferramenta. Unha roda
tamén ten a súa vida e eu tento que non se esqueza
a súa historia. Non se tratar de conservar tan só un
pedazo de madeira e ferro.
Cando levo a algún afiador a ver a miña colección
de rodas de afiar, vexo como lle brillan os ollos
recordando a súa xuventude, cando nos almorzos
en Valencia ou en Lisboa deixaban na entrada da
taberna quince ou vinte rodas, como me contaba
outro afiador de Esgos.

Paralelamente a todas estas actividades en Novembro
de 1997 e en Maio de 1998 publícanse na revista de
arte, cultura e tradición populares Raigame dous
especiais do afiador que teñen como título Na procura do museo do afiador I e II respectivamente.
Ca idea de que este oficio era “tan noso”, non podo
disimular o meu asombro cando mergullándome na
historia de cada unha das rodas (dende a súa orixe a
os distintos destinos cara “as Américas” ou Europa)
descubrín a localidade de Stolvizza di Resia; próxima
a Venecia onde se celebra a festa anual Dell´Arrotino
na que se homenaxeaban ós seus ancestros afiadores. Nesta localidade Italiana orgullécense de ter un
museo da roda en conmemoración da humilde profesión que axudou a sobrevivir ós seus antepasados,
e que foi inaugurado no 1999.

O afiador sempre estivo presente na nosa sociedade
formando parte do pobo galego. Dende que comecei
esta aventura tiven presente que o mellor sitio para
unha roda é un museo. O museo da roda. O museo
do afiador.
Co encabezamento: “Comezando o Museo do Afiador”
publicouse o primeiro artigo no xornal La Región o
22 de outubro de 1994. Era o comezo dunha andaina laboriosa e, xa de aquelas, recollíanse as miñas
inquietudes na frase “un pobo ten que conserva-las
16
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Durante esa viaxe no 2003 realizouse
o irmanamento con dita localidade e
un ano despois a asociación de afiadores italianos Val de Resia devolveunos
a visita tres meses despois de que o
grupo Ben-Cho-Shey vise a luz; formando parte dunha das actividades culturais
de dita formación. Esta asociación cultural xurde como iniciativa para tentar
recupera-la memoria dos afiadores e o
seu mundo; outro obxecto de interese
será recupera-la figura de Xosé Ramón
Férnandez Oxea (Ben-Cho-Shey) pola
seu labor que inmortalizou ó afiador
e a súa fala (o barallete), ademais doutros oficios que foron desaparecendo.
Durante os anos seguintes e ata o día de
hoxe a asociación organizou actividades
formativas, charlas, coloquios e conferencias co obxectivo de dar a coñecer
ese patrimonio cultural de Galicia a
piques de esquecerse.
o mundo do afiador. Decidiuse que Naceiro era o
nome máis apropiado porque en barallete os afiadores chamábanse así entre eles, e dentro dos obxectivos de recuperación a lingua propia dos deste oficio
era primordial.

Mantendo ese interese por recupera-la memoria histórica dun oficio tan tradicional como é o dos afiadores decídese que o primeiro acto aberto ó público
da asociación sexa unha cita de afiadores septuaxenarios en Castro Caldelas que farían demostracións
dalgunhas técnicas xa esquecidas, e nalgúns casos
case que descoñecidas en Ourense; así como a transmisión de recordos e anécdotas da súa vida errante
condenadas ao esquecemento.

Pero simultaneamente a tódalas actividades culturais
da Asociación as rodas tiñan que seguir rodando, e
no ano 2006 emprenden distintos camiños dende
Pendueles, en Llanes, ata Albacete onde se expuxeron 16 rodas no Museo Municipal da Cuchillería
baixo o título: De oficio afilador. Participaron en
actividades educativas escolares e incluso en obras
de teatro.

Ó ano seguinte, no 2005, o encontrou de afiadores
de toda España será en Trives, capital de unha das
comarcas con máis afiadores. Xunto ca exposición
das rodas de afiar deuse a coñecer a labor de cordeleiros ou sogueiros que algún afiadores combinaban coa fiado. Tamén se rendeu homenaxe a José
Fernández Núñez; veciño de Fitoiro, en Chandrexa
de Queixa que comezara o oficio con 13 anos e que
continuaba, daquela con 90 anos, traballando para
conservalo.

Finalmente, no 2011, constitúese A casa das rodas.
Será a miña casa familiar unha vez habilitados os
seus tres pisos, a que recolla rodas, utensilios, fotografías, documentos e lembranzas. Toda a colección;
que non sería posible sen a paixón, tesón, traballo e,
por que non dicilo, sobre todo dignidade, ten agora
un lugar no que descansar de esa vida ambulante
que forma parte da súa orixe. Despois de máis de
vinte anos anhelando un museo eu deilles un fogar
que tamén é o meu.

Este primeiro ano de traballo da Asociación BenCho-Shey queda plasmado cun boletín; O naceiro,
que xurde ca intencionalidade de servir de soporte
para os trabalos de investigación que se fagan sobre
17
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Etnográfico que organiza a Facultade de Ciencias da
Educación de Ourense onde se reuniron investigadores de España, Francia, Italia e Portugal ademais
de profesores, estudantes e familiares de antigos
afiadores. O oficio tradicional que forma parte da
identidade Ourensá foi obxecto de estudo por parte
de este foro de expertos que analizaron as aportación de esta singular profesión ó patrimonio inmaterial e etnográfico de Galiza.

Mais a roda non para... porque non é a súa natureza estar queda. Así que protagoniza documentais
coma “A última viaxe do afiador”, película-documental en homenaxe a tres séculos de historia
realizado por Aitor Rei, e cuxa escena final é a chegada do afiador protagonista á cidade de Ourense
como acto central do pregón inaugural das festas
do 25 de xullo de 2012.
No ano 2014 terá lugar a XXIV Exposición Filatélica
y Numismática; dedicada a San Martiño de Moreiras
e onde se rende homenaxe ó Padre Feijoó e a
Ben-Cho-Shey. Nesa Mostra de coleccionismo San
Martiño, é onde podemos ver o selo personalizado
Miño dedicado A casa das Rodas; editado uns meses
antes e acollido con gran agarimo pola asociación
que ese ano cumpre o seu décimo aniversario.

Xa no 2015 continúan as actividades da asociación,
os proxectos, as visitas á Casa das Rodas e o impulso para que todo este traballo non se perda entre a
desidia e o esquecemento.
Así que a resposta á pregunta inicial de por que a
casa das Rodas resúmese nesta frase: “mantendo a
memoria do afiador mantemos tamén a memoria do
noso pobo”.

A finais de ese mesmo ano a figura do afiador centra a quinta edición do Congreso de Patrimonio
18
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Faustino Santalices Muñiz
Doutor en medicina e cirurxía,
afiador

CÁSTOR CASTRO VICENTE

Faustino Santalices Muñiz (nado
en Ourense 1923, finado en
Pontevedra 2010), é e foi fillo
do famoso artesán, gaiteiro e
zanfonista Faustino Santalices
Pérez, recuperador da gaita e da
zanfoña, ourensán.

En 1947 Faustino Santalices pai
xubílase e trasládase a Madrid
como Secretario do Instituto
Oftálmico Nacional, e coloca no
soto do edificio na rúa General
Goded, nº. 17 o seu taller de construción de gaitas.

Faustino Santalices Muñiz cursou estudos de Medicina e obtivo o doutorado en Medicina e
Cirurxía pola Universidade
Complutense de Madrid. A súa
vida profesional foi a de médico e cirurxián, especializado en
oftalmoloxía.

Tanto o pai como o fillo foron
persoas dunha inmensa capacidade técnica e científica; Faustino
Santalices Muñiz, Faustino fillo,
solucionou no seu tempo o problema do afiado do instrumental
cirúrxico oftalmolóxico en España.

Dende moi pequeno acompañou
a seu pai en concertos, traballos
de construción de instrumentos
e como tal temos que destacalo como o verdadeiro conservador do legado do seu pai (arquivo, documentación, maquinaria,
ferramentas, gaitas e zanfoñas).

Faustino Santalices Muñiz
no taller familiar

(Fotografía de Larry Mangino para o artigo de Xoán Luaces
“Madera de Artista”, na Revista Rasgos, Madrid,
data indeterminada)
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A finais dos anos 40 falece D. Carlos
Coronado, técnico na fabricación,
afiado e bruñido de material cirúrxico, persoa formada en Londres,
Berlín e París, e a única persoa
que afiaba o instrumental oftalmolóxico para todos os hospitais en
España, que llo remitían a través da
Cooperación Médica Española S.A..
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Véndose no transo de ter que suspender as operacións por carecer de instrumental, e sabendo das
habilidades de Faustino Santalices, no Instituto
Oftálmico solicitáronlle que afiase o instrumental
no taller que tiña nos baixos do Instituto.
Despois de moitos intentos, Faustino fillo conseguiu
afialos, e dende entón foi durante moitos anos o
único que afiou instrumental de cirurxía oftálmica
tanto para toda España como parte de Europa, ata
o punto de que a súa tese de doutoramento (1956)
foi Análise metalográfica dos aceiros aplicados á
cirurxía ocular.

Faustino Santalices pai (gaita) e fillo (tambor),
nunha festa da Peña Gallega de Madrid, anos 50

Por facernos unha idea, no ano 50 o custe de
afiar dúas agullas en Alemaña era de 149 pt
mentres que polo Dr. Santalices era de 15 pt., co
conseguinte aforro para a Cooperación médica.
Por esta razón, o 10 de xullo de 1950 a dirección do Instituto Oftálmico Nacional, dirixiu escrito ao director Xeral de Beneficencia
e Obras Sociais, solicitando a Medalla do
Traballo para Faustino Santalices
pai e fillo (que acompañamos
como Anexo I ao relatorio).
Tales logros valéronlle ademais a
obtención da Beca Castroviejo ca
que viaxou a Estados Unidos, onde
pretenderon copiar mediante
máquinas o movemento das súas
mans durante o proceso de afiado,
ao que o Dr. Santalices negouse.

Revista Reflejos, Madrid. S.d. Finais anos 50

El considerábase a si mesmo un continuador da
tradición dos afiadores, e sempre explica o seu
óptimo afiado dicindo que nacera en Ourense, terra
de afiadores, e que elevara a categoría científica a
arte de afiar.
Este foi o inicio dunha meritoria traxectoria profesional de Faustino Santalices Muñiz, que patentou

Extracto da tese doutoral do Dr. Faustino
Santalices. Ao principio non lle fora aceptada
porque consideraban na facultade que era un
tema máis propio de inxeñería que científico
20
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avances na cirurxía ocular, orientados sempre a
superar as dificultades que atopaba no instrumental
para realizar as intervencións, e sempre inspirados
nunha grande capacidade de observación:
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-A construción dun novo modelo de pinza sen dentes para o iris na operación da catarata (1962),
que el chamaba “pinza de pico de paxaro”, e que
deseñou observando o procedemento polo que os
canarios comen o alpiste.

-“Unha nova forma de afiar a agulla corneal”
(1956)
- “O perfeccionamento da ventosa para a extracción da catarata” (1953?), que deseñou a partir das
ventosas do polbo.

-“Variacións dos ángulos de filo nos instrumentos
de cirurxía ocular” (1964)
A importancia e o propio valor que Faustino
Santalices fillo deu ao seu traballo de Afiador,
fixo que a súa familia reflexara ao seu pasamento
na súa esquela con todo orgullo, “Don Faustino
Santalices Muñiz. Doctor en Medicina y Cirugía,
Oftalmólogo y Afilador”.
Imos escoitar a continuación da voz do propio
Faustino Santalices Muñiz -qué mellor maneira de
facerlle unha homenaxe neste congreso dedicado
á ciencia do afiado-, as súas explicacións de cómo
chegou a ser Afiador.
O vídeo é unha montaxe de 7:47 minutos de duración,
con materiais provenientes de entrevistas realizadas

-“Un novo modelo de cánula para o lavado da
cámara anterior” (1959)
21
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por nós en 2008 e 2009 a Faustino Santalices Muñiz na
súa casa e taller en Pontevedra, así como dous minutos
tomados do programa Alalá nº. 64 da TVG (emitido o
día 12-II-2008) dedicado a Faustino Santalices.
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Está accesible vía internet no enderezo de Youtube
http://youtu.be/Q5xgeDmQ Jjg
(consulta:
29-12-2015) 1

Anexo
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1. Se o enlace deixase de ser operativo, contactar con arquivocastrovicente@gmail.com para visualizalo
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Les rémouleurs

BERNARD BERTRAND
(Tradución de Perrine Bertrand)

En francés, a persoa que afía ferramentas, sexa cal
sexa, chámase rémouleur, afiador. Ten moitos sinónimos, como émouleur que é amolador, e moitos
outros nomes populares que fan referencia a este
antigo oficio.

Florencia, Italia; e A tenda dun afiador, obra de
arxila cocida nun baixorrelevo romano na necrópole de Isola Sacra, perto de Ostia, tamén en Italia.
Máis tarde, a aparición da roda e a súa adaptación á
técnica do afiado permitiu unha verdadeira revolución no exercicio do oficio. Transmitindo a enerxía
creada pola súa rotación máis ou menos rápida, a
roda permitía unha mellora significativa na velocidade de fricción da pedra na folla e polo tanto un
aforro de tempo e unha máxima eficacia.

Este oficio ten existido dende que os seres humanos
usan ferramentas. Xa na Idade de Pedra os cazadores-recolleitores foron quen de pulir o fío dos seus
coitelos de sílex, así como os das puntas das súas
frechas e lanzas.
Probabelmente foi na Idade de Ferro cando a arte de
afiar adoptou os xestos que quedaron como seus até
o día de hoxe. De feito, a roda aínda non fora inventada canda o fío das primeiras ferramentas de ferro
xa se afiaba por abrasión, refregando durante moito
tempo sobre unha pedra plana e abrasiva, como a
arenisca. Hoxe faise do mesmo xeito con pedras de
afiar naturais.

A pedra de afiar converteuse nunha moa, palabra
que tamén designa a pedra do muíño empregada na
moenda de graos, olivas ou noces para facer fariñas
ou aceites.
Pasaron varios séculos dende a aparición da pedra
até a súa adaptación ao oficio de afiador, pero parece seguro que foi este paso da pedra plana á pedra
redonda o que permitiu ao afiador saír do seu obradoiro e ir polos camiños a demostrar o seu talento.

Obras clásicas son testemuñas destas prácticas. As
dúas principais son O afiador, unha escultura atribuída á escola de Pérgamo, da era helénica do século
III A.C., que está actualmente na Galería Uffizi de

É imposíbel dicir exactamente cando se transformou
o coñecemento de afiar en oficio. As obras antigas
23
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Pobre compañeiro coiteleiro que roda diante de
si ou apoia as súas costas nunha pequena tenda
onde conta cunha moa, un martelo e unha pedra
para afiar e arranxar as varias obras de coitelería
miúda. Chamámoslle gagne-petit, ou sexa, gaña-pouco, pola ganancia mediocre coa que se contenta. Tamén ten o nome de afiador da pequena
táboa, pola pequena táboa que esta baixo o seu pé
e polo movemento co que fai xirar a roda de afiar...

non especifican se o afiador afiaba as súas propias
ferramentas ou se o facía co fin de se gañar a vida.
En Francia, sábese polo Dicionario das Artes,
Oficios e Profesións exercidos en París dende o
S. XIII (Alfred Franklin, edición París Leizig 19051906), que “a finais do século XV os coiteleiros
viran unirse a eles unha corporación antano bastante importante, a dos amoladores de grandes
tesoiras.

Esta definición acompañará aos afiadores até os anos
1950-1960. O termo gaña-pouco, ás veces substituído polo de gaña-miseria, subliña os baixos ingresos
producidos por esta actividade que en Francia era
temporal e ambulante.

Estas grandes tesoiras usábanse para cortar as sabas
de la. Carlos VI, rei de Francia de 1380 a 1422, dera á
corporación dos artesáns de grandes tesoiras estatutos completos que lles outorgaban o dereito a forxar
e aguzar as devanditas tesoiras.

A historia repítese sen cesar. Procedentes das rexións
máis pobres, os afiadores gaña-pouco fóronse polos
camiños, co seu saco e a súa roda ao lombo.

A mesma obra ensínanos que un rexistro parisiense
dos oficio chamado A Talla, rexistra 6 afiadores activos en 1292 e só 3 en 1300, o que parece moi pouco.

En Francia, os Perineos centrais foron unha das
rexións que historicamente deu máis afiadores
ambulantes, así como follalateiros, os que parcheaban as potas usadas.

Tamén no Dicionario das Artes e Oficios de Albred
Franklin, citando a un tal Savary, dásenos unha interesante definición de afiador:
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Na rexión do Comminges, ao outro
lado do val de Arán, adoptaron esta
profesión, preferíndoa a moitas
outras. A problemática era entón
simple. A poboación, esencialmente
campesiña, tiña familias numerosas
que vivían de explotacións agrícolas
moi pequenas. As súas terras reducidas e os pobres recursos destas
zonas de media montaña, non bastaban para alimentar a todo o mundo,
até tal punto que o cabeza de familia,
ás veces acompañado polos seus
fillos maiores, íanse polos camiños a
gañarse a vida.
A elección do oficio de afiador
impúxose, sen dúbida, a outros moitos debido á baixa inversión que
necesitaba este traballo. Ademais,
por aquel entón, cada granxa tiña a
súa pedra de afiar. Pode que tamén se desenrolara
un saber-facer local. Non o sabemos. En todo caso,
o entusiasmo para esta actividade foi tal que varios
carpinteiros locais especializáronse na fabricación
da arte, nome local que designaba o famoso taller
(ou maletín) montado sobre a roda que xamais
deixaba de afiar, xa que era o seu medio de vida.

Atoparon novos mercados, como hospitais, ondeo
bisturís e escalpelos debían estar ben afiados, barberías, carnicerías, restaurantes que sendo numerosos
nas cidades ofrecían a garantía dunha actividade
regular. O afiador seguíase vendo como ambulante
pero agora o seu territorio era máis restrinxido.
Do nordeste de Francia, da rexión de Vosgues,
tamén saíron moitos afiadores, principalmente cara
a rexión de Champangne e ás cidades de Lyon,
París, Bruxelas, Luxemburgo, Estrasburgo, e tamén
a Alemaña, Suíza, e os Países Baixos.

Uns poucos afiadores da rexión de Comminges
emigraron ao outro lado do Atlántico, a América
do Sur principalmente. Pero a inmensa maior deles
quedaron en Francia. A miúdo facían o seu recorrido
regresando cada ano ás mesmas rexións onde tiñan
a súa clientela. Os que se dedicaban aos pequenos
oficios ambulantes non sempre tiñan boa reputación
e por entón víase con malos ollos a estes vagabundos, e era máis fácil que se fiaran das caras coñecidas, das persoas que vían ano tras ano e coas que
simpatizaban.

Tras a II Guerra Mundial, a partires dos anos 50,
xeneralizouse o uso do coche así como o do motor
eléctrico, factores que revolucionaron a profesión.
Nesta época, pouco a pouco, os afiadores foron desaparecendo. A causa deste declive débese principalmente á falta de relevo dos artesáns. Os que se ían
xubilando non foron substituídos, aínda que, ironía
da historia, o oficio volveuse rendíbel e moito menos
penoso que antes. A pedra de afiar xira grazas a un
motor e lévase en coche. Pero na posguerra, ser
artesán xa non está de moda.

Os hábitos e a integración fixeron que numerosos afiadores se asentaran nas rexións afastadas a
onde ían con regularidade, instalándose coas súas
familias para aforrar tempo e eliminar o cansazo
dunha viaxe penosa. Así botaron raíces en Bordeos,
Perigueux, Marsella e na mesma Barcelona. En fin,
onde houbese traballo.

En Francia, a Escola de Coitelería de Thiers (nas
montañas do centro de Francia) formou afiadores
25
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non poden desembocar na creación dun organismo
profesional capaz de representalas.
Ser afiador é un verdadeiro oficio aínda moi necesario, a pesares de que o seu campo de aplicación
teña evolucionado coa aparición do usar e tirar e
dos cortes láser.

Unha busca rápida por internet descobre un centro de formación de afiadores (un organismo privado) que proporciona unha formación de afiador,
tanto artesanal como industrial. Este centro, o
FCTV que funciona dende 2011, ten dúas ramas de
formación: o afiado para o sector agro-alimentario
(carniceiros, etc.) e o afiado destinado ás ferramentas de xardineiro, perruqueiros, gandeiros,
carpinteiros, etc.

En moitas cidades hai un potencial importante para
a creación de novas empresas, hai verdadeiras oportunidades, pero pouca xente o sabe e o acceso a
unha formación sólida é difícil.
Non hai que esquecer que o afiado xa non se limita
a ferramentas tan simples como coitelos e tesoiras.
O oficio ten evolucionado, os novos afiadores deben
coñecer non só o afiado tradicional, senón tamén o
afiado moderno para os cortes de nova xeración. Na
maioría dos casos, tamén na coitelería, os fabricantes descoidan o fía das ferramentas que aportan ao
mercado... é cuestión de seguridade e custo. Poñer
protección a todos os fíos custa demasiado.

Ten dúas páxinas en internet que presentan as
súas actividades: www.fctv.fr para a industria agroalimentaria e www.affuteurs-remouleurs.com para
o outro sector.
En conclusión, Francia tiña unha verdadeira cultura
e un innegábel saber-facer na materia do afiado pero
parece que estes saberes están, senón perdidos, ao
menos durmidos.

Os afiadores teñen aínda un bonito futuro e ningunha dificultade é insuperábel. Este oficio ten porvir e
confiamos, participando neste congreso, contribuír
un pouco na próxima renovación deste vello pero
belo oficio.

Quedan, sen embargo, unhas iniciativas individuais
interesantes, pero estas, sen dinámica de grupo,
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O museo do afiador

Giovanni Negro
Presidente del Comitato Associativo Monumento All’arrotino

www.arrotinivalresia.it
Situación xeográfica e demográfica
do Val de Resia

1866 foi incorpodado ao reino de Italia. Neste val,
os seus habitantes souberon conservar tanto oficios
como tradicións antigas: o püst ou carnaval, o kris
ou fogueiras do San Xoán, festas locais e antigas
festas relixiosas como a Ascensión de Santa María
ao Prato di Resia o 15 de Agosto. Tamén o baile e a
música tradicionais teñen especiais caracteristicas.
Os músicos locais destacan principalmente polo uso
da cïtira ou violin e do bünkula ou contrabaixo.
Na gastronomía destaca o ćalčïne, un tipo de bolos
recheos con herbas, e a polenta con queixo. Nos
últimos tempos vén sendo moi estimado o allo de
Resia (rozajanski strok).

Resia/Rezija é un val de orixe glaciar que se atopa
limítrofe con Eslovenia, na parte nor-oriental da
rexión Friuli Venizia Giulia. O val está rodeado por
unha cadea montañosa, onde destaca o monte Canin
(2587 m.). A Comuna de Resia, que se estende por
119 quilómetros cadrados onde viven cerca de 1000
habitantes, contén os vales dos ríos Resia e Uccea.
A capital do val é Prato/Ravanca e ademais inclúe
as localidades de San Giorgio/Bila, Gniva/Njïwa,
Lischiazze/Lïšćacë, Stolvizza/Solbica, Coritis/Korïto
e Uccea/Učija.

A cuestión lingüística
Historia e Cultura
En Resia, ademais do italiano, aínda hoxe se fala
un dialecto local coñecido como resiniano. Ten
catro variantes e é un dialecto esloveno formando
parte da familia das variantes dialectais do litoral
Adriático, sendo polo tanto unha linga eslava. É
oportuno destacar que os afiadores de Resia que
eran capaces de falar máis linguas desenvolveron a
súa actividade comercial preferentemente en locali-

Dende o 1077 a historia do val de Resia correu
paralela a do Friuli: durante séculos estivo baixo o
Patriarcado de Aquileia e á xurisdición da abadía
beneditina de Mooggio Udinese. No 1420 foi anexionada á República de Venecia e despois formou parte
do imperio Austro-Húngaro, salvo durante o breve
paréntese do reinado de Napoleón Bonaparte. En
27
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Monumento ao Afiador coa intención de erixir un
monumento en honra de todos os afiadores do val
de Resia. Na súa base pódense ler estas palabras:
Esta obra está dedicada como recordo imperecedeiro dos afiadores do Val de Resia que
partiron polos camiños do mundo, impregnándoos de fatiga e suor. Non todos
regresaron.
O Val con recoñecemento
Te Rosajonske bruser
Stolvizza di Resia, 8-8-1998

O museo do
afiador
Realizada esta primeira
acción, o monumento, o
mesmo grupo de antigos
afiadores, cheos de boa
vontade, tiveron a ambición de facer máis actividades, non só para recordar aos afiadores, senón
tamén para dar a coñecer
ao maior número de persoas a historia do afiador.
Con esta intención organizouse unha mostra permanente que derivou en museo: Revive a memoria
histórica dun humilde oficio é canto foi escrito á
entrada da primeira Mostra permanente do afiador
inaugurada o 8 de agosto de 1999 en Stolvizza de
Resia. O corpo expositivo foise enriquecendo paulativamente a partir de pezas antigas, vellas máquinas
de afiar, rodas, bicicletas e fotografías históricas,
un patrimonio recuperado e reutilizado como unha
realidade museística do Val de Resia. Transferidos
para a nova sede en 2005, o museo nace coa idea
de transmitir ás xeracións futuras a memoria dun
antigo oficio, que pasaba de pais a fillos, moi arraigado no Val de Resia e en Stolvizza principalmente.
A instalación conta coa presenza de pezas indispensábeis para o desenrolo do oficio: pedras de afiar de
diferentes dimensións, bicicletas, antigos obxectos
de corte e fotografías.

dades de fala eslava. Nestas terras usaban a chamada
lingua escondida/Skröwni romoninje, fala que lles
permitía comunicarse entre eles sen seren comprendidos polos demais paisanos. Isto pasáballes aos
resianos que se desprazaban a zonas de fala eslava.
Resia, ademais da súa peculiaridade lingüística, é
coñecida sobre todo polo seu patrimonio cultural
inmaterial (contos, lendas e cancións populares)
e polo oficio de afiador, temas investigados sobre
todo por estudosos eslovenos na segunda metade
do século XX.

O monumento ao afiador de
Stolvizza de Resia
O vinte de setembro de 1997 constituíuse, por vontade de 8 antigos afiadores, a Comisión Asociativa
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O antigo e moderno
material do afiador de
Resia
Para poder desprazarse por camiños e estradas a maioría de veces
intransitábeis, o afiador utilizaba
o seu característico krösma: unha
máquina de afiar de madeira, coa
pedra de afiar a pedal e con dúas
ombreiras que permitían levala ás
costas, ou ben provisto dunha roda
que lle permitía empuxala como un
carretillo. En tempos relativamente
recentes (finais do S. XIX) adoptaron
para os seus desprazamentos a bicicleta.
Sobre esta acoplaron unha segunda roda dentada, xeralmente máis grande que a dos pedais.
Facían xirar a pedra simplemente pedaleando
na bicicleta, que permanecía fixa no terra sobre
uns cabaletes. Estes cambios técnicos efectuados
sobre estas máquinas quedan certificadas nas pezas
perfectamente conservadas e expostas no museo.
A instalación responde non só á esixencia primaria
de preservar o maior número de obxectos úteis,
senón tamén á de ofrecer unha panorámica exhaustiva dun mundo xa desaparecido e que só pode ser
representado a través de testemuñas materiais.

gardar todo, fixo que este oficio se estendera e se
conservara mantendo o seu atractivo. Isto obrigou
ao profesional a ampliar a ferramenta e material
de reparación, que tiña que levar consigo: pinzas
e alicates para o ferro, arames, baleas de reposto,
trozos de tela, agullas, fíos e cordas de diferentes
tipos. Todo este material ía nunha caixa de madeira
sobre a que sentaba canto tiña que reparar algo, que
non era nin sinxelo nin rápido. O slogan do artesán
era todo se recicla, todo é reparábel e demostrábao
cada día traballando co alicate nas pezas metálicas,
ou no mango ou remendando a tela ou cambiándoa
totalmente.

Hoxe, o Museo do afiador ademais de recompilar e
expoñer o material indispensábel para o desenrolo
da profesión, mostra outras ferramentas que os
afiadores resianos, e en particular os de Stolvizza,
compaxinan: estañador, paraugueiro, actividades
puramente artesanais que forzaban aos habitantes
do val a buscar traballo fóra, sobre todo nas localidades do imperio Austro-Húngaro.

Non só afiador senón tamén paraugueiro
Como queda dito, moitos afiadores tamén eran
paraugueiros, compoñendo paraugas rotos, sen
baleas ou co mango derramado. De feito, antigamente unha familia non se podía permitir ter
varios paraugas, polo que todos utilizaban o mesmo
co conseguinte deterioro polo excesivo uso. Este
feito, xunto coa mentalidade de non tirar nada e

Os afiadores e a explosión económica
italiana
Nos anos 50 do século XX, os afiadores máis
emprendedores do Val de Resia decidiron desprazar a actividade tradicional ambulante, até este
29
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desenrolo económico da cidade. As grandes cidades
italianas nas que o afiador de Resia se estableceu
foron: Trieste, Milán, Venecia, Bolonia e Florencia.
Dos testemuños recollidos daquel período despréndese que, por exemplo, os aloxamentos, que nos
pobos eran as palleiras, na cidade eran vistos como
un cuarto de luxo. Cóntannos como os habitantes da
cidade, véndoos traballar na praza, facían descender
dende as fiestras cestos atados dunha corda nas que
había coitelos e tesoiras para afiar e paraugas para
arranxar. O afiador en aquel momento tivo a percepción de que coa súa propia actividade contribuía ao
crecemento do país, mentres que antes non estaba
implicado nesta realidade.

momento ao servizo do campesiñado no centro
rural da Italia setentrional, ao grande centro urbano
da zona integrándose, consecuentemente, na evolución económica do momento. En aquelas datas,
Italia sofre unha progresiva evolución da sociedade
que é impulsada principalmente pola figura do
artesán que realiza unha transformación do seu
oficio cara a pequena e mediana empresa, o que
aínda hoxe é a base da economía italiana. Tamén os
afiadores participaron neste proceso evolutivo, sen
seren conscientes, que como xa pasara no pasado,
levounos a vincular situacións económicas e sociais.
Nas cidades, dende o tempos inmemoriais, as actividades artesanais realizábanse en obradoiros e a
chegada da figura do ambulante dada a situación
urbanística, que non estaba en consonancia con
esta actividade, non facilitaba o seu achegamento ao
30
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A presenza do afiador
na filatelia

Mª Elisa Abad Suárez “Marila”

O 30 de maio de
1968, Hungría emite
unha serie de selos
no que se reproducen
cadros de pintores do
Museo de Budapest.
Entre eles o Afiador
de Goya que ten dentado1 12 ½.

A filatelia é a afección a coleccionar e estudar selos
de correos. O primeiro selo postal do mundo apareceu en Gran Bretaña o 1 de maio de 1840; é fisicamente un anaco de papel, de formas e tamaños moi
variados e o seu formato 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...

O 13 decembro
de 1975 Bélxica
pon en circulación unhas follas
de 10 selos (5x2)
con motivo da
exposición de
Bruxelas. Nela
un afiador no
seu carro.

Na filatelia o abano de temas e moi amplo e variado
e, como non, o afiador non podía ser menos; pódese
atopar en ilustracións de selos de países de distintos
continentes polo que se fará un percorrido cronolóxico dende 1840 a 2014 pola maioría dos selos
postais do mundo que teñen como motivo principal
o afiador.

1. O dentado dun selo indícase filatelicamente por unha cifra que corresponde ó número de perforacións que hai en dous centímetros.
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O 8 de novembro de 1884 Mónaco pon en circulación unha serie dedicadas aos Santóns de Provenza
entre os que figura un afiador. Cun facial2 de 3,70 e
un dentado de 12 x 13.
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O 22 de maio de
1990 o correo de
Suíza inclúe unha
imaxe dun afiador
que leva a roda de
afiar ao lombo dentro da serie titulada
700 anos de Arte e
Cultura.
En 1991 Macao emite un novo selo dedicado ao
oficio tradicional no que figura o lema “afiador de
facas e tesouras”

O 14 de marzo de 1985 Rusia emite un que ten como
motivo un cadro (óleo sobre lenzo de 118x158 cm.),
do pintor ourensán Antonio Puga que se atopa no
Museo del Hermitage, de San Petesburgo.

O 7 de marzo de 1987
Francia emite un selo
dedicado aos coitelos
de Thiers no que aparece un home afiando.

O 25 de novembro de 1995 Francia emite un
carné con selos de 2,80F para correspondencia
nacional ata 20g para a Zona 1 (Unión Europea,
Liechtenstein, San Marino, Suíza e Vaticano). Levaba
sobrecarga de 0,60 F a favor da Cruz vermella francesa. Tamén foron emitidos en pregos e estiveron á
2. Facial: É o valor de venda do selo.
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venda ata o 12 de xaneiro de 1996.
En 1998 Turquía emite
un selo dedicado ao
afiador.
Dentro da serie de profesións e personaxes do
século XIX emitida en
Portugal, no 5º grupo
aparece a figura do afiador; cun dentado de 12
x 12 ½ estivo en circulación do 26/2/1999 ata o
30/9/2001. Como é habitual houbo un cuño do
primeiro día de circulación que tamén recollía
a imaxe dun amolador
(nome que lle dan en
portugués) afiando.

Dentro da serie de
catro valores que
ó correo de Túnez
emite o 18 de novembro de 2000,
en homenaxe aos
grandes
pintores tunecinos, un
cadro do artista Ali Guermassi recolle a imaxe dun
afiador facendo o seu traballo mentres é observado
por varias persoas.

O 26 de febreiro de 1999
o correo de Portugal
emite un novo modelo de ATM Monétel Crouzet (etiqueta adhesiva de valor variable)
dedicado ao afiador que
apareceu nos envíos postais cos valores de 50,
95, 100 e 140 escudos
para o correo normal e
80 e 350 escudos para
Correo Azul.

San Marino emite o 19
de setembro de 2002
unha serie de seis valores dedicados a antigos
oficios entre os que figura el afiador.

O 6 de outubro de 2007
Uruguai dedica unha
serie aos oficios entre
os que aparece un afiador en plena faena de
afiado. Cun facial de 7
pesos uruguaios e una
tirada de 200000 de
exemplares, o deseño
é do debuxante Carlos
Menck Freire.

A partir de agosto de 1999 as máquinas adaptáronse
progresivamente a entrada do euro co que a partir
desa data pódese ver o ATM con valor facial expresado
en escudos e euros.
Tamén en 1999 a figura
do afiador aparece nun
carné de 10 selos de
0,51€ para franqueo de
cartas normalizadas ata
20g.
33

~

O

OFICIO

DE

AFIADOR

E

A

SÚA

MUSEALIZACIÓN

NO

PATRIMONIO

CULTURAL

EUR0PEO

En 2008 Chile únese aos
países que lle dedican selos
postais aos oficios entre os
que figura de novo un afiador cun coitelo que bota
chispas.

O 7 de decembro de
2010 Luxemburgo
comeza unha serie
dedicada a antigos
oficios e entre eles o
afiador cun formato
de 40x31,5 mm emitido en minipregos
de 10 selos. Resalta
na imaxe unhas tesoiras douradas.

En España a tarazana aparece en tres que tiveron
a sede na provincia de Ourense, correspondentes
aos anos 1965 (Barco de Valdeorras), 1988 e 2001,
este co monumento ao afiador, obra en bronce de
Buciños do ano 1971, ubicada en Luíntra.

En 2013 un selo de
Singapour reproduce a un profesional
afiando un coitelo
sentado.

Que acontece no 2014?
Ourense é coñecido como a “Terra da chispa” pola
cantidade de afiadores que saíron dos seus pobos a
percorrer o mundo na procura de “vida” para a súa
familia.
Curiosamente... España non tiña ningún selo dedicado a este oficio símbolo da terra ourensá ata o 2014.
Este ano, a Sociedade Filatélica, Numismática
e Vitolfílica Miño de Ourense solicita á FNMT
(Fábrica Nacional de Moeda e Timbre) a emisión
dun selo personalizado dedicado á Casa das Rodas
para o que contacta con Florencio de Arboiro co
gallo de decidir a imaxe máis representativa que o
ilustre.

Non so os selos
son obxecto de
estudo na filatelia; os cuños que
se empregan para
cancelalos de xeito
que non se poidan
volver
empregar
inclúense nas coleccións; ademais da data poden
conter algunha imaxe que os ilustre. Son varios os
países que puxeron en circulación cuños que contiñan imaxes do afiador; entre eles, Francia en 1991,
Alemaña no 2001 e Italia en 2011.

Non foi difícil a elección a pesares das múltiples
opcións dado o elevado número de pezas do museo;
unha roda de afiar de levar ao lombo que é a máis

3. Tarifa A: tarifa de carta ou tarxeta postal nacional normalizada de ata 20 gramos.
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antiga que conserva é o motivo xa que ademais ten
un engadido emotivo para o maior coleccionista destas pezas; deste xeito, o 17 de maio de 2014, Día das
Letras Galegas, na Romaría RAIGAME de Vilanova
dos Infantes(Celanova), ve a luz o selo e comeza a
percorrer o mundo como o facía o afiador coa súa
roda, mais neste caso a bordo das cartas.
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Así, a Sociedade Filatélica, Numismática e Vitolfílica
Miño continúa no seu labor de difusión do coleccionismo e do patrimonio da nosa terra que, como
podemos observar nesta breve mostra, non é tan
distinto ao doutros países.
O meu desexo é que esta escolma de datos sobre o
afiador na filatelia contribúa a por en valor a figura
e a vida destes homes que levaron a nosa identidade
polo mundo adiante.

Características técnicas:
Data de presentación: 17/5/2014
Procedemento de Impresión: Ofsset
Papel: Autoadhesivo fosforescente
Formato: 22,8 x 40,9 mm (vertical)
Dentado: 13 3/4.
Valor postal: Tarifa A 3
Efectos do prego: 25

Na honra de D. Xaquín Lorenzo Fernández
“Xocas”, Xosé Ramón Fernández-Oxea “Ben-ChoShey”, Xosé Antón Fidalgo Santamariña, Olegario
Sotelo Blanco e Florencio de Arboiro que deron,
dan e darán testemuña deste oficio tan arraigado
na nosa terra.
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A roda de afiar
de Seceda do Caurel

María Lorenzo Rey
Roi Martínez-Escauriaza Arias

Internándonos cara a serra de O
Courel dende a vila de O Incio,
descóbrese unha pequena aldea,
un conxunto de casas agrupadas,
onde se observa un feixe de teitos de pizarra que asoman entre
un frondoso souto de castiñeiros.
Esta é a aldea de Seceda, unha
das aldeas máis importantes do
Courel, no concello de Folgoso
(Lugo), situada a preto dos 800
m de altitude.

Típica e Conxunto Etnográfico
de Interese Turístico.
Documentos atopados na súa
parroquia e datados no S.XVIII
sinalan que a poboación contaba
cunhas 100 vivendas habitadas,
onde vivían uns 500 veciños, en
casas agrupadas e rúas estreitas
como protección fronte a neve
e o frío.
A climatoloxía e o illamento
contribuíron ao despoboamento
deste e outros pobos semellantes; así, na actualidade son só
oito ou nove as familias que
viven de maneira estable e arredor de 12 que residen as vivendas ocasionalmente, coma fins de semana, vacacións
estivais ou outros períodos de lecer.

Apartada durante longos anos
das principais vías de comunicación, Seceda mantivo a esencia
dos pobos típicos da zona, a
maiores, unha restauración que
se levou a cabo recentemente,
fai que cando nos atopamos na aldea podámonos transportar á época medieval. Aló podemos
descubrir un labirinto de rúas empedradas de
lousa de pizarra, e a maior parte das casas exteriormente arranxadas, cos teitos e fachadas en
moi bo estado. É por elo que foi declarada Aldea

Paseando entre as pequenas ruelas, nunha das vivendas, atopamos baixo un alpendre-beiral, un fermoso
recuncho onde se poden descubrir distintos apare37
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de eixo da roda, permitindo que esta xire. A roda é
circular, e vai suspendida en posición de rotación
sobre o eixo. Todo elo está sustentado sobre unha
estrutura de madeira que mantén a pedra elevada, e
vai ancorado no chan para evitar que toda a peza se
mova ou se balancee. O pedal de madeira tense que
cambiar con frecuencia debido as roturas polo seu
uso. Sobre a pedra, colgado dun pau, pendía un fío
que deixaba caer gotas de auga, facendo unha función de limpeza de restos e residuos, tanto da rocha
como das ferramentas afiadas, e de evitar que se produciran altas temperaturas polo roce das mesmas no
momento do afiado.

llos que se empregaban antigamente, que se encontran en bastante bo estado de conservación, dende
arados, bancos de madeira feitos a antiga usanza, e
distintas ferramentas de traballo; mais, entre todas,
cabe salientar unha curiosa pedra de afiar.
Indagamos un pouco sobre o seu uso e a súa historia; coméntannos que a pedra está na casa, dende
fai moito tempo; que non son capaces de datala, e
como xa estaba alí cando menos dende os avós das
persoas maiores que por aló habitan, poderíase estimar que ten un mínimo de uns dous séculos.
Por mor do seu uso, a pedra tense cambiado moitas
veces, pois ía gastándose ou ben perdendo consistencia, e finalmente rachaba. A que podemos observar na actualidade ten unha lonxevidade de arredor
duns 60 anos. Estas pedras, usábanse para afiar todo
tipo de ferramentas con gume (navallas, tesoiras,
coitelos, fouces, etc), e na actualidade aínda se pode
poñer en marcha, polo que está operativa.

A técnica para facela funcionar consistía en rodar
manualmente a pedra ate lograr certa velocidade,
e así aproveitar a súa inercia para manter o rodado
co pedal.
Na actualidade a pedra non é esférica se non que
presenta algunhas caras pulidas debido o mal uso a
hora de afiar obxectos e ferramentas, sen que facer
rodar a pedra. É por elo que partes da circunferencia da pedra mostran caras con zonas pulidas e rectas, o que fai que ó poñelo a xirar se descompense e
baile pola súa inestabilidade.

Ao parecer, varias casas da aldea dispuñan de pedra
de afiar. Estas gardábanse no interior da casa, probablemente nas cortes, ate as ocasións na que se precisaba. Os veciños que carecían de pedra acudían
as vivendas onde a había, cas súas ferramentas para
afialas. Era moi excepcional que chegaran a aldea
afiadores ca súa roda de afiar, dadas a malas comunicación e o apartado da aldea.

Comunícannos tamén que na aldea pódense atopar
máis rodas de afiar noutras vivendas; despois doutro
pequeno paseo no conseguimos localizar ningunha
que estea á vista, pero noutras visitas procuraremos
indagar un pouco máis e descubrir e describir algunha outra peza deste curioso patrimonio cultural, que
aínda podemos atopar en diferentes lugares da nosa
xeografía.

A factura da pedra de afiar é moi sinxela e intelixente: consiste nun pedal de madeira duns 60 centímetros suxeito a un cegoñal de metal, que describe una
circunferencia e que vai xunguida a un ferro que fai
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El Museo Municipal
de la cuchillería
de Albacete

Mariana de Pascual López
Directora e responsable de conservación do Museo

dad de un museo como lugar de encuentro y nexo
de unión entre el pasado, el presente y el futuro de
esta actividad.

El patrimonio cultural de un pueblo comprende –en
palabras de la UNESCO- las obras de sus artistas,
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como
las creaciones anónimas, surgidas del alma popular,
y el conjunto de valores que dan sentido a la
vida, es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo;
la lengua, los ritos, las creencias, los lugares
y monumentos históricos, la literatura, las
obras de arte y los archivos y bibliotecas.

Las navajas, cuchillos y tijeras creadas por los
artesanos, en su condición de conjunto de objetos materiales, están expuestos a no pocos
riesgos (deterioro, preservación inadecuada, mero paso del tiempo, inexistencia
de condiciones de seguridad, etc.), y
de ahí la necesidad de contar con un
museo como espacio necesario para
Una buena muestra del patrimonio culla conservación, gestión, fomento,
tural de Albacete se encuentra en la
difusión, investigación, creación
obra de los artesanos cuchilleros
y puesta en valor del patrimodesarrollada a través de los tiemnio cultural que es la cuchillería
pos. Esa labor de artistas y artede Albacete, y como lugar de
sanos de la cuchillería constituye
encuentro para el intercambio
una herencia artística, cultural e
Navaja clásica de
Albacete.
Siglo
XIX
de información, experiencias y
histórica que demanda su preserconocimientos.
vación y custodia, como compromiso de
respeto hacia nuestros mayores y puente entre las
La preservación, conservación y difusión de esta
pasadas y futuras generaciones.
riqueza artística, es responsabilidad de todos, porque todos podemos disfrutar con su contemplación,
No cabe duda que la tradición artística de más arraiy mediante ésta, hacer posible el diálogo con los
go en Albacete es la cuchillería, y de ahí la necesi39
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acrecentar la condición turística de la ciudad o, lo que es
lo mismo, la importancia de
Albacete como punto de destino
de turismo cultural, y beneficiar
de este modo a otros sectores
económicos como la hostelería
y el comercio.
Por todo ello, el 6 de septiembre del año 2004, el Museo
Municipal de la Cuchillería de
Albacete abrió sus puertas con
los siguientes objetivos:
1.
Preservar y conservar la
herencia histórica de los artesanos cuchilleros y su aprovechamiento social como recurso,
tanto económico como cultural.
2. Recuperar el patrimonio
de la cuchillería.
3. Divulgar, difundir y hacer
posible el disfrute de sus
colecciones.
4. Fomentar la donación
y depósito de piezas y colecciones que se encuentren en
manos de particulares.
5. Promover y apoyar actividades e iniciativas que redunden en beneficio del patrimonio cultural de Albacete.
6. Dar a conocer la profesión
de cuchillero, divulgándola y
fomentándola entre las nuevas
generaciones.
7. Promover los contactos y
fomentar la colaboración con
otras entidades y organismos
nacionales e internacionales de
fines similares.
8. Contribuir al fomento de la investigación,
en el sector cuchillero, entre universitarios e
investigadores.
9. Divulgar su patrimonio entre los diferentes colectivos mediante visitas, cursillos, conferencias y
todo tipo de actividades de difusión.

Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete

Vista aérea del Museo de la Cuchillería

que nos precedieron, así como el conocimiento y
estudio de nuestras raíces y tradiciones.
Albacete es conocido por su arte cuchillero, por
ello el Museo Municipal de la Cuchillería, se perfila como un recurso de notable importancia para
40
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10. Constituir un lugar de obligada visita para el turismo
de Albacete y punto de encuentro entre el pasado,
el presente y el futuro.
11. Representar las señas de identidad de Albacete.
En definitiva, conservar, difundir y desarrollar el
patrimonio que constituye la artesanía y la industria
de la cuchillería y contribuir a su difusión como
riqueza cultural.
El Museo Municipal de la Cuchillería se ubica en un
antiguo edificio, de estilo ecléctico, conocido como
Casa de Hortelano, construido en el año 1912 por
el arquitecto Daniel Rubio. Con este proyecto se
consiguió, por un lado, rehabilitar un bello edificio
modernista, situado en pleno centro de la ciudad,
muy llamativo por su peculiar fachada y, por otro,
que Albacete, ciudad conocida por su cuchillería,
tuviera un museo donde preservar, conservar, difundir y recuperar ese patrimonio cultural, y dinamizar
la actividad del sector cuchillero. En el mes de mayo
de 2011 el Museo se amplió con la unión de un edificio anexo. Gracias a este proyecto sus instalaciones
se incrementaron en 1000 m².

Navajas de la colección APRECU

Un Museo de la Cuchillería presupone una ciudad
cuchillera, una tradición, una actividad empresarial
y un oficio repletos de historia y tradiciones a cuya
conservación y difusión precisamente se encaminan
los museos.
Tijeras despabiladeras Mechelen (Bélgica). Siglo XVI

El caso de este museo es un claro ejemplo de un
proyecto donde se establecen claros vínculos de
interrelación entre el museo y el patrimonio de una
ciudad.
A lo largo de su corta historia, el Museo Municipal
de la Cuchillería se ha hecho día a día y buena parte
de la población albaceteña lo siente como propio
porque en él se encuentra un pedazo de su propia
historia familiar en forma de navaja. Población que
con sus donaciones lo han hecho posible, desprendiéndose de piezas, objetos o documentos que hasta
ese momento habían guardado celosamente, en
unas ocasiones, como testimonio mudo de un pasado de dedicación al mundo cuchillero y, en otras,
como el regalo gozoso o el recuerdo entrañable de
un familiar o un amigo.

Este Museo siempre estará en deuda con todas las personas anónimas que contribuyeron a la creación de
sus colecciones, así como con las Administraciones de
la comunidad autónoma, de la provincia y del municipio que hicieron posible que esta institución museística viese la luz y que permiten su funcionamiento
diario; y tampoco podemos olvidar a las entidades
bancarias, fundaciones, empresas y coleccionistas
que, desde antes del inicio de la andadura del Museo,
comenzaron a convertirlo en una realidad mediante
sus donaciones y cesiones que, a día de hoy, conforman sus colecciones, entre las que destacaremos:
41
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La “Colección Jesús Vico”, formada
por piezas arqueológicas donadas por
Jesús Vico Monteoliva; la “Colección
Fundación Caja Castilla-La Mancha”,
depositada en el Museo desde su
inicio, y compuesta por quinientas
navajas de los siglos XVII, XVIII y
XIX; la “Colección APRECU”, donada
por la Asociación de Empresarios de
Cuchillería y Afines y formada por las
piezas de los mejores artesanos cuchilleros contemporáneos, premiadas en
el Concurso Regional de Cuchillería
que todos los años se celebra en
Albacete; y la “Colección Fundación
Cajamurcia”, con una selección importante de cuchillos de Albacete.

Sala de la colección de navajas de la Fundación CCM

Junto a las salas que albergan las
colecciones anteriormente enumeradas, cabe señalar la denominada “Sala
de las Tijeras”, patrocinada por la
Fundación Globalcaja de Albacete; la
“Sala de los Cuchillos”, donde se expone la colección de cuchillos, puñales,
almaradas, misericordias y dagas de
los siglos XVII- XX de Javier Conde
Catena, patrocinada por la empresa
Arcos Hermanos; el espacio dedicado
al “Afilador”, oficio siempre presente en
los instrumentos de corte; el “Rincón
del Cuchillero”, lugar donde se muestra periódicamente la vida y obra de
diferentes artesanos cuchilleros; el
“Taller del Artesano”, recreación de
un taller artesanal de los años sesenta;
y la sección “La cuchillería española”,
con piezas elaboradas por artesanos
de diferentes poblaciones españolas.

Espacio dedicado al taller del artesano

A día de hoy, en el Museo Municipal
de la Cuchillería de Albacete se han
realizado diez exposiciones temporales. Gracias a ellas en las salas
del museo se han mostrado otras
cuchillerías distintas a la albaceteña,
con las exposiciones “La cuchillería
asturiana: Taramundi y Santalla” y

Exposición temporal “De oficio, afilador”
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gos, conferencias, cursos y conciertos complementan la actividad cultural que se viene desarrollando
en el Museo.

“Navajas y navajeros de Santa Cruz de Mudela”; el
público visitante se ha podido acercar a distintos
países con exposiciones como “El gaucho y su
cuchillo. Argentina, Uruguay y Brasil” y “La cubertería europea”; se ha dado a conocer el trabajo
de espaderos y afiladores con las exposiciones
temporales “La Fábrica de Armas de Toledo” y
“De oficio, afilador”, está última realizada gracias
a la inestimable colaboración de don Florencio de
Arboiro, coleccionista e investigador de la historia
y patrimonio de los afiladores; las familias cuchilleras de Albacete tuvieron un punto de encuentro
en la muestra “La cuchillería de Albacete en el siglo
XX”; se ha puesto de manifiesto el crecimiento
paulatino del Museo merced a las aportaciones de
muchas personas y esta colaboración se mostró en
“Legados del corazón. Donaciones y cesiones al
Museo Municipal de la Cuchillería”. Por otro lado,
el Museo ha subrayado la importancia de los coleccionistas y consiguió que quince de ellos aportaran
piezas para la exposición “Cuchillos de Albacete.
Tesoros de tres siglos”; y en la muestra “La cuchillería en imágenes: Del taller a la fábrica” la historia de la cuchillería de Albacete estuvo presente
gracias a las imágenes del maestro fotógrafo Jaime
Belda. Por último, actualmente en la sala de exposiciones temporales del Museo, se puede visitar “Arte
cisoria”, interpretación a través del grabado digital
del libro del mismo nombre de don Enrique de
Villena, tratado sobre el arte de cortar las viandas
con cuchillo escrito en el año 1423.

Otra de las actividades divulgativas propuestas por
el Museo es la de tratar de acercar al público infantil las colecciones expuestas. Para ello cada año
se envía a todos los centros de educación infantil,
primaria y secundaria de Albacete, la programación
anual del Museo para el correspondiente año escolar. En este sentido, desde el año 2008, el Museo
Municipal de la Cuchillería cuenta con el proyecto
didáctico “Acércate, ¡no te cortes!”. Gracias a este
programa, las salas del museo, en sus mañanas, se
llenan de escolares.
Por otro lado desde el año 2009 se lleva a cabo el
proyecto “Esta es nuestra historia”, el cual está dirigido a las personas de la tercera edad y a todo tipo
de colectivos y asociaciones culturales, con el fin de
acercar el Museo y sus colecciones al diverso público.
El deseo del Museo Municipal de la Cuchillería de
Albacete es continuar en la tarea de preservar y
difundir el patrimonio cuchillero artesano e industrial y seguir realizando programas que permitan
hacer partícipes del Museo a personas de todas las
edades –niños, jóvenes, adultos y mayores– y en general a todos los amantes de
los museos y de los cuchillos, las tijeras
y las navajas, esos utensilios que servían
y sirven para todo.

Por otro lado, el Museo de la Cuchillería ha viajado con sus exposiciones itinerantes a Nitéroi
(Brasil), Maniago (Italia), Cerdeña (Italia),
Thiers (Francia) o Solingen (Alemania), y
en nuestro país, a Taramundi, Madrid o
Valencia.
Pero la dinámica de difusión del Museo
no se limita solo a las exposiciones de
Cuchillo de
cuchillería, sino que también compleAlbacete. Siglo
menta su programación con diversas
XVIII
actividades. Ejemplo de ello son los
Concursos Infantiles de Dibujo y de
Cuentos sobre la Cuchillería y el Concurso de
Fotografía sobre la Cuchillería, convocados año tras
año. Presentaciones y ediciones de libros y catálo43
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Da materia á idea,
do proceso ao obxecto:
patrimonio cultural inmaterial
e as técnicas artesanais tradicionais
Fátima Braña Rey
Universidade de Vigo

Resumo

Sobre o patrimonio cultural

Para entender o patrimonio cultural debemos
achegarnos aos procesos que marcan a actual definición do concepto. É tamén necesario entender
as diferentes categorías nas que estase a dividir.
Entre estas clasificacións está a división entre patrimonio material e patrimonio inmaterial. Desde o
noso punto de vista esta división encádrase dentro
dunha serie de decisións de carácter estratéxico
que implican unha determinada forma de xestión
para os bens culturais. A análise das categorías do
patrimonio cultural permítenos atender a articulación dos procesos que inciden na valorización das
técnicas artesanais tradicionais como formas de
produción e patrimonio cultural. Así, os elementos
encadrados dentro do ámbito das técnicas artesanais tradicionais mostran unha dinámica sociocultural a prol duns determinados intereses inseridos
nas lóxicas de mercado.

Diferentes textos e autores fan uso do concepto
de patrimonio cultural, en referencia aos obxectos cargados de significado social e cultural. Así,
Francisca Hernández Hernández define o concepto
como “o conxunto dos bens culturais, materiais
e inmateriais, sen límite de tempo ou lugar, que
foron herdados dos antepasados e recolleito e conservado para ser transmitido ás xeracións futuras”
(2002:16) 1. No traballo co patrimonio cultural é
habitual centrarse nos eixes da citada definición
onde o tempo, a conservación e o legado interxeracional son tres elementos esenciais. Neste sentido,
o patrimonio cultural, como sinala Joost Fontein
(2009), relaciona o pasado co presente a partir de
procesos como reiterar e lexitimar cara a diferentes circunstancias e discursos no presente, o que
sen dúbida é un instrumento de interese para diversos grupos. É así, que a partir de intereses hexemónicos ao longo da historia modelouse o concepto
de patrimonio cultural e as súas características ata
os nosos días.

1. Salvo que se indique o contrario a tradución das citas é propia.
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sos, desde o apuntamento identitario ao desenvolvemento económico”. (García García, 2007:166).

Outras definicións integran a idea de ben común,
como é o caso da definición de Patrimonio cultural
elaborada pola Nacións Unidas para a Educación, a
Ciencia e a Cultura (UNESCO):

Así pois, o patrimonio cultural é unha construción
social de carácter utilitario e debemos atender tanto
aos procesos de construción, como aos usos para os
que se crea e recrean os diferentes bens patrimoniais a partir de elementos culturais.

“O Patrimonio Cultural dun pobo comprende as
obras dos seus artistas, arquitectos, músicos, escritores e sabios, así como as creacións anónimas,
xurdidas do alma popular, e o conxunto de valores que dan sentido á vida, é dicir, as obras materiais e non materiais que expresan a creatividade
dese pobo; a lingua, os ritos, as crenzas, os lugares
e monumentos históricos, a literatura, as obras de
arte e os arquivos e bibliotecas”. (UNESCO, 1982:
art.23-25).

Para darlle entender que obxectos ou artefactos
poden ser ou non considerados patrimonio cultural,
parece adecuado seguir as achegas do antropólogo
Llorenç Prats (1997; 2005) quen fixa os criterios de:
a natureza (idealmente a natureza salvaxe, non moldeada polo home, coas súas forzas desatadas, os seus
perigos e os seus misterios), a historia ou o pasado
(pero tamén o futuro) en tanto que tempo fóra de
tempo, e a inspiración creativa ou o xenio (en tanto
que representa a excepcionalidade cultural, a individualidade que transcende). Estes tres elementos
-natureza, historia e inspiración creativa- veñen ser
os puntos sobre os que se pechan os segmentos dun
triángulo, dentro do cal intégranse todos os elementos potencialmente patrimonializables no contexto
dunha dinámica de inclusión e exclusión.

En ambas definicións constatamos como o patrimonio cultural é moito máis que obxectos, o patrimonio cultural fai referencia á cultura, entendida esta
como conxunto de solucións que proporcionamos
as persoas en comunidade aos problemas que nos
formula a nosa contorna (Gondar, 1995). Desde este
prisma, o patrimonio cultural estará constituído
por elementos aos que se lles atribúe a capacidade
de significar esas adaptacións que son en definitiva
o coñecemento contido no ámbito cultural. Por
elementos enténdese, así mesmo, non só obxectos
tanxibles, senón tamén elementos non tanxibles.
Ambos son entendidos como portadores de coñecementos configurados a partir da creatividade
humana en resposta aos desafíos do medio. É necesario sinalar que a cultura non é o patrimonio cultural, senón que este baséase en aquela. Non todas
as configuracións culturais convértense en bens
patrimoniais. Esta distinción fai necesario atender
ás características e procesos daqueles elementos
culturais que se converten en patrimonio cultural e
que, dalgún xeito, distíngueos do conxunto de trazos culturais. É xa que logo crucial distinguir entre
“cultura e patrimonio cultural”.

“... calquera cousa (material ou inmaterial) procedente da natureza, da historia ou da inspiración
creativa inclúese dentro dos límites do triángulo
e calquera outra cousa que non teña polo menos
algún destes valores, non. O contido deste triángulo constitúese, pois, nun contedor virtual de
potenciais bens culturais. Para constituírse en
patrimonios, ou, mellor, en repertorios patrimoniais, deben ser activados” (Prats, 1997:27).
En base a esta aproximación sobre a selección do
patrimonio cultural, os criterios de antigüidade,
escaseza, ou de nobreza que aparecen vinculados a
gran parte dos elementos patrimonializables non son
suficientes para converter un elemento cultural en
patrimonio senón que fan referencia á súa inserción
en lóxicas de mercado. Por outra banda, aínda que os
referidos criterios de natureza, historia e inspiración
creativa si sexan necesarios para patrimonializar,
non son suficientes para establecer os elementos
patrimoniais; fai falta, ademais, que funcionen os
procesos de selección e activación para que eses

“A cultura vivida son recursos patrimoniais aos
que recorren os suxeitos sociais para poñer en
práctica as súas formas de vida. O patrimonio
cultural é un produto meta cultural, unha elaboración ideolóxico-simbólica de determinados aspectos culturais. Cuns vívese, cos outros se constrúe
un produto susceptible de recibir usos moi diver48
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bens formen parte do patrimonio cultural dunha
comunidade e que se integre esa utilidade do pasado no presente á que fai mención Fontein (2009).
En palabras de Llorenç Prats, “activar un repertorio
patrimonial, significa escoller determinados referentes” (1997:232). Ningunha activación patrimonial é
inocente, neutral, senón que detrás hai valores, crenzas, intereses, obxectivos, etcétera. Estes valores,
crenzas e intereses estarán presentes en toda activación patrimonial aínda que non sexan conscientes deles os colectivos e individuos que participan
durante o proceso que finalmente vai procurar unha
liña de continuidade entre o pasado e o presente
que ofrece unha ratificación cultural dun orde contemporáneo (Williams 1980:137 en Rotman, 2003).
Deste xeito o poder político foi, é, e probablemente
será, o principal axente de activación patrimonial;
aínda que tamén as propias comunidades realizarán
procesos de patrimonialización, con maior ou menor
intensidade segundo os medios e as urxencias.
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ficados e contidos que se lle atribúen, así como os
procesos culturais nos que se ven inmersos. Este é un
dos paradoxos da clasificación do patrimonio cultural
a partir da materialidade. Todo obxecto, na medida
en que é utilizado socialmente, está cargado de significación e, toda significación atopará un soporte que a
conteña. Polo tanto, na análise dos bens patrimoniais
deberemos ter en conta o proceso de atribución de
significado e clasificación que lles dá sentido.
Entendemos central valorar calquera proceso de clasificación como parte da organización da realidade
percibida e, no caso do patrimonio cultural, non é
distinto. Así, tanto se falamos de patrimonio tanxible, como de inmaterial ou intanxible, ambos tipos
fan parte do patrimonio cultural de cada grupo
social de forma indistinta e indisociable. Do mesmo
xeito, a división a partir de áreas de coñecemento
refírese a unha ordenación que parte dos paradigmas do desenvolvemento das disciplinas, debuxando unha traxectoria que vai desde o interese no
obxecto3, a estética, pasando por unha concepción
histórica para chegar ao sesgo antropolóxico, esta
clasificación permite ás disciplinas tratar con determinadas tipoloxías de bens4. Dito isto só podemos
considerar as distintas clasificacións e categorías
do patrimonio cultural como unha estratexia que
facilita a súa xestión e atende a un desenvolvemento
histórico particular, á vez que responde a intereses
e necesidades puntuais.

En definitiva, o proceso aludido transforma obxectos ou artefactos en bens, e esta metamorfose
implica pasar de obxectos en “uso”2 a ser obxectos
simbólicos, é dicir, de instrumentos pasan a bens
culturais, dignos de ser “estudados e conservados”
(Cruces, 1998:83). A consideración de ben cultural
implica pois unha carga semántica na que se representan valores determinados que permiten instrumentalizar estes bens para novos usos vinculados
á heterodefinición colectiva ou á industria turística
entre outras posibles.

Dito isto, a consideración de patrimonio cultural
inmaterial como un tipo específico a ter en conta na
xestión do patrimonio cultural das nacións é relativamente recente e está ligado ao desenvolvemento
da normativa internacional do último terzo do século XX (Brugman, 2007), articulada nas orientacións
da UNESCO.

Entre o material e o inmaterial
O contido do apartado anterior lévanos a entender
que o patrimonio cultural non fai referencia aos
obxectos en si mesmos, senón que o interesante á
hora de falar de incluír un elemento ou outro neste
singular contedor de re-presentacións, son os signi-

Desde a súa constitución en 1946, a UNESCO promoveu a salvagarda da diversidade. Este ideario foise

2. O concepto de uso neste sentido é polisémico pois como dixemos, a activación patrimonial ten un sentido pragmático e non meramente ideacional
ou representacional.
3. A superación da vinculación do patrimonio cultural co obxecto e co monumento establécense na comisión italiana liderada por Francesco
Franceschini. As conclusións influíron en toda Europa pois propón un concepto xurídico de ben cultural ampliando o concepto de Patrimonio cultural
(Hernández, 2002). A partir desta comisión os bens culturais estarán vinculados co dereito de todos os cidadáns e consideraranse como bens públicos. Outra consecuencia da nova de definición de ben cultural foi a ampliación aqueles bens que fagan referencia á historia da civilización o que
deixa espazo para patrimonializar calquera manifestación, actividade ou testemuña do ser humano e da natureza (Castillo, 2007).
4. “Today an anthropological approach to heritage leads us to consider it as a social ensemble of many different, complex and interdependent manifestations. This is now reflecting the diversity of cultural manifestations” (Bouchenaki, 2003:22).
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valores das expresións culturais, así como dos monumentos e os sitios. No mesmo texto da Convención
do 2003, recoñecese o patrimonio inmaterial como
motor da diversidade cultural, e apréciao como un elemento fráxil polo que a súa salvagarda precisa dunha
gran liña de xestión e estudo en todo o mundo.

articulando no ámbito patrimonial a partir da lista
do patrimonio mundial cultural e natural en 1972
e, máis adiante, coa Convención sobre o patrimonio
cultural inmaterial no ano 2003.
Atendendo ás convencións e ás recomendacións da
UNESCO pódese apreciar un percorrido de sensibilización cara ás producións culturais anónimas e
cara a salvagarda da diversidade cultural no planeta.
Entre todos estes textos destaca a Recomendación
sobre salvagarda da cultura tradicional e o folclore de 1989, que supuxo o primeiro texto normativo
para a protección deste tipo de patrimonio. Tamén
resulta de grande interese a Declaración sobre a
Diversidade cultural do 2001 na que se asume o
termo patrimonio cultural inmaterial no canto de
folclore e se promoven políticas para a promoción
dos elementos inmateriais, orais e técnicas tradicionais (Brugman, 2007; Kurin, 2004). Finalmente
a Convención para a salvagarda do patrimonio
cultural inmaterial do 2003 fixa o concepto e abre
liña de políticas de xestión, difusión e salvagarda
do patrimonio cultural inmaterial como unha nova
fórmula para a protección da diversidade cultural.

Diferentes estudos sobre o patrimonio cultural
inmaterial recollen a idea de que esta definición e
a súa inclusión dentro do organigrama das candidaturas para patrimonio da humanidade da UNESCO,
responde ao interese por fomentar a visibilidade
de comunidades desfavorecidas e darlle un xiro
popular e non eurocéntrico á lista do patrimonio
da humanidade (Pérez Galán, 2008 e 2011; Velasco,
2012b). Baixo este ideario a Convención trataría,
sobre todo, de atender ao que quedaba fóra do eixe
principal de declaracións que se estiveron levando a
cabo –basicamente de carácter monumental- e que
ten como consecuencia que a maior parte de bens
patrimoniais da humanidade están localizados en
territorio europeo. Pese a estas intencións, desde
que se abriron as listas, son numerosas as declaracións de patrimonio cultural inmaterial en Europa
e isto responde, entre outros factores, á utilidade
do patrimonio cultural inmaterial como unha carta
de actuación e sinalización para as identidades
nacionais en Europa5. Por outra banda, relaciónase
a Convención do 2003 coa presidencia de Kōichirō
Matsuura e os intereses asiáticos, pois países como
Xapón ou Corea do Sur, xa desde os anos 50 do
século XX, estableceron espazos de recoñecemento
e protección para rituais, artesanados e folclore, e
concretamente Xapón conta cun grande investimento no ámbito patrimonial (Kakiuchi, 2014; Brugman,
2007; Kurin, 2004).

“Enténdese por patrimonio cultural inmaterial os
usos, representacións, expresións, coñecementos e técnicas -xunto cos instrumentos, obxectos, artefactos e espazos culturais que lles son
inherentes- que as comunidades, os grupos e
nalgúns casos os individuos recoñezan como
parte integrante do seu patrimonio cultural. Este
patrimonio cultural inmaterial, que se transmite
de xeración en xeración, é recreado constantemente polas comunidades e grupos en función
da súa contorna, a súa interacción coa natureza
e a súa historia, infundíndolles un sentimento de
identidade e continuidade e contribuíndo así a
promover o respecto da diversidade cultural e a
creatividade humana.” (Artigo 2.1.).

En canto ao Estado Español, a Convención do
Patrimonio Cultural Inmaterial da UNESCO
foi ratificada no ano 2006 o que implica a necesaria posta en marcha de inventarios e plans de
salvagarda de patrimonio cultural inmaterial. En
Galicia, amparadas pola Convención tivemos dúas
iniciativas: Ponte nas Ondas e Proxecto Ronsel;
ambas anteriores á redacción do actual Plan

Segundo declara a UNESCO, esta primeira definición
ten como misión a xestión/protección para o patrimonio cultural inmaterial e aparece a partir de traballos
de investigación demorados sobre as funcións e os

5. Desde o ano 2008 ata o ano 2014 a Lista de patrimonio cultural inmaterial contén 224 elementos dos que 57 son do grupo I que se corresponde
con Europa excluídos os países do Este europeo.
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elementos coas que se traballa desde o folclore ou
na recollida de datos etnográfico trátase de “ámbitos
heteroxéneos no seu contido e indefinidos nos seus
límites” (2012a:4). A mesma UNESCO sinala a arbitrariedade da clasificación o que implica que, quen
tome as decisións propias do inventariado, atoparase con dificultades á hora de inscribir un ben dentro
dun ou doutro ámbito6.

Nacional del Patrimonio Inmaterial redactado
polo Ministerio de Cultura, e dúas iniciativas de
recollida e arquivo de patrimonio oral: o Arquivo
do Patrimonio Oral da Identidade (APOI) por
iniciativa do Museo do Pobo Galego e o Arquivo
sonoro de Galicia realizado dentro das actividades
do Consello da Cultura de Galega. De acordo pois
a un proceso de actuacións de carácter práctico,
e seguindo o sinalado en relación a distinción
entre material e inmaterial no ámbito patrimonial,
os centros designados para custodia e difusión
do patrimonio moble, os museos, poderían ser
dotados de recursos suficientes para ocuparse da
inmaterialidade deses bens articulando proxectos
específicos de investigación. Tanto a investigación
como a salvagarda do patrimonio cultural son
tarefas que, de acordo co noso punto de vista, xa
veñen realizando os museos en virtude da unicidade do conxunto patrimonial que sinalamos máis
arriba, polo que a posta en marcha dos inventarios
non sería moi custosa dotando a estas institucións
de recursos axeitados.

A relación entre a clasificación do patrimonio inmaterial e a separación entre a cultura, como o ámbito
espiritual e os elementos materiais que produce
o ser humano, pode ser de axuda para atender ao
ámbito das Técnicas artesanais tradicionais. O pensamento dualista entre a materia e o espírito non
so se reflicte na filosofía senón que ocupa a todas
as ciencias sociais incluída a antropoloxía. Para o
noso tema, resulta interesante recoller a reflexión
de Reygadas (2002) que sinala como os aspectos
materiais e culturais do traballo están historicamente ligados á metáfora de oposición entre o corpo e
a mente. Consideradas desta maneira, tanto a forza
de traballo como os recursos e bens que produce
serían realidades clasificadas de distinta natureza
pero intrínsecas en calquera produto da cultura
humana. E así, unha vez máis, insistimos na indisociable relación entre o simbólico e o material.

Visto o anterior, estamos en condicións de atender
ao patrimonio cultural como unha opción de xestión que responde a criterios de interese e a unha
secuencia des-ordenada de visualización do que
corresponde ás diferentes áreas de coñecemento
(patrimonio histórico, artístico, etnográfico, arqueolóxico...) e a unha división interesada da materia e
as ideas na tanxibilidade do patrimonio cultural.
Esta posición permítenos analizar as técnicas artesanais tradicionais como un ámbito determinado do
patrimonio cultural inmaterial, é dicir, como unha
nova categorización e fragmentación que se realiza
dentro dun proceso socio-cultural.

A Convención da UNESCO do ano 2003 indica que
o patrimonio cultural inmaterial debe estar vivo de
forma que as técnicas artesanais tradicionais son un
ámbito económico activo en canto que son formas
de produción artesá, mais tamén como recurso para
o desenvolvemento local a partir da patrimonailziación. Así, o ámbito das técnicas artesanais leva directamente ao ámbito produtivo de calquera sociedade,
é polo tanto a súa diversidade responde á combinación de variantes de materias primas, procesos de
transformación, forzas motrices e comercialización.
Igualmente estarán suxeitas aos proceso de globalización do mercado, pero tamén á dinámica de
exaltación do local como fórmula política para o
desenvolvemento do rural a partir da posta en valor
de patrimonios que permitan turismos de experiencia. Neste segundo ámbito, o valor simbólico resul-

Do coñecemento ao produto: as
técnicas artesanais tradicionais
A partir do texto da Convención do 2003 quedan
fixados cinco ámbitos nos que se divide o patrimonio cultural inmaterial (art. 2.2). Esta división,
como sinala H. Velasco, non recolle as categorías e

6. Téñase en conta que o inventario é unha das primeiras accións que se entenden como necesarias para a salvagarda do patrimonio cultural inmaterial, é, polo tanto, unha acción base en calquera programa de xestión do patrimonio cultural inmaterial.
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A terra da chispa, máis que unha iniciativa para conseguir unha dignificación dun oficio moitas veces
esquecido serve como ideario romántico dun tempo
pasado. Non obstante, no Congreso que da saída a
estas páxinas, puidemos comprobar que o saber de
oficio e as persoas que o portan poden ser apreciadas como gardadoras dun magnífico e tremendamente útil proceso de manufactura; xa reclamado a
nivel científico e técnico polo doutor Santalices no
súa especialización do afiado de material cirúrxico.
O proceso de afiado, como o resto das técnicas artesanais, realizase na actualidade de forma diferente e
con outro tipo de medios, pero o coñecemento do
afiado na roda e a súa utilización, seguen vixentes
aínda que a itineracia faise en vehículos de motor.
A realidade é que estamos a punto de perder unha
vella práctica que pode resultar de interese para
diferentes industrias e, para a súa posta en valor,
sería preciso implicar por unha banda un sector
comercial e pola outra un sector político ou identitario. Deste xeito procuraríase a viabilidade da
práctica e se lle daría o valor patrimonial engadido,
como parece que funciona na Escuela e Museo de
la Cuchillería en Albacete.

tante do proceso de patrimonialización ven engadir
o valor da nostalxia polas formas de transformación
perdidas nos procesos de modernización (Aguilar
Criado, Merino Baena & Migens Fernández, 2003).
Así a patrimonialización neste ámbito proporciona
valor ao produto artesán.
Desde outra perspectiva, á hora de definir este
ámbito falaremos de artesanías cun valor patrimonial (Carrera Díaz, 2009) pero tamén doutro tipo
de técnicas que non resultan en produto ou ben,
como pode ser técnicas de caza ou pesca. Así, as
técnicas tradicionais artesanais non só fan mención
ao artesanado senón tamén a técnicas de produción,
extracción e recolección de bens e produtos e incluso servizos (Carrera Díaz, 2009). Ademais de diferenciar as técnicas artesanais en función dos seus
obxectivos finais, tamén podemos distinguir entre
as artesanías, independentemente dos materiais
cos que traballen e os produtos que delas resulten,
e as técnica tradicionais artesanais en base ao que
se entenda por tradición; pois é este termo o que
determina a súa inclusión dentro do patrimonio cultural segundo a Convención 2003. Pódese entender
a tradición como unha continuidade dun pasado
cara o presente, ou ben poñer en cuestión a idea de
tradición como verdade histórica e atender ao proceso de invención da tradición (Hosbawn y Ranger,
2002). Desde esta óptica, o concepto de tradición
remite a un presente que pretende a ratificación
dunha versión do pasado (Novelo, 1976). Responde
a un proceso de selección interesada, ao igual que o
fai a patrimonialización de determinados bens fronte a outros. Neste sentido, tanto a tradición como o
patrimonio articúlanse como elementos da organización social e cultural quen impón unha selección
hexemónica. E así, nas técnicas artesanais tradicionais, destacaranse determinados coñecementos e
produtos fronte a outros en función desas versións
que convén poñer en valor de acordo aos intereses
mencionados no primeiro apartado deste texto: no
ámbito ideolóxico e no ámbito turístico comercial.

Outro exemplo da selección interesada en relación
aos valores hexemónicos o temos na análise da participación dos xéneros nos procesos de diferentes
oficios. Así por exemplo, no ámbito da artesanía
cerámica a centralidade dun dos proceso de transformación ocultou a participación das mulleres na
confección das pezas tanto na recollida das materias
primas como no proceso de formación e comercialización (Braña Rey, 2014). No caso da cerámica de
Buño o relevo do torneado da peza como proceso
que determina a actividade artesá, ocultou a participación feminina no oficio; este entendeuse, ata
ben entrado o século XX, como un oficio masculino, denostando así, a participación feminina. Hoxe
a achega etnográfica indícanos que as mulleres
traballaron en todo o proceso, salvo polo tabú do
uso do torno que foi roto a partir de 1974; data na
que as mulleres comezaron a ser as donas do seus
obradoiros.

Ata aquí contextualizamos o proceso de selección
inscritos no patrimonio cultural e obtivemos un
marco socio cultural que permite entender como o
oficio de afiado ten sido reivindicado como elemento identitario pero non comercial ou turístico.

En definitiva, neste texto quixemos resaltar a relación do patrimonio cultural, dentro de procesos
socioculturais complexos nos que as decisións toma52
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unha difusión de información acorde cos valores
hexemónicos e que deixa de lado unha grande
parte dos valores da sociedade susceptibles de ser
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representados a partir de bens e elementos culturais estruturalmente subordinados. Así as categorías
sérvenos para ordenar o mundo pero ao tempo perpetúan esa orde establecida.
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OFICIOS AMBULANTES
NOS LINDEIROS DE GALICIA

O exemplo dos vales de ANCARES
e FORNELA (León)
Xosé Manuel González Reboredo
Instituto de Estudos das Identidades.
(Museo do Pobo Galego)

O norte ourensán, entre os ríos Miño e o Bibei
-a Chaira en xerga local-, é a patria orixinaria de
practicantes de diversos oficios ambulantes. O
máis destacado é o de afiador e paraugueiro, pero
os naturais desta terra tamén exerceron outros,
como quincalleiro, cordeiro, capador ou barquilleiro. É por iso lóxico que o congreso ao que
corresponde este relatorio estivese centrado na
figura emblemática do afiador e, complementariamente, nos outros mesteres, ou tamén que se realizasen diversos estudos arredor desta temática ao
longo dos anos (Ramón e Fernández-Oxea, 1968:
215 e ss.; Lorenzo Fernández, 1979 [1962]: 562
e ss., 1983 [1962]: 140 e ss.; Fernández Ferreiro,
1980; Fidalgo Santamariña/Rodríguez FernándezTaboadela, 1988; Fidalgo Santamariña, 1992, 1997:
403 e ss., 2001: 159 e ss.; Sotelo Blanco, 1994;
VV.AA., 2005-2014; Rodrigues Gomes, 2008: 39
e ss., e 483 e ss.; Álvarez González/Jiménez Paz,
2009). Así mesmo, o insuficiente compromiso
institucional con respecto ao o noso patrimonio
etnográfico foi suplido pola iniciativa dun particular entusiasta e meritorio, Florencio de Arboiro,
creador da chamada Casa das Rodas en terras de
San Xoán de Río.

O dito no parágrafo anterior invita a pensar que
no norte ourensán se concentra o máis e mellor
dos vellos traballos itinerantes, cousa só en parte
certa, pois a ambulancia de oficio non está cinxida a esta terra, senón que en diversos lugares de
Galicia aparecen mesteres caracterizados por esta
peculiar forma de exercitalos, como os augardenteiros de Sober, veciños da chaira ourensá (Fidalgo
Santamariña, 1997: 412 e ss., 2001: 173 e ss.), os
polbeiros do Carballiño (Fidalgo Santamariña, 1999
e 2012), os famosos canteiros de Pontevedra (García
Alén, 1956; Lis Quibén, 1963; Filgueira Valverde,
1976; Lorenzo Fernández, 1979 [1962]: 510 e ss.,
1983 [1962]: 71 e ss.; Trigo Díaz, 1993; Fidalgo
Santamariña, 2001: 24 e ss.; Rodrígues Gomes, 2008:
123 e ss, e 475 e ss..), os cabaqueiros ou telleiros das
terras tamén pontevedresas do Rosal (Leiro Lois/
Daporta/Otero, 1993; Gárate Castro, 1998: 387 e ss.;
Rodríges Gomes, 2008: 91 e ss., e 475 e ss.), os cesteiros de Mondariz (Bouza-Brey, 1982 [1954]), ou os
comerciantes da Graña-Covelo (Fernández Sendín,
1995; Fidalgo Santamariña, 2001: 87-88; Rodrígues
Gomes, 2008: 209 e ss., 493 e ss.). Todos eles merecen atención á hora de facer un estudo etnográfico,
antropolóxico ou etnohistórico que abranga todo
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(1048 m.) no oriental, cunha superficie aproximada
de 175 quilómetros cadrados, incluídos os vales doutros pequenos ríos tributarios do Ancares.

o país galego, mais entendo que debemos ir algo
máis alá na procura de actividades itinerantes, cara
terras situadas preto de Galicia en Asturias, León e
Portugal, porque con elas compartimos moitos trazos culturais coincidentes que deberían ser cada vez
máis uns trazos culturais compartidos.

O clima e a vexetación natural, con especies propias
tanto da flora eurosiberiana como da mediterránea,
reúnen as características propias da montaña, con
longos invernos de temperaturas baixas (Romero
Rodríguez/Romero Cuenca, 2004). Clima e relevo
provocan a escaseza de terreos aptos para a agricultura, acompañada dun minifundismo moi acusado,
con pequenas hortas, prados, e espazos dedicados
hai anos a centeo en alternancia bienal, ou as patacas dende o s. XIX, todo isto complementado cunha
gandería favorecida polos recursos naturais da montaña. En xeral a sensación que ten o viaxeiro que
percorra o val con ollos atentos é de estar ante un
lugar illado, un auténtico cul de sac, de clima duro
e pobre dende o punto e vista agrícola, pobreza
agudizada polo retroceso da agricultura nos últimos
decenios (González Reboredo, 1996: 23 e ss.).

Nesta orientación metodolóxica camiñaron as
inquedanzas etnográficas de quen isto escribe,
xunto con Clodio González Pérez e, de maneira
máis puntual, Luís Costa Vázquez-Mariño, as que
tiveron acollida hai anos na Sección de Antropoloxía
Cultural do Consello da Cultura Galega1, institución
que apoiou a realización dun traballo de campo no
val leonés do río Ancares en 1993-1994, e outro no
tamén leonés val de Fornela en 1999-2000. Froito
destas investigacións foron dúas monografías ás que
me remitirei reiteradamente nas páxinas seguintes (González Reboredo/González Pérez, 1996;
González Reboredo/González Pérez/Costa VázquezMariño, 2002), aínda que anticipo que nestes afastados vales atopamos uns claros paralelos coas terras
do norte ourensán no referido á práctica de oficios
ambulantes, razón que xustifica a presenza deste
relatorio nun congreso con sede e centrado prioritariamente en Ourense.

Na división administrativa vixente dende o século
XIX o val ocupa a inmensa maioría do concello
leonés de Candín, aínda que tamén se inclúen no
mesmo dous enclaves situados máis alá do Porto de
Ancares, xa na vertente occidental da serra, Suárbol
e Valouta, con trazos físicos e socio-culturais coincidentes cos propios de localidades galegas próximas,
como Moreira, Pando ou Piornedo. En total os lugares -coñecidos na zona como <<pueblos>>- asentados no propio val son os seguintes, citados de oeste
a leste: Teixeu, Pereda, Candín, Sortes, Espiñeireda,
Sorbeira, Vilasumil, Lumeiras e Vilarbón, este último no límite oriental e xa totalmente despoboado
dende antes de 19932.

Datos introdutorios dos vales de Ancares
e Fornela
O val de Ancares
O val do río Ancares sitúase no extremo noroeste da
provincia de León, dentro das montañas que separan
a depresión do Bierzo de Asturias e Galicia. O río
nace na serra homónima, concretamente nas abas do
pico de Cuíña (1998 m.), sendo un afluente do Cúa e
subafluente do Sil. O ancho do val non é uniforme,
podendo establecer unha media de 7,5 quilómetros,
e a súa lonxitude en liña recta chega a uns 15 quilómetros, medidos entre o Porto de Ancares (1648 m.)
no seu límite occidental e o Alto de Lumeiras

A demografía do concello de Candín de Ancares
sufriu algunhas oscilacións ao longo dos últimos
dous séculos, manténdose algo por riba dos 2000
habitantes ata chegar ao XX. Nesta centuria prodúcese un continuo declive por baixo da cifra anterior
dende 1920, cunha pequena recuperación en 1950.

1. Esta Sección do C.C.G. desapareceu coa remodelación da institución hai uns anos. En principio as cuestións etno-antropolóxicas quedaron
incluídas nunha nova sección baixo o título xenérico de Patrimonio, pero o certo é que as actividades da antiga Sección de Antropoloxía Cultural
desapareceron totalmente e non foron substituídas por outras novas, a non ser que estas funcionen de maneira tan oculta que non sexamos capaces
de percibilas.
2. Citei os nomes dos lugares na forma propia da fala ancaresa, un dialecto do galego oriental en vías de desaparición, pero na toponimia oficial
da provincia leonesa poden atoparse varios deles nas seguintes formas castelanizadas: Tejedo, Suertes, Espinareda, Villasumil, Lumeras e Villarbón.
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citadas con respecto ao de Ancares, o mesmo que a
cativeza das terras con vocación agrícola, compensada, polo menos parcialmente antano, por unha
gandería de montaña (Domínguez Yáñez, 2001: 13
e ss.; González Reboredo, 2002a: 56 e ss.). Dende o
punto de vista organizativo oficial, este espazo comprende unha entidade administrativa, o concello
de Peranzanes4, cunha superficie de 110 km2 e un
total de sete localidades, Guímara, Chan -ou Chano- ,
Trascastro, Peranzais -ou Peranzanes-, Cariseda,
Faro e Fresnedelo. As catro primeiras son a cerna de
Fornela, e nelas é onde se desenvolveron os oficios
ambulantes de que falarei seguidamente, mentres
que Cariseda caracterízase por ser unha porta, ou
limiar, de Fornela, e Faro ou Fresnedelo están en
pequenos vales de afluentes do Cúa, ocupando
unha posición periférica con respecto ao centro
municipal.

Pero a partir dese ano a caída de poboación precipítase ata levar a zona a unha situación de catástrofe
demográfica absoluta, pois no ano 1991 soamente
estaban censados 495 habitantes, e aínda esta cifra
non responde á realidade cotiá, xa que na nosa
investigación de campo en 1993-94 comprobamos
que moitos dos censados soamente vivían alí temporal ou esporadicamente. Con posterioridade volverei
sobre este asunto, pero agora limitareime a destacar que estas cifras achegan a Candín -e o mesmo
sucede en Fornela, como veremos- á situación dos
municipios do norte ourensán, con exemplos como
Castro Caldelas, que pasou de 4934 habitantes en
1920 a 1946 en 1991, Nogueira de Ramuín, que veu
descender a súa poboación de 8275 hab. en 1930 a
2728 en 1991, San Xoán de Río, con caída de 3343
hab. en 1930 a 1351 en 1991, ou A Teixeira, que tiña
2110 hab. en 1930 e 643 en 19913 (datos tomados de
Pazo Labrador/Santos Solla, 1995).

Dende o punto de vista demográfico, tamén aquí
atopamos unha poboación máis u menos estable
ata mediados do século XX, cando se inicia unha
caída sen precedentes. Así, no século XIX a cifra de
habitantes era de 1536 en 1826, 1578 en 1857 e 1802
en 1887. Xa na primeira metade do XX mantense en
cantidades un pouco más baixas que a finais do XIX
-1651 hab. de feito en 1910, e 1597 en 1930-, pero o
gran desastre demográfico, como sucede en Ancares
ou no norte ourensán, vaise producir a partir de
1960, pasando de 1521 hab. en 1960 a 374 en 1996.
(González Reboredo, 2002a: 48 e ss.).

Unha presentación do val de Fornela
A terra dos fornelos tamén é un val situado ao norte
do de Ancares, alí onde remata a serra deste nome
e comeza a Cordilleira Cantábrica. Igual que o anterior, é percorrido por un río da conca do Sil-Miño,
neste caso o Cúa, o cal nace na cabeceira oeste do
val, preto do chamado Boquín de Ancares (1754
m.), e non lonxe do pico de Miravales (1969 m.).
Aquí tamén as altas montañas dominan a paisaxe,
con alturas como O Mollaneo (1859 m.), Alto do
Carballín (1842 m.) ou, xa na parte norte, lindeira
con Asturias, o Teso Mular (1883 m.), xerando a
antes mencionada sensación de illamento, malia
que o río Cúa abre unha estreita vía de comunicación cara Bárcena de la Abadía e Fabero, xa no
Bierzo, a través de Cariseda, o último pobo fornelo (Domínguez Yáñez, 2001: 22 e ss.; González
Reboredo, 2002a: 29 e ss.).

Unhas identidades de val ben
marcadas
Cuestión diferente dos condicionantes físicos e
demográficos é a referida ao sentimento de identidade dos ancareses e fornelos. E neste sentido resulta doado comprobar que os naturais de
Ancares teñen un moi forte sentido de pertenza
ao val que os veu nacer, diferenciándose consciente e sentimentalmente dos seus veciños galegos

As características climáticas e de vexetación natural do val de Fornela, ou Furniella, son iguais ás

3. É evidente que a perda de poboación continuou de maneira tráxica despois de 1991, pero limiteime a dar como últimas as cifras deste ano para
coincidir coas manexadas por nós no estudo de Candín. En todo caso queda ben clara a tendencia ao despoboamento radical de ambas as dúas
zonas.
4. En Fornela as falas tradicionais, hoxe case totalmente perdidas, oscilaban entre o leonés e un leonés de transición con claras influencias do galego.
O mesmo que fixen en Ancares, aquí darei os nomes de lugar segundo eran nesas falas, aínda que indicarei en segundo termo a forma presente na
toponimia oficial de León, castelanizada.
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organizar unha especie de guerrilla da toponimia,
aplaudida por todos e todas, que borrou con pintura o nome de Ancares (González Reboredo, 2002a:
201 e ss.; 2002b, 238-239).

ou asturianos. Por outra parte, recoñecen a súa
pertenza a León e son conscientes da súa vinculación co Bierzo, pero non se consideran bercianos,
pois, como me dixo un informante, o Bierzo é “de
Vega [de Espinareda] pa bajo”. Aclaración especial
merece, por outra parte, o xentilicio <<ancarés>>,
sobre todo nos últimos tempos, cando o concepto
de Ancares ampliou moito a súa área de referencia
por influencia de iniciativas promovidas por autoridades e sectores sociais foráneos, tanto de Galicia
como de León. Porque antano, e tamén hogano,
para os nativos do concello de Candín e os seus
veciños próximos galegos, leoneses e asturianos,
ancarés/a era soamente o nacido/a e morador/a
do val de Ancares, identidade reflectida nas verbas
ditas diante de min por un fillo desta terra no sentido de que o seu val era a “madre dos Ancares”.
(González Reboredo, 1996: 145 e ss).

•• •
Neste marco que resumín, e que, insisto, en varios
aspectos lembra a situación do norte da provincia de
Ourense, xurdirán unha serie de mesteres ambulantes tamén conformadores da identidade fornela ou
ancaresa, e dos que procede xa ocuparse.

Os ambulantes ancareses e fornelos.
Orixes e tipo de actividades
Antecedentes históricos

Os naturais de Fornela, así mesmo, identifícanse,
e son identificados polos seus veciños, mediante o
xentilicio de <<fornelos>> ou <<forniellus>>. En
canto ao seu leonesismo, unha frase usada por un
fornelo como resposta a unha pregunta miña deixa
ben claros os distintos niveis identitarios que evocan León e Fornela. Foi a seguinte: “pertenecemos
a León, pero somos fornelos”. Ou sexa, que este
informante utilizou a diferenza de significado dos
verbos pertencer e ser para establecer un matiz
diferencial entre a súa non negada vinculación con
León, baseada nun criterio de dependencia, e a
súa esencial, intensa, identidade fornela (González
Reboredo, 2002b: 239).

Unha característica dos habitantes dos vales de
Ancares e Fornela, compartida con algunhas outras
zonas do norte peninsular, é a de ter todos a condición de fidalgos no Antigo Réxime, incluídos os
pobres. Así consta na resposta á pregunta 27 do
Interrogatorio do Catastro mandado realizar polo
Marqués de la Ensenada. Nela indícase, á altura de
1753, que a totalidade dos ancareses estaban exentos de pagar servizo ordinario ou extraordinario
por ser de condición fidalga (González Reboredo,
1996: 31). E o mesmo sucede na mesma resposta
e data para o val de Fornela, con fidalguía xeral
reflectida nas expresións de “en atención a ser
todos los vezinos del estado de hijosdalgo” ou
“ser los vezinos de el [refírese ao pobo de Faro]
Hijosdalgo notorios”. Por outra parte, a documentación histórica referida a Fornela revela que esta
fidalguía xeral tiña moi antigos precedentes, pois
xa dende o século XIII os seus moradores estaban
liberados de cargas reais obrigatorias para os non
fidalgos (González Reboredo, 2002: 38-41).

En relación co contraste Ancares/Fornela, moi
sentido por uns e outros, durante o noso traballo
de campo, en 1999, tivo lugar un curioso acto de
afirmación fornela que merece a pena de relatar.
O feito ten a súa orixe en que unha parte do val
de Fornela está incluído na Reserva Nacional de
Caza de Ancares, e esta circunstancia levou ás
autoridades competentes -aínda que ignorantes
das identidades locais- a impulsar a colocación de
planos-guía desta reserva cinexética en distintos
lugares do territorio, entre eles na ruta de acceso
a Peranzais. Pero estes planos, postos en Fornela
cunha alusión a Ancares no encabezamento, provocaron unha reacción inmediata, a cal consistiu en

Tendo en conta a imaxe que xera a condición de
fidalgo aínda nos nosos días, derivada da tradición
histórica e os seus reflexos na literatura –como
o coñecido exemplo do fidalgo do Lazarillo de
Tormes–, é necesario advertir que a case totalidade
destes fidalgos, igual que moitos outros dos vales
leoneses veciños, ou das tamén veciñas terras gale58
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gas de Navia de Suarna, non respondían ao estereotipo de persoa que vive de rendas, non traballa e
mesmo prefire pasar necesidade antes de exercer
un oficio manual. Pola contra, eran fidalgos-labregos, necesitados de agarrar a rabela do arado para
sementar o centeo con que alimentar os seus fillos,
participar nas veceiras para coidar do gando no
pastos da montaña ou, xa dende o século XVIII polo
menos, saír do val natal para exercer algún mester
que complementase a débil economía doméstica. A
única vantaxe real que tiñan era a de quedar libres
dalgunhas cargas que hoxe definiríamos como fiscais, e tamén de prestar servizo de armas a El-Rei.

moi efectiva foi a de aproveitar o incremento
xeral do comercio a media e longa distancia para
complementar a actividade dentro do val con
outra en terras máis ou menos distantes, pero
que permitisen volver periodicamente á casa
onde queda a familia, sen prexuízo de que algúns
optasen por se asentar definitivamente lonxe
de Fornela, ou de Ancares, pois os ancareses,
sometidos a limitacións iguais, seguiron o mesmo
proceso.
Non dispoño de datos históricos sobre quen foi o
primeiro ou primeiros ancareses e fornelos que se
lanzaron a exercer unha actividade ambulante máis
alá da súa terra natal. Con todo, o citado Catastro
do Marques de la Ensenada demostra claramente
que a asunción de traballos fóra do val xa estaba
consumada nos anos centrais do século XVIII, o
cal leva a pensar que comezara antes, quizais entre
o s. XVI e XVII, a mesma época na que os maragatos, uns ben coñecidos arrieiros e comerciantes,
construíron unha importante rede de transporte
entre Castela, Galicia, Asturias, etc., e chegaron
a constituír unha acomodada burguesía maragata
que perdurará no futuro, deixando en Galicia a súa
pegada ata hoxe nalgúns comercios por eles fundados ou mediante apelidos como o de Carro (Rubio
Pérez, 1995a e 1995b).

•• •
Aclarada a singular situación social dos fillos destes vales, retomarei o tema dos oficios ambulantes
indicando unha posible causa e uns antecedentes históricos. En canto ao primeiro, comezarei
tomando como exemplo o val de Fornela para
amosar a súa evolución demográfica entre o século XVI e XVIII. En efecto, no micro-territorio
comprendido polos pobos de Chan, Guímara,
Peranzais e Trascastro—os catro que terán importante actividade ambulante-- había os seguintes
veciños segundo datos de finais dos séculos XVI
e XVII, así como de mediados do XVIII (González
Reboredo, 2002: 44 e 49):
Ano 		
Veciños5

1591
164

1697
238

E T N O G R Á F I C O

Segundo o Interrogatorio do Catastro -pregunta
32- o oficio máis estendido en Ancares e Fornela
era o de arrieiro, o cal ten lóxica porque estes
vales non están lonxe das rutas que unían os
reinos de Castela, León e Galicia, feito tamén
aproveitado ao máximo polos maragatos, dos que
é posible que seguisen o exemplo. Agora ben, se
entre os maragatos podemos facer unha distinción
entre grandes transportistas, cunha elevada cantidade de mulas e machos para exercer a actividade,
e pequenos comerciantes, con poucos animais
e dedicados a un limitado comercio de peixe
curado ou salgado, viño, etc., nos vales de que
nos ocupamos a case totalidade dos citados como
arrieiros pertencían ao segundo grupo. Velaquí
uns datos concretos:

1753
375

(Fonte: Balboa de Paz, s./a. [ver bibliografía final]
e Catastro de Ensenada).

As cifras deixan ben claro que ao longo de século
e medio a poboación do corazón de Fornela se
multiplicou case por 2,3. Considerando as limitacións orográficas, climatolóxicas e tecnolóxicas
da economía agraria da época, este incremento
é indicio de que se estaba a producir un progresivo desequilibrio entre poboación e recursos -o
mesmo que sucederá no norte de Ourense-, para
o que se fixo necesario buscar solucións. E unha

5. Non é posible lograr unha cifra exacta para establecer a proporción entre veciños e habitantes. Unha aceptable sería a de multiplicar por 4, ou
unhas décimas máis, o número de veciños.
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(arrieiros en 1753)
Candín 14 		
Lumeiras 1 		
Espiñeireda 1[17]*
Teixeu 32[20]* 		
Pereda 16
Sorbeira 2
Vilasumil 8
Sortes 30

(Idem)
Chan 27
Guímara 16
Peranzais 38(+1)*
Trascastro 12
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Interrogatorio do Catastro tamén aparece recollido o de albardeiro, que chegou, como veremos,
ao século XX. Máis minoritario e concentrado en
Trascastro, na resposta 33 menciónanse un total
de 11 albardeiros nesta localidade, dos que 7 levan
o apelido Ramón, moi característico de Fornela
(González Reboredo, 2002: 183).
•• •
Sería longo relatar polo miúdo as diversas circunstancias e adaptacións polas que pasaron os ambulantes ancareses e fornelos no resto do século XVIII
e no XIX, cando os desequilibrios entre poboación
e recursos continuaron, a solución da ambulancia
mantivo a súa funcionalidade e mesmo acentuouse
a marcha definitiva para buscar mellor sorte noutras
terras. Porén, non deixarei de citar algúns exemplos
concretos da perduración dos mesteres itinerantes.

PRODUTOS COMERCIALIZADOS: Pescados, aceite e “otros géneros y especies” (por outras fontes
distintas do Catastro sabemos que entre os “otros
géneros” figuraban os tecidos).
*Na resposta ao Interrogatorio de Espiñeireda aparece soamente un arriero, pero na Relación de
Cabezas de Casa Seglares son 17. En canto a Teixeu,
sucede ao revés, pois aparecen 32 no Interrogatorio
e só 20 no segundo documento catastral. Por último
en Peranzais aparece no Interrogatorio, ademais da
relación de 38 arrieiros, un comerciante de caldeiros e outras “alhajas”.

Na primeira metade do século XIX contamos co sintético, mais evidente, testemuño dos Diccionarios
de Miñano (1826-28) e Pascual Madoz (1846-1850).
No primeiro dísenos dos pobos da xurisdición do
val de Ancares -todos menos Vilarbón- que “sus
naturales salen a Galicia en el invierno, y el que no
tiene caballo para traginar en pescados, sardinas,
etc, toma géneros de algunos comerciantes y los
lleva sobre sus hombros de mercado en mercado”
(Miñano, 1826-28: voz Ancares; González Reboredo,
1996: 99). E tamén Madoz reitera cousas moi semellantes con estas verbas: “sus naturales, bien por
inclinación, bien por la esterilidad del país, están
destinados generalmente al comercio del tráfico
de cera, aguardiente, pescados, sardinas y otros
artículos que benefician en las ferias y mercados de
la provincia y fuera de ella” (Madoz, 1846-50: voz
Ancares; González Reboredo, 1996: 99).

Antes mencionei a pequena capacidade de trasporte
destes comerciantes-arrieiros, e agora darei uns datos
tomados do Catastro para confirmar este feito. Así,
Dos 17 arrieiros de Espiñeireda soamente un tiña
máis de 3 animais (mulas, machos ou bestas), dous
tiñan 3, oito tiñan 2 e seis soamente 1. O segundo
exemplo pode ser Trascastro, onde un arrieiro tiña
6 animais, catro tiñan 3 e sete soamente 1. Agora
ben, a cativeza de medios non impediu que algún
destes pequenos ambulantes obtivese bos beneficios
e chegase a facer fortuna, segundo o amosa o feito de
que un natural de Teixeu, Francisco Abella, e dous
de Pereda, Bernardo e Jerónimo Rodríguez, o tres xa
asentados na cidade de Ferrol, decidisen asociarse
no ano 1788 para construír unha ferrería en Teixeu,
intento de industrialización do que aínda quedan
as ruínas na actualidade (González Reboredo, 1996:
98-99, e 2002: 162-168; González Pérez, 1996: 320).

Os dous Diccionarios rexistran a ambulancia fornela
de xeito case igual a Ancares. Así, Miñano dinos que
“su única industria es salir a comerciar fuera del país,
en tiempo de verano y aún algunas veces en tiempo
de invierno, contentándose con venir a sus casas
una o dos veces al año” (Miñano, 1826-28: entradas
Chano, Guímara e Peranzanes; González Reboredo,
2002: 169). Madoz, á súa vez, repite o mesmo na
entrada dedicada a Chano e, por citar outro exemplo,

Malia ser o de arrieiro o mester máis importante practicado fóra do val polos fornelos, non era
o único a mediados do século XVIII, xa que no
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cer a situación dos mesteres exercidos polos ancareses nos últimos cen anos. En xeral non se corresponden estritamente co antes citado de arrieiros que
negocian con produtos como o peixe curado ou salgado, o cal indica que a nova situación creada entre
o século XIX e o XX obrigou a novas adaptacións.
En calquera caso todos eles reiteran a necesidade,
ou desexo, de “ganar un duro”, segundo expresión
local. Para realizar a descrición desta ambulancia
comezarei polo mester máis emblemático, definido
polos nosos informantes como a cera e o pimentón.

advirte sobre Guímara que “los habitantes, en razón
de lo miserable y poco productivo del terreno, se
dedican en general al tráfico en los pueblos del partido y aún de la provincia” (Madoz, 1846-50, voces
Chano e Guímara; González Reboredo, 2002: 169).
Que o dato de Madoz sobre a limitación da área de
traballo á provincia leonesa é moi restritivo o poñen
de manifesto dous interesantes testemuños facilitados no seu día por Antonio Díez Ramón, un destacado comerciante natural de Lugo, pero descendente
de fornelos. En efecto, el faloume, en primeiro lugar,
dun antepasado seu, Nicasio Díez Álvarez, natural
de Trascastro, nacido en 1848, quen, despois de
abandonar os estudos no Seminario de Astorga,
introduciuse no comercio ambulante e facía rutas
por Valladolid, Medina, Navas del Marqués, Nava del
Rey, Piedrahita e Barco de Ávila. Como se acabou
especializando en mantóns de Manila, de moda na
época, chegou ata a mesma Sevilla para vendelos.
En 1913, xa viúvo, acabou por asentarse na cidade
da Coruña. O segundo caso foi o de Antonio Ramón
González, natural de Peranzais e nacido en 1854,
que tamén se dedicou ao comercio ambulante, pero
acabou establecéndose en Vilafranca do Bierzo,
onde abriu comercio e tamén participou na viticultura da zona (González Reboredo, 2002: 171).

•• •
Falar de cera e velas en Ancares implica evocar o
pobo de Vilasumil, xa que aquí foi onde máis arraigou o oficio de cereiro e aínda quedan as ruínas de
dous lagares nos que se procesaba a cera ata mediados do pasado século XX (González Pérez, 1996:
375-377). Non obstante, esta actividade non era
exclusiva de Vilasumil, nin se limitaba a este produto, xa que os cereiros tamén negociaban con peles,
vendían xabón, augardente ou viño, e, sobre todo,
subministraban pemento moído para os embutidos
froito da matanza do porco—chourizos, botelos,
androllas--, enviado previamente dende Jaraiz de la
Vera a Ponferrada por encargo deles.

Os exemplos citados demostran como varios fornelos, o mesmo que os ancareses, e o mesmo que moitos afiadores ourensáns, lograron ter negocio fixo en
lugares aos que chegaron previamente de maneira
temporal. E isto é un aviso de que, cando a terra de
orixe perde valor como referente esencial, o ambulante tende a deixala para sempre, feito que, segundo insistirei ao final deste relatorio, supón o limiar
do futuro abandono masivo no momento no que
quebren definitivamente as razóns para retornar, é
dicir, cando xa non mereza en absoluto a pena seguir
tendo casa aberta todo o ano en Ancares ou Fornela.

No exercicio deste dobre mester de cereiro e comerciante andaban de aldea en aldea polo oriente de
Galicia, norte de León e occidente de Asturias,-A
Fonsagrada, Cervantes, Navia de Suarna, Tineo,
Cangas de Narcea, Luarca, Pola de Allande...-, pero
a cera, ou as velas xa elaboradas, podían ser
tamén vendidas en localidades como Ponferrada ou
Benavente. O animal de carga habitual era a mula
ou macho, mais tamén usaban autobuses ou trens
cando había esa posibilidade. Os percorridos tiñan
lugar entre marzo e a sega da herba en xuño/xullo,
despois volvían a saír ata a malla e por terceira vez
cando se remataba este traballo, secuencia temporal que amosa como non abandonaban o seu labor
como labregos, retornando á aldea onde moraban
cando era preciso facer os grandes traballos agrícolas do verán.

Os oficios no val de Ancares no
século XX
Os datos obtidos durante o noso traballo de campo
en 1993 e 1994, froito de conversas, observacións
diversas e consulta de fontes locais, levounos a coñe-

Se os ambulantes de zonas diferentes podían usar
o termo partido para definir a área onde adoitaban
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acudir e xa eran coñecidos, estes cereiros-comerciantes aluden ao ámbito habitual de traballo co
nome de parroquia. Así, un informante noso de
Vilasumil, vello cereiro retirado moitos anos antes
de 1993, díxomos que “mi parroquia era Cangas,
Pola de Allande, El Couto... en el concejo de Cangas
de Tineo casi toda la cera la compraba yo...” En
xeral eran recoñecidos en todas partes co apelativo
de ancareses, ata o punto que nas localidades de
Asturias e Galicia onde traballaban dicir ancarés
equivalía a dicir cereiro ou comerciante dos produtos antes citados, forma esta de construír unha identidade ancaresa dende fóra e de carácter limitativo,
inspirada nun aspecto rechamante das persoas ás
que se aplica o xentilicio sen ter en consideración
todo o demais, é dicir, utilizando un principio
retórico semellante ao que dá lugar á sinécdoque
(González Reboredo, 1996: 100 e ss.).
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de montaña, evitado que se dispersasen ou perdesen, así como facelo ás veces con rapidez para seguir
o calendario das feiras ás que se pretendía acudir
(González Reboredo, 1996: 105 e ss.).
•• •
Un terceiro mester non exclusivo, mais si destacado, dos ancareses era o teito, é dicir, o traballo de
facer e reparar as cubertas de colmo propias da
arquitectura tradicional nas montañas galaico-asturleonesas, con numerosas construcións -pallozas ou
casas de palla, ou de teito, chozos, hórreos, etc.necesitadas de renovar parcial ou totalmente a palla
de tempo en tempo. Cando fixemos o noso estudo
do val de Ancares en 1993-94 quedaba un teitador
no pobo de Candín, de nome Arcadio, que aínda
recibía a esa altura cartas de Laciana reclamando os
seus servizos.

•• •
Normalmente os teitadores formaban equipos de
dúas ou tres persoas, unha delas un teitador experimentado que actuaba de director das operacións
a realizar. Como moitos outros, o oficio aprendíase
na práctica, traballando, igual que os mutilos dos
afiadores ourensáns, con un veterano, a quen se
compensaba entregándolle unha peseta, ou máis, do
salario diario. Estes aprendices comezaban por facer
os brincallos, é dicir, as ataduras de palla retorcida
que servían para suxeitar o colmo nas ripas de
madeira, pasando despois a poñer eles as manadas
de palla e a usar a pá de teitar para igualalas. Como
nos dixo un vello teitador, “eu amansei potros [=
ensinei a novatos]” (González Reboredo, 1996: 113).

Un segundo oficio destacado no val de Ancares é o
de tratante de gando, actividade definida a nivel local
como o trato. Os tratantes ancareses movíanse a pe
e a cabalo, comprando e vendendo ben polas aldeas
ben nas feiras das terras veciñas de Galicia, Asturias
e O Bierzo -A Fonsagrada, Navia de Suarna, Becerreá,
Pedrafita do Cebreiro, Santo Antolín de Ibias, a feira
do Espín (Vega de Espinareda), Veiga de Valcarce,
Cacabelos, Bembibre...-. Os pobos de Ancares con
máis tratantes eran Candín, Sorbeira, Pereda, e
Espiñeireda, cunha media de seis por localidade, e
tamén había algún nos pobos periféricos de Suárbol/
Valouta, feito excepcional porque neles a ausencia de
cereiros-comerciantes era practicamente total.

O diñeiro a percibir en cada traballo establecíase
por xornal diario ou axuste entre os teitadores e os
donos das construcións. Un antigo teitador díxome
que, uns sesenta anos atrás, “pagaban cuatro ou
cinco pesetas por día ie mantíus, durmindo nos
pallares, ie dicían que cobrábamos más que un
ministro. Si axustábamos había xente gitana; en
Cepeda axustando había que botar úa varada de
medo” [= traballar moi duro]” (González Reboredo,
1996: 112).

Os animais negociados eran gando vacún, pero
tamén equino, porcino, cabras e ovellas. As cabras,
por exemplo, tiveron unha gran demanda entre os
mineiros do carbón que traballaban en Fabero ou
en Laciana, pois as compraban en setembro coa
finalidade de facer cecina que levar para comer na
mina. En xeral o trato non esixía pasar moitos días
seguidos lonxe da familia, xa que as áreas de práctica do oficio non estaban excesivamente afastadas do
val, e por iso só se pode considerar oficio ambulante
menor. Pero implicaba xornadas longas e penosas
porque había que conducir os animais por camiños

En xeral os teitadores podían traballar en terras
próximas de Galicia e de León, entre elas no propio
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para eles. Os tratantes, pola súa parte, debían
enganar aos vendedores para pagar o menos posible polo gando, advertindo que neste caso o verbo
enganar non ten a connotación negativa propia do
seu uso habitual, asociado á mentira radical, senón
que debe ser entendido como capacidade para
simular unha infravaloración do que se compra e
sobrevaloración do que se vende. E os teitadores
tamén eran listos ou espabileus cando sabían
axustar o traballo cun bo beneficio. Todas estas
estratexias, manifestadas no discurso dos naturais
do val co uso de saber/enganar/listos/espabileus,
estaban presentes con seguridade entre os ambulantes ourensáns, pois forman parte duna actitude
xeneralizada dos practicantes de actividades que
implican unha relación incerta con persoas alleas
ao medio social de procedencia.

val de Ancares, mais o groso da actividade tiña lugar
no norte leonés lindeiro con Asturias, comarcas de
Laciana, Babia, As Omañas, A Mediana e A Tercia.
O camiño facíase a pé, pero tamén se usaba o tren
e autobuses, se os había. O número de practicantes deste mester oscilaba segundo as épocas, pero
Arcadio deume unha cifra media aproximada de 60
en todo o val. En canto ao período propicio para
teitar, era máis reducido que o dos outros oficios,
o que permitía combinalo coa cera e o comercio
ambulante. Duraba cada campaña arredor de mes e
medio entre agosto, setembro e outubro, e normalmente acudíase cada ano á mesma zona, ou parroquia en terminoloxía ancaresa (González Reboredo,
1996: 112).
•• •
Os ancareses practicaron no século XX outro oficio,
o de mineiros nos xacementos de carbón de Fabero,
e tamén foron emigrantes definitivos a outras partes da península, América e Europa. É oportuno,
ademais, dicir que por Ancares pasaron ambulantes
de diferentes procedencias, como ourensáns que
facían peneiras, coñecidos por un informante noso
de Sorbeira. De Galicia chegaban tamén capadores
que avisaban da súa presenza coa chifra, ou canteiros pontevedreses (González Reboredo, 1996: 118
e ss.). Con todo, nas liñas antecedentes limiteime a
describir as tres actividades que son definitorias da
identidade ancaresa: cereiro-comerciante, tratante e
teitador. De todas elas a máis xeneralizada, e a máis
característica, era a compra e procesado da cera
combinada con pequeno comercio.

Os «pañeros» fornelos no século XX...
e tamén unhas verbas sobre os
albardeiros
Mentres en Ancares acabou dominando o negocio
da cera e a venda ambulante de produtos como o
pemento moído, os fornelos centráronse nos produtos téxtiles, o cal os converte en semellantes aos
homes e mulleres da parroquia galega da Graña (O
Covelo-Pontevedra), na serra do Suído, orientados
principalmente á negociar con mantas e cobertores,
(González Reboredo, 2002: 172 e ss.; Fernández
Sendín, 1995; Fidalgo Santamariña, 2001: 87-88).
En función deste tipo de mercadorías os fornelos
autodefínense como pañeros. En realidade a polarización no téxtil non foi cousa nacida ex novo, senón
unha intensificación dunha tradición con moi vello
arraigo. No apartado dedicado aos antecedentes
históricos xa vimos que no s. XIX había fornelos centrados nos tecidos, e mesmo temos algún testemuño
anterior, do XVIII, que tamén o indica así (Balboa de
Paz, s./a.: 108; González Reboredo, 2002: 168). Para
dar unha idea da súa importancia en tempos recentes, nunha data tan avanzada como 1970, cando xa o
val de Fornela estaba a padecer a crise demográfica,
aínda figuraban no censo municipal 16 vendedores
ambulantes de panos en Peranzais, 38 en Chan, 8 en
Guímara e 53 en Trascastro.

Un aspecto a destacar na práctica destes mesteres,
como os da ambulancia en xeral, é a necesidade
de desenvolver unhas habilidades conducentes a
lograr o máximo beneficio co menor risco posible.
Na miñas conversas con xente do val comprobei
que usaban reiteradamente unhas verbas-chave
para definir o exercicio eficaz do oficio. Son os
verbos saber/enganar e os adxectivos espabilaus
-espabileus en dialecto ancarés- /listos. Así, os
cereiros tiñan que saber para deducir a cantidade
de cera que había nos trobos sen recorrer ao pesado, e listos ou espabileus para axustar o prezo a
pagar ao propietario de maneira pouco gravosa
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luego llegamos a un sitio que se llama el Balcón
de Pilatos, que era una barbaridad... lo malo era
subir y no vender nada y volver con el farruco...
cuando uno vendía todo, bajaba encantado de la
vida” (González Reboredo, 2002: 177-178). Como
comentario adicional pertinente indicarei que estas
penalidades e negocios inseguros eran tamén cousa
coñecida dos ambulantes ourensáns, ou de calquera
traballador ambulante do mundo.

Chegado o momento de realizar un retrato-robot
do pañero fornelo de mediados do s. XX, este respondería a un home ben traxado -segundo me dixeron, o oficio esixía vestir como señores-, e provisto
dunha Patente de ambulancia expedida polos
axuntamentos, que descende dun tren, ou dun
autobús, nunha parada previamente elixida, carga
ao lombo o paquete, farruco ou farreco -fardo
no que leva os tecidos ou prendas elaboradas- e
comeza o seu percorrido pola vila ou por aldeas,
ofrecendo nas casas, ou nunha praza do lugar, teas
para sabas, camisas ou manteis, cortes para traxes
ou pantalóns, camisetas, gravatas, etc. Podía ir só,
pero moitas veces xuntábanse dous ou tres formando sociedade, ou tamén traballaba un vendedor
veterano con outro máis novo que lle servía de axudante-aprendiz. Neste caso o axudante adoitaba ir
diante, chegando antes ás aldeas ou barrios e repartindo a chamada circular, un pequeno prospecto
impreso no que se anunciaba a venda mediante
fórmulas moi aparatosas coa finalidade de chamar a
atención dos posibles clientes, aludindo, por exemplo, a uns imaxinarios <<Almacenes Reunidos>>
ou <<Grandes Almacenes de Barcelona>>, dos
que os vendedores fornelos se facían pasar por
representantes. Una vez acabada a xornada, retornaban ao lugar tomado como base temporal de
operacións, unha vila ou cidade onde tiñan xa apalabrada unha fonda para durmir e facer algunhas
das comidas diarias. Uns exemplos de aloxamentos
citados polos nosos informantes son a Pensión
Ourense, situada a carón da estación do camiño
de ferro de Santiago de Compostela, e a Pensión
Leonesa en Vigo.

Dado que non houbo en Fornela industria téxtil, sacados os teares artesanais, que tiñan certa
importancia no século XVIII, pero con produción
irrelevante no XX, os comerciantes fornelos debían
adquirir fóra do val os produtos que vendían. E as
fontes de abastecemento eran almacéns situados
en distintas cidades. Un exemplo sería Lugo, onde
había establecementos como Simeón, Carro ou
Sampayo que os abastecían do necesario. En xeral
os pañeros recorrían, ou aínda recorren os poucos
que hoxe exercen, sempre aos mesmos almacéns,
polo que eran coñecidos e tanto pagaban ao contado
como levaban o adquirido ao fiado. A confianza chegaba outrora a niveis de deixar depositados os cartos
gañados durante tempo no almacén para recollelos e
facer contas unha vez acabada a campaña. Con todo,
non sempre as cousas saían ben, e, como era de agardar, unha mala campaña de vendas podía crear problemas de débedas. Así se documenta nun acto de
conciliación no Xulgado de Paz de Peranzais o 20-VI1928, no que un negocio de Oviedo, Botas Roldán,
reclama a A. G. R., T. R. e C. M. G., de Trascastro os
dous primeiros e de Chan o terceiro, as cantidades
de 1675,25, 1633,55 e 261,75 pesetas que lle deben
pola adquisición de tecidos e lencería. No acto
compareceu soamente un dos tres debedores, quen
alegou que os citados xéneros “no tuvieron salida y
tuvo que liquidarlos a mitad de precio y, como tuvo
desgracias en su fortuna, no pudo saldar” (González
Reboredo, 2002: 180-181).

Como se pode deducir do dito, o vello transporte
en cabalerías caera en desuso por carecer moitos
pañeros de animais de carga, pero sobre todo
pola xeneralización de medios de transporte como
o ferrocarril, o autobús e, nos últimos tempos, o
vehículo propio. Non obstante iso non evita que o
comerciante fornelo tivese que facer longas camiñadas de aldea en aldea, ou de barrio en barrio, co
petate ao lombo. Destas penosas xornadas faloume
un ambulante do seguinte xeito: “andábamos hasta
treinta kilómetros diarios... y si vendías bien... y si
no... Cuando subimos a Treviso [na Liébana] había
dos peñas y nos llevó dos horas y media subir...

A duración das ausencias de Fornela variou segundo
as circunstancias e tamén segundo as épocas, pois
en tempos recentes, cando comezaron a usarse
furgonetas propias, as viaxes fixéronse máis breves.
Se nos remitimos a mediados do século XX ou algo
antes, a información que puiden reunir indica que
duraban ata 4 ou 5 meses, e ademais estaban con64
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dicionadas polo feito de que nesa época os pañeros, o mesmo que os vellos afiadores ourensáns,
aínda eran tamén labregos que cultivaban as súas
cativas propiedades. Segundo verbas dun natural
de Trascastro, “se marchaba después de Navidad y
se veía por mayo para hacer las labores del campo;
luego se volvía a salir de septiembre a Navidad”
(González Reboredo, 2002: 173).

E T N O G R Á F I C O

Con anterioridade mencionei outro oficio histórico dos fornelos, o de albardeiro, documentado
no século XVIII. Pois ben, este mester, vinculado
ás selas e arreos das cabalerías, persistiu durante
o século XIX e primeira metade do XX, desaparecendo ao longo dos anos sesenta desta última
centuria, cando o gando cabalar de carga e tiro
perdeu a súa funcionalidade (González Reboredo,
2002: 183-185). Consonte as Cédulas de inscripción do ano 1867, gardadas no arquivo municipal
de Peranzais, había nesa data tres familias de
Trascastro cualificadas como de guarnicionero,
e outras tres en Peranzais. Como complemento,
en Chan aparecen dous tachueleros, é dicir, fabricantes de chatolas, seguramente relacionados cos
albardeiros porque lles subministraban as pezas
metálicas propias dos arreos. Porén, a cifra de
seis albardeiros resulta moi cativa, e iso débese
a que a fonte antes mencionada non inclúe, con
seguridade, datos de moitos outros practicantes
do oficio. Proba diso é que case un século máis
tarde, no Censo electoral de 1955, aparecen nada
menos que 40 censados en Trascastro, malia que
non todos eles estivesen en activo.

No referente ás zonas de traballo, puiden reunir
datos suficientes para coñecelas con algo de detalle.
Así, en Galicia os distintos informantes citáronme a mariña de Lugo -Ribadeo, Foz, O Valadouro,
Viveiro-; o centro, oriente e sur da mesma provincia - Vilalba, Meira, A Fonsagrada, Navia de Suarna,
Cervantes, Taboada, Chantada...-; diversos concellos
coruñeses, entre eles Arteixo, Carballo, Coristanco,
Cee, Santa Comba, Muros, Santa Uxía de Ribeira,
A Pobra do Caramiñal; os pontevedreses de Lalín,
Rodeiro, Vila de Cruces, Cangas, Bueu, Baiona,
Ponteareas, Tui, Salvaterra do Miño, Tomiño... ou os
ourensáns do Carballiño, Ribadavia, Avión, Cenlle,
Celanova, Xinzo de Limia, Verín, Pobra de Trives,
O Barco de Valdeorras... Pero, por suposto, as zonas
de venda non se cinxían a Galicia, senón que tamén
comprendían Asturias -Cangas de Onís, Arriondas,
Ribadesella, Villaviciosa, Mieres, Avilés, Luarca,
Vegadeo...-, Cantabria -Potes, Reinosa, Santoña...-,
Navarra -arredores de Pamplona-, Álava -Llodio-,
Aragón -Jaca, Huesca, Barbastro...-, Castilla-León
-Burgo de Osma, Aranda de Duero...-, Castilla-La
Mancha -Molina de Aragón, Sigüenza- ou Cataluña
-Val de Arán, Lleida, Puigcerdá- (González Reboredo,
2002: 174-175). En liñas xerais a súa gran área de
actuación abranguía case todo o norte e centro da
península. Pero tamén podían chegar moito máis
lonxe, pois recollín en Peranzais a noticia dun deles
que pasou o Océano Atlántico e exerceu durante
tres anos en América, retornando despois ao val
natal. E este caso, dende logo, non foi único, xa que
outros pañeros chegaron a países como Venezuela
ou México (Gonzalez Reboredo, 2002:174-175).
Unha vez máis as viaxes americanas dos fornelos
establecen unha coincidencia cos afiadores ourensáns, quen tamén practicaron o seu mester na outra
orela do Atlántico.

A desaparición deste mester é clara en datos posteriores, pois no Padrón de habitantes do concello
de Peranzais correspondente a 1970 xa soamente
aparecen dous albardeiros. Por fortuna puiden falar
en 1999 e 2000 con Isidro, albardeiro cando era
mozo, quen me proporcionou valiosos comentarios,
e tamén consultei a sintética información que dá
sobre eles Alejando Álvarez na introdución á súa
monografía sobre o burón, a xerga dos fornelos
(Álvarez López, 2005: 34-37).
Isidro andou no oficio co seu pai “porque el pueblo no daba y había que salir a ganarse la vida”,
pero despois pasou a exercer de pañero, ao que
se dedicaba cando o coñecín. A diferenza dos
comerciantes, os albardeiros adoitaban durmir e
xantar nas casas onde traballaban -o mesmo que
os cordeiros e albardeiros ourensáns-, onde eran
ben coñecidos por acudir a elas con frecuencia. A
aprendizaxe do oficio facíase acompañando a un
veterano, normalmente un familiar, durante un
tempo, pero despois deste período de formación
podían continuar máis ou menos xuntos, xa que,

•• •
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criptolinguaxe está presente no burón, propio do
ambulantes fornelos.
Durante a nosa investigación en Fornela foi Clodio
González Pérez o principal encargado de recoller o vocabulario e facer unha pequena análise desta xerga, e con posterioridade Alejando
Álvarez López fixo un estudo algo máis amplo
dela (González Pérez, 2002: 481 e ss.; Álvarez
López, 2005; Rodrígues Gomes, 2008: 285 e ss.).
Baseándome no dito por eles, farei unha telegráfica alusión a este particular medio de comunicación verbal.

No referido ás zonas de traballo, eran case as mesmas
que as dos pañeros. O mesmo Isidro díxome que traballara en concellos provincia de Lugo, como Sarria,
Baralla ou Becerreá, pero tamén en Asturias, León,
Zamora, Salamanca e Castela en xeral. Os desprazamentos facíanse con mulas, cabalos ou burros, nos
que levaban a ferramenta do oficio e unha parte
dos materiais. Igual que outros ambulantes, varios
deles acabaron asentándose nunha das localidades
ás que ían traballar. Así sucedeu cun natural de
Chan, que se estableceu na Pobra de Navia (Lugo), e
o antes aludido Alejandro Álvarez menciona no seu
escrito outro que con residencia estable en Grado
(Asturias).

Como as demais xergas, o burón é unha creación
lingüística intencionada e baseada nas falas orixinarias de Fornela en canto a morfoloxía e sintaxe,
mais con léxico moi especial. As fontes para crear
ese léxico son moi variadas, acudindo a mecanismos
como alterar formalmente verbas da fala ordinaria
mediante sufixos e prefixos, ou levar a cabo cambios de significado. Pero tamén se toman prestados
moitos vocábulos de diversas linguas, alterando
habitualmente a súa forma e sentido -galego, castelán, vasco, francés-, do caló vulgar e doutras xergas,
especialmente das presentes na veciña Asturias,
pero tamén dalgunha portuguesa ou varias galegas,
como as dos canteiros pontevedreses, os cesteiros
de Mondariz e o ourensán barallete da Chaira. Con
este último comparte, segundo Alejando Álvarez,
os adxectivos/adverbios fate (=mal, mala, malo),
xiru (=bueno, bien), o adxectivo fuelle (=malo),
así como diversos termos, en xeral presentes tamén
noutras xergas (Álvarez López, 2005: 139). Velaquí
uns exemplos:

•• •
Deixo no tinteiro outras moradas do vivir dos ambulantes fornelos. Tampouco abordarei a emigración
definitiva a América e Europa -segundo un informe de Faro, a despedida da persoa que marchaba
para América era: “¡Hasta el Cielo!”-, así mesmo
moi numerosa, nin da importancia da aparición,
o mesmo que en Ancares, dunha nova actividade
no século XX, a da minería en Fabero. Sobre estas
cuestións remito ao escrito por min (González
Reboredo, 2002: 185 e ss). Pola contra, non podo
deixar de lado outros aspectos da ambulancia que
paso a comentar.

Unha xerga propia dos ambulantes
fornelos: o burón
As xergas de oficio estiveron moi estendidas entre
os practicantes de oficios itinerantes porque permiten entenderse sen que os alleos comprendan o
que se está a dicir. Como deixou escrito o profesor
Fidalgo Santamariña en relación co barallete dos
afiadores, a xerga é “unha verdadeira arma a utilizar na loita pola vida no medio externo e agresivo
no que se desenvolve o traballo deste colectivo
que o fala” (Fidalgo Santamariña, 1992: 251). E este
sentido de defensa do endogrupo mediante unha

Barallete
da Chaira

Burón

Galego

ardoa

ardúa

augardente

entervar

entervar

entender

esgueilar

esgueirar

marchar/fuxir

ficar

ficar

gañar

En conxunto foron publicados un total de 261 vocábulos do burón, dos que darei unhas mostras máis,
xunto con algunhas frases características:
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afeitar= vender caro

ansia=auga

blancosa= saba

filosa= camisa

furnio=fornelo

fule= mal, malo, trapalleiro

grode/grodi= caldo

hartón= pan

macabeo= peso, 5 pesetas

mañón= home casado

noria= cabeza

París= Fornela

solier= zapato

suquir= xantar, comer

sorchar= calar

suterráneas= patacas

tolera= tonto

ventosa= fiestra

E T N O G R Á F I C O

onde remata o val e comeza a montaña que separa
aos ancareses de terras distintas da súa, converteuna
nun referente sacro, auxiliador, para quen marchan
cara o incerto. Por iso os camiñantes que pasaban
por este lugar adoitaban rezar ante a ermida e deixar
una esmola no esmoleiro. Nos últimos tempos
Santa María Madalena é celebrada con romaría nun
domingo achegado ao 22 de xullo, organizada polos
veciños de Teixeu, pero con concorrencia de xente
de todo o val. Se ben hogano a festa romeira desenvólvese pola mañá, trasladándose a celebración
profana da tarde-noite a Teixeu, outrora era unha
típica romaxe de merendas, na que a xente quedaba
a xantar á sombra dos castiñeiros centenarios que
rodean o sinxelo templo. En suma, a Madalena é un
referente simbólico para todos os ancareses, incluídos os cereiros e tratantes que, dende os distintos
pobos, por aquí pasaban con frecuencia (González
Reboredo, 1996: 152 e ss.).

FRASES: Al parrelo del mañón le fiqué 50 macabeos= ó traxe do home ganeille 50 pesos.
Nesta bayuca non suquimos, que afeita= nesta
taberna non xantamos, que cobra caro.
Argalla burón pa que non enterven= fala burón
para que non entendan.
La motrila tróvase gebre= a moza é guapa.

•• •

Sorcha que trovan los chifos= cala, que veñen os
gardas civís.

Dende o punto de vista eclesiástico as localidades
do corazón de Fornela estiveron integradas historicamente nunha unidade que se acabou consolidando como parroquia baixo a protección de
Santa Eufemia1, unha mártir dos primeiros séculos
da cristiandade -por certo, tamén con importancia
en Ourense-. Non obstante, en Trascastro xurdiu
un novo santuario centrado na Virxe María, con
celebración festiva o día 15 de agosto, data da súa
Asunción, o cal acabou converténdose en referente
simbólico para Fornela, e, en segunda instancia,
para o Bierzo occidental.

Suquimos gebre/suquimos fule = xantamos ben/
xantamos mal

Notas sobre crenzas e referentes
simbólicos dos ambulantes ancareses
e fornelos
Resultaría longo analizar todo o universo de crenzas e símbolos relixiosos presentes na cultura de
Ancares e Fornela. Mais creo axeitado apuntar un
aspecto de importancia porque afecta en boa medida aos practicantes de oficios ambulantes. Refírome
aos santuarios da Madalena de Teixeu, en Ancares, e,
sobre todo, o importante santuario romeiro de Nosa
Señora de Trascastro en Fornela.

Os primeiros datos históricos coñecidos sobre Nosa
Señora de Trascastro son de carácter artístico e
sitúan a orixe deste centro relixioso a finais do
século XVI ou comezos do XVII, polo tanto dentro
dunha relixiosidade tridentina. O templo actual é
froito de diversas reformas e ampliacións, a máis
importante no s. XVIII. En canto aos retablos, sufriron danos en 1936, cando tamén quedou destruída
a imaxe que presidía o templo, pero sobreviviron
parcialmente a esta queima. O máis antigo e intere-

A ermida da Madalena sitúase actualmente preto
de Teixeu, a pouca distancia do comezo do ascenso ao Porto de Ancares, aínda que antes de 1876
estaba máis arriba, xa chegando a ese porto. Esta
situación liminal, en ruta cara Galicia, pero tamén

1. Aínda que ao longo dos tempos os pobos de Trascastro, Chan e Guímara estiveron integrados nesta parroquia de Santa Eufemia de Fornela,
nos últimos séculos foron elevados a parroquias, aínda que coa categoría de anexos, é dicir, sen párroco residente. Por esa razón seguiron sendo
atendidas polo párroco de Santa Eufemia, convertida xa en Santa Eufemia de Peranzais.
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Non obstante ser reveladora a anécdota citada, hai
outro importante aspecto da relación especial dos
pobos da cerna de Fornela co santuario. Refírome
ás danzas executadas con motivo da romaría, unha
danzas procesionais que responden a modelos de
orixe gremial moi estendidos. Delas ocupáronse a
investigadora local Salomé Ramón Gurdiel (1998:
161 e ss.) e o etnomusicólogo Luís Costa VázquezMariño, un membro do noso equipo de traballo que
se encargou desta cuestión (Costa Vázquez-Mariño,
2002). Nos seus escritos pódense coñecer as súas
características formais, os pasos e figuras, e tamén a
música. Pola miña parte, só indicarei que as danzas
con dereito a actuar no santuario os días 15 e 16 de
agosto son as de Peranzais e Chan. É seguro que
moito tempo atrás acudían danzas doutras localidades fornelas, e así semella que o fixo a de Guímara
ata a segunda metade do s. XIX; pero na actualidade
limítase a actuar no seu pobo durante a festa do
santo patrón local, San Batolomeu, coa particularidade de que é a única danza do val que aceptou
recentemente mulleres na súa composición, pois as
outras, mantendo unha vella tradición das danzas
procesionais, son unicamente de homes. En canto
a Trascastro, tamén ten a súa danza, que sempre
actuou no santuario, aínda que non na festa de agosto, senón o 8 ou o 14 de setembro, festividades da
Natividade de María e da Santa Cruz. Precisamente
o cambio destas datas para o 17 de agosto xerou tensións con Peranzais e Chan que aínda tiñan algunha
vixencia cando fixemos o noso traballo de campo en
1999-2000 (González Reboredo, 293-294).

sante é o maior, que responde a un estilo propio da
transición do s. XVI ao XVII, sendo contratada a súa
realización en 1625 (Fernández Vázquez, 2001: 553;
Ramón Gurdiel, 1988: 81 e ss, 114 e ss.; González
Reboredo, 2002: 257).
Como é habitual, a tradición teceu unha lenda etiolóxica para xustificar a orixe deste lugar sacro seguindo un modelo moi repetido nos centros romeiros
peninsulares dende a Baixa Idade Media, aínda
que adaptado á circunstancia local. Puiden recoller
varias versións da mesma, pero o núcleo esencial
fala do descubrimento milagroso dunha imaxe
de María no lugar descampado de Melandriegas,
situado nas inmediacións do pobo de Trascastro
(González Reboredo, 2002: 249 e ss.). Despois de
disputas entre os pobos pola posesión desta imaxe,
a Virxe acabou manifestando mediante un portento
que a súa vontade era quedar en Trascastro, onde
acabou erguéndose unha ermida. Destaco ao respecto que nunha das variantes o descubridor da
imaxe foi, curiosamente, un arrieiro, forma esta de
manifestar a vinculación de María cos ambulantes.
A Trascastro acudiu, e acoden, cada 15 de agosto
naturais ou veciños de toda Fornela, así como de
diversas localidades do Bierzo. Non é esta ocasión
de describir este fenómeno romeiro nin a competencia polo control do santuario entre Chan e
Peranzais, ampliado nos últimos tempos ao enfrontamento entre Trascastro e Chan/Peranzais, e por
iso remito ao dito por min no seu día (González
Reboredo, 2002: 263 e ss.). Mais si interesa sinalar
que a Virxe de Trascastro, erixida en valedora de
toda Fornela, tamén foi e é un importante referente
devocional dos arrieiros, pañeros e albardeiros. A
Ela encomendáronse con frecuencia para ser afortunados nas súas viaxes, e a Ela imploraron axuda
en caso de apuro. A vinculación dos ambulantes
coa súa Virxe púxose de manifesto cando, rodeado
de fornelos, asistía un domingo a misa no santuario
e o crego párroco, Raúl -un bo home e servo de
Deus tristemente falecido hai uns anos-, comezou a
entoar o himno por el composto, inspirado na tradición popular. En efecto, nese momento un antigo
pañero situado ao meu carón, dirixiuse a min en
voz baixa, pero con orgullo, para dicirme: «¡Este es
el himno de los comerciantes!».

Retornando á relación entre estas danzas e a actividade ambulante, nas miñas observacións, e nas
conversas cos participantes, descubrín que os máis
dos vellos pañeros e albardeiros podían actuar sen
problema, pois coñecían os pasos e figuras por
telas practicado de mozos. Nos últimos tempos, cos
antigos oficios en decadencia, os danzantes adoitan ser descendentes de ambulantes e residentes
fóra do val, pero os seus pais e parentes animan
a que as danzas non se perdan e, ademais, poden
participar en certos momentos e en certos roles.
Así, no ano 1999 os dous chaconeros -personaxes
que abren camiño e manteñen a orde á fronte da
danza- de Chan eran dous antigos ambulantes que
xa non viven no val. Por outra parte, as danzas
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que favorezan un pouco a un ou varios herdeiros,
pero os testemuños que puiden escoitar en Ancares
expresan unha forte adhesión ideal ao sistema de
reparto igualitario dos bens a recibir: “si había úa
terra pequena, cada un collía un trucíu” (Sorbeira,
1993), “si úa finca era dun cuartal [equivalente ao
que en Galicia adoita chamarse ferrado], cada fillo
levaba un trucíu” (Espiñeireda, 1993), “eran cuatro
hermanos y hacían cuatro hijuelas... dinero, ganado, todo” (Candín, 1994), “partíase terras, ganau,
alhajas, dinero... ni úa aguja quedaba sin partir”
(Pereda, 1994)... (González Reboredo, 1996: 64). E
manifestacións iguais escoitei en Fornela: “aquí todo
por igual. Si había una cuarta, se repartía una cuarta...” (Guímara, 1999), “si tenía [un pai] cinco hijos
y cinco fincas, una para cada uno... y si había que
partir una finca, se partía” (Trascastro, 2000), aínda
que “al que quedaba con los padres le podían dejar
una finca a mayores, o la casa” (Fresnedelo, 2000)...
(González Reboredo, 2002: 137).

de Peranzais e Chan, que soben ao santuario de
Trascastro coas imaxes do seu pobo, están formadas por mozos solteiros, pero pola tardiña do
día 15, na procesión que se organiza no mesmo
Peranzais á volta da romaría, os que actúan son
casados veteranos, practicamente todos eles con
experiencia como pañeros. Por último sinalo que
tamén o día 17 de xullo de 2000 a danza de
Trascastro estaba formada por xente relacionada
cos oficios, e o músico que tocaba a xipra -especie
de frauta- e o tambor era o anteriormente citado
Isidro, un antigo albardeiro pasado ao oficio de
vendedor de prendas téxtiles.
Algunhas consideracións sobre a ambulancia
e as causas da súa aparición, con especial
alusión aos sistemas de herdanza.
Xosé Antonio Fidalgo Santamariña destacou nos seus
estudos sobre o tema unha serie de condicionantes
internos que favoreceron o arraigo da ambulancia
no norte ourensán, comezando polo xenérico de
ser unha terra con pobres rendementos agrarios, e
seguindo por outros, como a presión demográfica
ou o minifundismo acusado (Fidalgo Santamariña/
Rodríguez Fernández Taboadela, 1988: 25-26; Fidalgo
Santamariña, 1992: 102 e ss.). Todos eles están presentes, como vimos, nos vales leoneses agora descritos. Pero hai outro no que me pretendo parar xa na
recta final deste meu escrito, o da práctica xeneralizada de transmisión da herdanza inspirada no sistema de partillas (Fidalgo Santamariña, 1992: 108).

Se o sistema de mellora favorece a emigración definitiva dos fillos/as non mellorados que non casen
no contorno, ou que en moitas casas quede algún
irmán/irmá solteiro/a e sometido ao fillo que recibe
o groso dos bens, o sistema de partillas xera tamén
unha serie de consecuencias sociais. A primeira
delas é que todos os herdeiros reciben pouco, pero
si o suficiente para iniciar unha vida, por precaria
que sexa. Por outra parte, ese cativo patrimonio
pode ser incrementado cun casamento que sume as
propiedades de ambos cónxuxes, aínda que cunha
condición, que as terras dos dous non estean moi
afastadas, pois do contrario o seu aproveitamento é
pouco doado. E esta é unha razón para acentuar a
tendencia á endogamia local propia das sociedades
campesiñas tradicionais, cuestión esta que merece
un comentario algo demorado.

Efectivamente, nos vales de Ancares e Fornela, o
mesmo que na Chaira ourensá, todos os fillos e fillas
adoitan recibir unha proporción igual, ou case igual,
do patrimonio familiar, a diferenza das terras veciñas
de Galicia e Asturias -Cervantes, Navia de Suarna,
Santo Antolín de Ibias-, onde dominou o ideal de
mellora forte, o que supón que un fillo, ou filla de
non haber varón dispoñible ou apto, reciba case a
totalidade dos bens inmobles e mobles da casa familiar -terras, animais, edificacións, mobiliario, dereitos
no reparto dos montes de vara e sorte...-, compensando aos demais herdeiros e herdeiras coas dotes recibidas no seu día, con moi pouca terra ou con diñeiro.
Na práctica os testadores que optan polas partillas
poden introducir nas mandas testamentarias matices

Das sondaxes que fixen nos libros de casamento
da parroquia de Pereda, que comprende os pobos
de Pereda e Candín, distantes soamente 2 quilómetros, resultou que entre 1865 e 1919 se celebraron
200 matrimonios, con máis do 60% entre naturais
ou veciños da parroquia; máis tarde, entre 19451949 a cifra de enlaces foi de 40, e deles un 50%
tamén entre naturais ou veciños. Ademais, nos
matrimonios por min comprobados hai 42 entre
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xio último no caso de que as cousas veñan mal dadas
no negocio exterior. Este é, polo tanto, un motivo
destacado de que moitos arrieiros, cereiros, pañeros
ou albardeiros continuasen retornando ao val natal,
sen prexuízo de que outros decidisen abandonar a
terra de orixe e a ambulancia tradicional, pois non
estamos diante dunha sociedade pechada e sometida
a limitacións obrigadas para todos.

un contraínte de Pereda e persoa natural ou veciña
doutros pobos do val, os máis deles pouco distantes, como Teixeu ou Sortes. Ou sexa, que a endogamia local máis a de proximidade superan con
moito o 50% dos matrimonios, unha cifra que pon
de manifesto a tendencia a casar preto, xustificada
por razóns de convivencia e coñecemento inmediatos dende a infancia, pero tamén por esta outra
razón, así expresada polos meus informantes: “tes
que casar con fulana porque un cachíu al pie del
outro... era por xuntar [terras]” (Sorbeira, 1993),
“[casaban] nel pueblo porque usté no podía llevar
las fincas pa outro pueblo, ie algo dun lau ie algo
de otro, iban juntando” (Teixeu, 1993)... ( González
Reboredo, 1996: 57- 59).

En definitiva, o feito de que tanto nas terras do norte
de Ourense como nestes vales de Ancares e Fornela
dominase o sistema de partillas como ideal de herdanza induce a pensar que este sistema é compatible,
mesmo favorecedor, da ambulancia, ao contrario do
sistema de mellora, que non a promove. O contraste
é moi evidente na zona de encontro das terras de
Galicia, Asturias e León, pois se na vertente oriental
da Serra de Ancares atopamos o complexo de partillas-ambulancia, a occidental e norte -correspondente, como xa antes indiquei, aos concellos galegos de
Cervantes e Navia de Suarna e o asturiano de Santo
Antolín de Ibias, así como os enclaves leoneses de
Suárbol e Valouta- son dominio do ideal de mellora
e carecen de mesteres itimerantes a media ou longa
distancia, sacados algúns tratantes de gando. Pero
en sociedades complexas é moi arriscado xeneralizar cuestións como esta. E por iso convén traer a
colación un exemplo diferente para comprobar que
pode haber outras posibilidades.

Unha situación igual, mesmo con endogamia máis
acentuada, puiden detectar en sondaxes feitas ao
logo dos séculos XIX e XX nos libros de casamentos de Fornela, obtendo resultados como do 78%
de naturais e veciños da mesma localidade ou con
cónxuxe dunha moi próxima en Chan, o 77,7%
en Guímara e, por citar outro exemplo, o 79% en
Peranzais (González Reboredo, 2002: 120 e ss.). As
razóns dadas para explicar este feito son as mesmas
que en Ancares: un maior coñecemento entre mozos
da mesma localidade, ou de localidades non moi distantes, pero tamén o desexo de xuntar patrimonios.
Todo o dito non é preciso que teña relación directa
coa práctica da ambulancia, pois en pobos onde non
aparece ben documentada esta actividade, como
Cariseda, Faro ou Fresnedelo, obtiven resultados
semellantes. Ao cabo, xuntar pequenos patrimonios
é unha estratexia que pode aparecer en moi diversos
contextos. Agora ben, se ao factor patrimonial engadimos outros xa aludidos por min noutras partes deste
relatorio, como o crecemento demográfico, a conseguinte redución dos recursos por incremento das
familias e a excesiva división da terra, si que resulta
saída lóxica a ambulancia en contextos de partillas e
forte endogamia local por unha dobre razón: a) achega recursos adicionais que permiten a supervivencia
ou a mellora económica da familia, e b) non obriga
a abandonar as propiedades recibidas en herdanza e
reunidas mediante matrimonio, polo menos mentres
esas propiedades, malia ser escasas, proporcionen
alimentos e pequenos excedentes, ou sirvan de refu-

Deixo a un lado o norte de Ourense, Ancares e
Fornela para pasar ao interior de Pontevedra, é
dicir, entro no vello imperio dos canteiros, un ben
coñecido oficio exercido en terras ás veces moi afastadas da natal. Non coñezo nos escritos etnográficos
sobre canteiros ningún dedicado especificamente a
unha análise detallada da relación entre patrimonio
familiar e actividade ambulante. Non obstante, no
libro debido a Xosé e Germán Fortes e centrado
na parroquia de Santiago de Caroi (Fortes/Fortes,
2008) aparecen unhas indicacións que considero
suxestivas no que a herdanza se refire. Así, nesta
terra de canteiros ambulantes os testamentos, máis
comúns dende o século XVIII que antes, reflicten
varias posibles formas de transmisión hereditaria,
unha delas a de recorrer a unha mellora variable en
cantidade e con tendencia a que o beneficiario fose
o fillo varón maior (Fortes/Fortes, 2008: 136-139).
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as semellanzas entre os ambulantes ourensáns e os
ancareses e fornelos, así como poñer sobre o tapete
asuntos como a súa relación co transcendente ou
cos sistemas de herdanza.

Con todo, no mesmo lugar do escrito aludido, páxina 139, anúnciase que “co paso dos séculos, esta
mellora, inicialmente asignada ao fillo máis vello,
casado na casa, acaba preferindo á filla máis nova”. E
este anuncio acaba tendo confirmación no apartado
dedicado ao século XIX, cando os autores detectan
nos testamentos feitos coa intención de repartir o
patrimonio entre varios fillos unha progresiva inclinación a beneficiar á filla máis nova en detrimento
do varón máis vello, así como casos de favorecer a
fillas solteiras que quedan a vivir cos pais (Fortes/
Fortes, 2008: 208).

Porén, o que máis me interesa agora é lembrar de
novo que en Ancares e Fornela temos un bo exemplo dun proceso de longue durée que podemos
resumir desta maneira simplificada. Nunha data
indeterminada, pero dende logo antiga, prodúcese nestes vales o desenvolvemento de pequenos
núcleos de poboación que vivían, en principio,
dunha agricultura e gandería de montaña. Pero o
crecemento demográfico, especialmente dende o
século XVII, creou un desequilibrio entre as necesidades e expectativas da poboación e os recursos
agrarios dispoñibles, e para resolver este dilema
tanto os fornelos como os ancareses recorreron
sobre todo á práctica de oficios ambulantes que permitisen lograr ingresos complementarios fóra do val.
Esta situación persistiu ata avanzado o século XX, e
mesmo se engadiron novas actividades que non provocaron un despoboamento radical, como o traballo
na minería do Bierzo. Mais de novo produciuse un
desequilibrio entre os desexos ou necesidades da
poboación destes vales e os recursos facilitados polo
combinado de actividade agraria e comercio itinerante a causa do novo contexto que agroma a partir
de 1960 no conxunto do Estado Español, con decadencia e desaparición da agricultura tradicional, e
cos incentivos ou “efectos chamada” para asentarse
e traballar en zonas urbanas. Esta situación terminal
fixo que se completase un amplo ciclo histórico que
comezou con pequenas localidades agro-gandeiras,
seguíu cunha combinación de agricultura e gandería
doméstica con oficios e rematou cunha morte demográfica provocada polos novos ventos da modernidade avanzada e comezos da post-modernidade.

Gustaríame dispoñer de máis exemplos como o de
Santiago de Caroi. Pero entendo que este basta para
indicar, en primeiro lugar, que unha mellora suave
é compatible coa practica de mesteres ambulantes.
Porén, hai neste caso outra cuestión aínda de maior
interese, a da evolución dende unha maior preferencia polo fillo maior casado na casa cara a favorecer
á filla máis nova, tamén casada na casa ou solteira.
Porque esta solución responde primeiramente a
unha lóxica baseada tanto nos afectos familiares
como nun rol asignado á muller nos contextos con
sistema de partillas ou de mellora matrilineal: o de
que as fillas sexan as desexadas para coidar dos seus
pais cando van vellos. Pero, ademais, é tamén coherente no caso de que o home practique un oficio
ambulante como o de canteiro, xa que neste caso a
súa muller queda durante os seus períodos de ausencia na súa casa natal e en compañía dos seus propios
pais mentres viven.
O caso dos caroianos pon de manifesto que os oficios ambulantes poden convivir con matizacións
diferentes no que á herdanza se refire, aínda que,
mentres non atopemos datos en contra, a mellora
máxima non parece favorecelos.

Non sei se aínda quedan esperanzas para a recuperación en Ancares e Fornela -en xeral son moi pouco
optimista ao respecto-, e tampouco o sei para San
Xoán de Río, A Teixeira ou Castro Caldelas. Porén, a
nosa obriga como analistas e amantes dunhas vellas
formas de cultura moribundas, que son patrimonio
modesto, pero tamén molesto para os grandes poderes fácticos, é seguir dando conta delas e tratando
de conservar a súa memoria. E entendo que para

Recapitulación final
Como xa dixen ao comezo, este relatorio tivo por
obxectivo primario chamar a atención sobre ámbitos distintos do norte ourensán, e tamén da Galicia
administrativa, nos que os mesteres ambulantes
tradicionais estiveron moi presentes. Mais tamén
aproveitei a ocasión para manifestar reiteradamente
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ser eficaces nesta misión debemos ampliar o noso
campo de estudo tanto espacial como tematicamente. No ámbito espacial reitero que temos que tomar
en conta o conxunto do noroeste, é dicir, o norte
de Portugal e terras veciñas de Asturias e León -os
nosos estudos nos vales de Ancares e Fornela foron
pioneiros neste sentido-. En canto ao temático,
temos que afondar no coñecemento de varios oficios
ambulantes da nosa terra e tamén, por exemplo,
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sabemos moi pouco, case nada, dos serranchíns portugueses que percorreron as aldeas de toda Galicia.
Mais aínda estamos a tempo de recompilar información mentres non desaparezan totalmente quen viviron eses mesteres. Non somos moitos os interesados
nestas cuestións etnográficas e etno-históricas, e
ademais estamos escandalosamente desposuídos de
poder e medios. Pero non nos queda máis solución
decente que seguir adiante con estas nosas teimas.
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Os oficios
como patrimonio cultural
Zurcidoras da montaña,
costureiras o xornal
nos comezos do s. XX
Historias de vida
Alicia González Barreiro
Mestra en Ciencias da Educación-Animación sociocultural ( UTAD)

Presentación
As zurcidoras da montaña, costureiras con pago o xornal, mulleres
que camiñaron espazos do rural
nos comezos do século XX, algunhas vindo de familias na que os
tecidos eran un xeito de vivir. Un
gremio feminizado por terminoloxía e nomeamento. Traballadoras
o xornal, que foron quen de realizar
unha labor creadora e modificadora
de tecidos, remendadoras e zurzidoras. Nun traballo patrimonial
de garda e coidado de patrimonio,
cunha linguaxe propia. Estas cativas e mulleres percorreron camiños e carreiros co medo oa “lobo”
e ás pantasmas que as crenzas,
unidas en casos á tradición e nou-

tros á relixión, mantiñan na cabeza visións que chegaban cando as
escuras chegaban. Algunhas herdeiras da profesión familiar e outras
iniciadas na mesma, para dicha e
satisfacción da autoridade paterna:
“¡a rapariga axuda na casa!”

Cadro de Juan Valcárcel

1. Listo para levar (terminoloxía francesa).
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Madrugadoras e noctámbulas; xornaleiras, con comida e cama, por
dous reais ou 10 pesetas sendo
unha profesional; coñecedoras do
candil ou de carbur, compañeiras
de cantigas e rezos, son tamén,
protagonistas de cantos e romances. Exemplo do que moitas mulleres fixeron nun tempo distinto no
que o prêt-à-porter1 non existía,
o exclusivo, reciclado e zurcido

OUTROS

OFICIOS

DO

RURAL

E

A

REDE

MUSEÍSTICA

DE

GALIZA

E

NORTE

DE

PORTUGAL

dominaba e a paisaxe da moda na Galicia de interior
comezaba a distinguirse dos loitos.

o coñecemento, con palabras propias das que teñen
vivido ou coñecido unha situación e profesión.

ENCUADRAMENTO

Co camiño e de man da biografía, sendo en primeira
persoa ou da man de descendentes onde descubrimos unha labor patrimonial nun oficio esquecido.

Orografía do terreo
Técnica de investigación empregadas que melloran
o entendemento e comprensión (entrevista e o análise documental), combinación, para poder saber do
pasado e do presente destas mulleres; a súa traxectoria e experiencia.

As Terras do Concello do Irixo, sendo un dos tres
concellos máis extenso da provincia de Ourense,
é unha terra de grandes contraste, de val e montaña; composta de 12 parroquias que collen un gran
territorio da Comarca do Carballiño. Das devanditas
parroquias dúas delas se atopan no terreo montañoso que visualizamos:

HISTORIA DE VIDA I

San Pedro de Espiñeira e San Xuan de Froufe
se sitúan na montaña do Concello, preto da Serra do
Candan e o abrigo dos Montes do Testeiro.

As

irmáns

Taboada Cachafeiro

De Familia
Dolores, Elisa e Dosinda Taboada Cachafeiro2, tres
das catro mulleres que mantiveron relación cos
tecidos dende que naceron entre finais do XIX e
comezos do XX.

A Parroquia de Espiñeira componse de seis lugares
( Carballeda, Couso, Espiñeira, Munin, Trabazón
e o Espiño). A Parroquia de Froufe con nove lugares (Cebral, Covelo, Frixe, Froufe, Parteme, Sidre,
Silvares, Subirol e Surribas).

Rosa Cachafeiro nai das mencionadas, viña de liñaxe
que traballou os tecidos3, polo que Dolores, Elisa e
Dosinda o igual que súa irmán Julia ou seus irmáns
Severino e Benito, medraron entre o traballo do
liño, o fuxo, o tear, a roca e os fiadeiros.4

Destas parroquias a de Froufe e máis a de Espiñeira
atópanse de preto por distancia e comunicación
coas Terras do Deza, lindando con pobos como
Zobra, Acevedo ou Chedas, sendo polo tanto terreos
cos que dende sempre mantivo comunicación e relación, o mesmo sucede con Soutelo de Montes, Lalín,
Silleda (Pontevedra).

Viñeron á vida no pobo de Zobra, no concello de
Lalín, lindante coa provincia de Ourense.

Zonas escarpadas e difíciles, as que pisaron e percorreron de meniñas e de mozas as mulleres que
calzaban con zocos ferrados na busca da súa labor.

“Pontevedra; augas o Ulla, e co provincia de
Ourense, augas o Miño”.
Medrar leva aparellada a aprendizaxe a través do
xogo e a transmisión cultural do fogar, do seu futuro,
ser Tecedeiras. Tecedeiras de renome e coñecidas
na comarca do Deza e fora dela. Coñecidas como as
Tecedeiras de Zobra5, titulo que aínda garda unha
descendente, Hortensia Taboada6, propietaria do
antigo tear familiar na actualidade. Serán as pequenas

METODOLOXÍA
A metodoloxía empregada nesta investigación é
claramente unha técnica social, sendo a mesma cualitativa, onde se busca achegar dun xeito descritivo
2. González Alen, Daniel, ten feito un documental das fiadeiras de Zobra.
3. Entrevista realizada a fillo e sobriño das mesmas.

4. Mostra do documental Fiadeiras de Zobra (http://canletv.agadic.info/curta/fiadeiras-de-zobra/).
5. No museo Casa do Patrón (dispón dalgunha das labores realizadas por estas irmáns).
6. Coñecida pandeireteira premiada en 2011.
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da casa, Elisa Taboada e Dosinda Taboada as que
colleran outro percorrido no traballo cos tecidos, formándose doutro xeito no arranxo e creación, sendo
mañosas coas agullas, serían as costureiras.
Casta

herdada

Foto de Rosa Cachafeiro
(Tecedeira)

Segundo unha copia do Catastro7 do Marques da
Ensenada, solicitado polos veciños/as de Zobra
para a comunidade de montes, podemos ollar que
o nomeado como Juan de la Iglesia que aparece
como veciño de Zobra no “libro Real de Legos del
Catastro del Marqués de la Ensenada, Feligresía
de Santa María de Zobra” (año 1753) 8 e tendo en
conta a distribución de fincas, considéranse que os
antecedentes familiares viñan de tradición unidos
os tecidos. É por isto que na casa dos Taboada de
sempre, se viu o tear.
No artigo 33 que tentamos transcribir a continuación:
“Al capitulo treinta y tres dijeron que las ocupaciones de los artes mecánicos deben dicirse, un
sastre llamado Juan de la Iglesia, y aunque usa
dicho oficio también lo hace de labrador por lo
que sólo trabaja...................9 de su oficio de jornal
al día dos reales y....” (Ensenada, 1753)

Do libro solicitado polos veciños/as de Zobra

deiras, Hortensia Taboada Cachafeiro12. Algunhas
das súas labores poden ser observadas no museo
etnográfico “Casa do Patrón” (Codeseda-Doade)

Çobra10 : “Ai en esta feligresia de Çobra, esentos
e defesos: Gregorio Daçebedo y el teçelan y no
pagan por los lugares en que biben, que son
de Pedro Saco.II” (Garcia Oro & Novoa Gomez,
2000)

Elisa aprendeu a súa formación de costureira, nos
Carballiños, onde había naqueles tempos unha costureira que formaba as cativas. Ela encargaríase de
aprender o oficio a súa irmán pequena Dosinda, e
xuntas percorrerían os camiños en compaña traballando o xornal.

O nomeado Juan de la Iglesia11 deixou impresa na
casa a tradición que chegou ata (Rosa Cachafeiro) e
que está pasaría as súas fillas. Dolores, continuaría a
tradición familiar como tecedeira, e para diversificar
dúas das irmáns formaríanse como costureiras para
diversificar e modernizar o fogar.

–Saber remendar era importante, quen tiña
unha costureira ou unha tecedeira na casa
tiña un tesouro, daquelas había moito que
remendar”

Dolores Taboada Cachafeiro faría herdeira da súa
sapiencia a súa filla que continua a ser unha das tece-

–Recordo que Elisa, tiña pena por o raparigo
o Ramón de Couso que era pequeno e súa

7. Cesión e información dun descendente.
8. Sendo fotocopias do orixinal, que observamos que foron solicitadas polos veciños e constan seladas e certificadas.
9. Un borrón que non se descifra.
10. Nome medieval de Zofra.
11. Antecesor familiar.
12. Ten sido referente e portavoz da tradición para traballos etnográficos.
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da labor

As ganancias do traballo o xornal,
eran pequenas; sendo o xornal do
día de 2 pts.13 sendo oficiais; no
xornal incluíase a comida e a durmida, (dependendo do acordado)
tendo en conta distancias e tempos
de labor en cada unha das casas nas
que eran chamadas.
–O máis común era remendar,
anque se facía tamén roupa
nova, eso era o menos, ¡Había
que comprar tecido e eso custaba
cartos!
Manuel Taboada e Fillas

Dosinda Taboada Cachafeiro

(Manuela Munin)
O emprego do que na actualidade coñecemos como
o usar e tirar, non era deses tempos.

nai era viúva non tiña moito carto na casa”
colleu unha sabana vella de liño e fíxolle un
traxe...

O traballo ademais de ser un xeito de aportar cartos a casa e axudar no mantemento
da mesma, foi un xeito de verse bonitas e
arranxadas facendo os seus atafais14.

¿Que traxe, como?
–O que vos lle chamariades un mono, era enteiro o rapaz iba máis contento, pobre!..., fíxollo
de cor

“Érache moi presumida, o seu xeito, foino ata
que morreu, gustaba da roupa remeniscada”15

¿E como o tinguiu?
–Foi buscar un musgo a devesa e púxollo de cor
azul, como o fixo non o sei; pero o rapaz marchou contento coma un cuco.
–A miña irma tamén foi aprender a coser.

(En referencia a Taboada Dosinda)
Os

¿Como se chamaba súa irma?
–Beneranda, ela xa faleceu, foran ela e Concepción
de Minguiño aprender, os Carballiños e durmían nunha casa na Saburida.

camiños

Dende Zobra percorrer varas, millas ou leguas a pé
dende da súa casa ás aldeas lindeiras, que mandaban
o recado e contrataban o servizo das costureiras era
algo habitual. Nalgunhas ocasión as saída eran un xeito
de volver con cargas de cousas para a casa, entón o
emprego do carro melloraba o peso que debían levar
de común a cabeza. Os montes de Soutelo, a Serra do
Candan, o camiño do Paraño, a baixada o Irixo; polo
camiño dos Porcos, polo cocho do lobo, ou pola devesa. Atopamos pedras de camiño, que se consideran
marcadas polos carros que facían o percorrido.

¿E cando viñan a casa?
–Bo, na fin de semana cando podían, non che
era como agora.
(Manuela Munin, 93años,
Consogra e veciña das irmáns Taboada)
13. Anos 30.
14. Xeito de chamar nestas zonas a roupa de labor.
15. Estampada.
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As irmáns Taboada atopábanse en Soutelo de Montes
nun traballo o xornal, cando o comezou da guerra
civil, foron testemuña da recollida dos homes nos
camións, para ser levados ao fronte; algo que fixo
que colleran carreira cara a súa aldea.

–“Na casa eramos moitos, e había moito que
coser, se tiñamos que traer a costureira eran
cartos”. Eu non quería, non me gustaba, pero
a mamá sempre me dicía que me iba acordar
moito dela cando fose grande:
–(súa nai) ¡ai, meniña, as acordar de min cando ti
teñas fillas!
–¡Eu, nunca as ei mandar coser! (choraba, agora
cando o conta tamén o fai))
–Máis ca nada, eu era o medo para ir os pobos,
eu tiña moito medo o lobo.

HISTORIA DE VIDA II
Esperanza Barreiro Alonso
Da

E T N O G R Á F I C O

necesidade

¿Onde foi aprender?
–Aprendín con Aurora de..., ela tiña varías rapazas as que lle ensinaba o oficio. Era a nosa ama,
así lle chamabamos. O corte fun o Carballiño,
durante un mes, estiben de patroa na Vila para
aprender o corte Moderno, o libro custaralle a
meus pais 90 pts, eles pagaban para que eu me
formase. Cando eu xa sabía un chisco a ama,
tamén me pagaba algo a min, ademais xa non
precisabamos na casa que viñesen de for, xa
facía eu os arranxos.
–Tiñamos que ser moi caladiñas e todo o que se
sabía non se contaba, o estar nas casas escoitabas cousas, pero, esa era a primeira norma;
había que escoitar e calar. Non se podía contar,
nin que se comía, nin que se cosía.

Relato é en primeira persoa.
A necesidade e a axuda para o aforro no fogar,
principiaron o camiño para a aprendizaxe dunha
profesión a idade de meniña. Eran nese intre entre
os 11 e 12 anos, a idade de iniciación de todos/as os
cativos/as nunha profesión, onde a familia daba xa
por rematada a formación regrada da escola unitaria
e aprendidas as catro regras, sendo muller iso resultaba ser o básico.
Esperanza Barreiro Alonso veo o mundo en
Silvares (Froufe) o día de San Benito do ano 1946,
a terceira de 5 irmáns, catro mulleres e un varón;
fillos de Antonio Barreiro e de Rosa Alonso os
dous labregos. No intre en que nace Esperanza,
seus pais son caseiros en Parteme (aldea fantasma
na actualidade) 16 , xa teñen dous fillos unha muller
e un varón. Esperanza, sufriu unha enfermidade de pequeniña (hepatite), pola que a levaban
(recorda ela) moi cedo antes de saír o sol a unha
fonte de auga fría onde a bañaban para sandar.
Fose a crenza os rezos que aínda recorda oírlle
a súa nai ou que tiña que ser, a meniña sandou.
Mais, a consideración de que era a enfermiña, e
mal comedora, delgadiña e enclenque, fixo que
fose a que debía facer as labores de dentro da
casa. Ela sería a que debía dedicarse á casa e o
coidado da máis pequena, xa que da seguinte só
se separaba en dous anos, pero a pequena veu de
“cerra portelos”17 e a distancia fixo que fose para
ela outra naiciña18 .

Creábase un status social distinto entre as mulleres
da comunidade da aldea, aquela casa na que había
unha costureira, tiña unha situación mellor en canto
o arranxo persoal, o mesmo tempo, isto axudaba
na economía do fogar, pero, tamén eran as finas da
aldea:
“ó non andar ó sol, estabamos máis brancas,
nin tiñamos as uñas enlamadas”.
Os

camiños

Esperanza sempre lle tivo medo o lobo, conta telo
visto. Sempre que podía buscaba o xeito de ir durmir á casa, nunca lle foi sinxelo, o medo era moito,
tanto a escuridade como os ruídos da noite.

16. Wikipedia.
17. Tardío, froito que chega tarde.
18. Referencia a escrito de Vicente Risco en revista Rouladas (1957).
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de finais do século XIX. No caso do segundo relato,
foi comprada polos seus país de segunda man, a un
prezo de 13 pesetas nun día de feira de Lalín20.
Posteriormente xurdirían as máquinas de pedal e as
automáticas, isto sumado a emigración, a demografía e as modernizacións nos tecidos fixo desaparecer
as costureiras ambulantes, non así a súa aprendizase.

Maquina de coser SINGER propiedade de Esperanza
Barreiro Alonso

Conclusións
Meniñas de profesión costureiras, que axudaron no
desenvolvemento e mellora dos seus fogares, sendo
emprendedoras como xornaleiras nun traballo distinto a labranza, que as convertía nas “señoritas” da
aldea. Sufriron dos medos a ser asaltadas nos camiños, por labor de animais de catro patas ou de dúas.
Foron creadoras de moda e tendencias, modificando
os negros e grises por a cor. A súas aprendizaxes
foron quen de erguerse en talleres de aprendizaxe
para outras, na emigración da terra. Ou simplemente de ser creadoras do vestir caseiro das familias que
elas crearían. Mantendo sempre aquel código deontolóxico nunca escrito, no de oír, ver e calar, sempre
será a máxima de calquera delas.

Cantares e ruído con ramallos para aparentar ir
moita xente no camiño, era un xeito de espantar. Si
a saída da casa era moi cedo, a súa mamá acompañaba un trozo do camiño, despois contáballe o conto
de que a vía dende onde quedaba, ela sabía que non
era así.
“... eu era moi pequena, e pasei moito medo,
chorei os sete chorares”

As ferramentas da evolución
(Máquina)
Si algo modificou o xeito de traballar das costureiras
foi a máquina de coser, ata ese intre os zurcidos e
cosidos eran feitos a man, coa chegadas das máquinas de coser, reduciase o tempo de traballo, as
puntadas resultaban máis igualadas, a dor da mau
era menor, facilitou o traballo, anque deu un peso
o lombo, o carro ou besta coa que se desprazasen
para traballar. A máquina anque fose manual, axudou e facilitou o traballo, a máquina de mau, que a
base de manibela, canilla e fío, pespunteaba de xeito
perfecto.

TESTIMUÑAS
Manuel González Taboada
Antonio González Taboada
Manuela Munin
Esperanza Barreiro Alonso
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Poidemos constatar que SINGER19 foi a marca que
deu entrada nestas paraxes Galegas a finais do século XIX e comenzos do XX. A mesma é marca americana que daría pasa a outras como SIGMA (Elgoibar)
ou ALFA (Eibar) nos anos 50 e 60 e posteriores. No
caso do noso primeiro relato, a máquina pode ser

19. Web: fai 160 anos que se comezaron a producir as primeiras máquinas de coser desta marca e as mesmas foron distribuídas en España a
partir de 1860.
20. Está máquina en concreta (a consideración da súa propietaria), será de 1940. A ela compráronlla de 2ª man.
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A musealización
dos oficios tradicionais
no Museo do Pobo Galego

Belén Sáenz-Chas Díaz

Unha parte importante dos contidos do Museo do
Pobo Galego céntrase nos antigos oficios artesanais,
nos traballos especializados que transformaban as
diversas materias primas en obxectos utilitarios
para cubrir as necesidades da vida cotiá. Os oficios
foron centro de atención do discurso expositivo
desde que abriron as primeiras salas o 29 de outubro de 1977, dedicadas ás tres técnicas artesanais
máis antigas, empregadas xa desde a revolución neolítica: a cestería, o tecido e a olería. Anos despois, en
1982, abriuse unha nova sala dedicada aos diversos
oficios que traballan coa madeira, os metais, o coiro
e a pedra.

dos ao mesmo nivel nin do mesmo xeito, polo que o
resultado non será sempre o mesmo.
O elemento principal sobre o que xira a musealización de cada oficio é a recreación do obradoiro, tratando de representar unha imaxe o máis real posible
destes espazos de traballo. Para isto procúrase sempre eludir o emprego de elementos escenográficos
artificiais, baseando a recreación no equipamento
e nas ferramentas que sabemos con certeza foron
empregadas para o desenvolvemento dunha determinada artesanía. Isto non quere dicir que nalgúns
casos non haxa que recorrer á reprodución dalgún
elemento concreto, pero sempre empregando os
materiais axeitados á ambientación. Por exemplo,
na recreación da forxa, a cambota colocada sobre
a fragua é un elemento construído para completar
a escenografía, pois nese muro non se sitúa ningunha cheminea; pero na súa construción non se
empregou ningún elemento artificial. Este emprego
dos materiais apropiados contribúe enormemente a
dotar de veracidade as ambientacións dos talleres;
veracidade que se ve incrementada polo uso de
terra ou area no chan das vitrinas e pola presenza
dos muros orixinais de cachotería do propio edificio

Desde estas primeiras salas, a musealización dos oficios deseñouse contemplando tres aspectos diferentes: a recreación do obradoiro, a representación dos
procesos e técnicas de elaboración e a mostra das
variantes e tipoloxías dos produtos manufacturados.
Deste xeito, abordamos a actividade artesanal baixo
eses tres puntos de vista que se complementan
para darnos unha visión global do oficio, aínda que
evidentemente cada artesanía, cada técnica, cada
materia prima e cada manufactura ten a súa propia
natureza e non sempre os tres aspectos serán trata81
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das zocas, dos zocos ou dos cestos, en que, partindo dun rebolo de madeira, observamos como unha
sucesión de pezas a medio facer van adquirindo a
forma do produto final manufacturado listo para o
seu uso. Non obstante, algunhas materias primas,
como a arxila, e certas técnicas, como as utilizadas
na forxa onde se traballa o ferro candente, non
permiten representar esa sucesión de pezas; no seu
lugar empréganse unha serie de imaxes fotográficas
que mostran como se vai construíndo a peza.
O terceiro aspecto que complementa a musealización de cada artesanía é a mostra das variantes e
tipoloxías das manufacturas que cada unha elabora,
procurando recoller a riqueza e variedade das técnicas e materiais empregados, das formas resultantes
e os seus usos, dos acabados e decoracións que se
aplican, das peculiaridades locais etc.
Ademais dos tres aspectos xa descritos, e como
no resto de salas do Museo, cada oficio vai sempre
acompañado do material de apoio necesario para a
súa mellor comprensión: mapas, debuxos, maquetas, esquemas, fotografías e textos achegan a información necesaria para comprender os obxectos e
ferramentas que se exhiben nos obradoiros e nas
vitrinas.

Proceso de elaboración dunha zoca
na Sala de Oficios I

de Bonaval que quedan á vista en moitas das recreacións. A propia forxa e os obradoiros de cantería,
cestería e olaría, sen dúbida as recreacións máis
logradas, son un claro exemplo de todo isto.

Hoxe en día este modelo de musealización segue a
ser eficaz e o MPG continúa abordando os seus novos
proxectos expositivos baseándose nesta mesma fórmula. Pero desde aquelas primeiras salas do Museo
ata hoxe pasaron case corenta anos, nos cales os
avances tecnolóxicos puxeron nas nosas mans recursos que eran impensables en 1977. Na actualidade o
discurso expositivo do Museo pode enriquecerse
coa incorporación das novas tecnoloxías (códigos
QR, vídeos, fotografías e sons dixitais ou aplicacións
para dispositivos móbiles intelixentes, entre outras)
empregadas sempre como material de apoio á narración expositiva baseada na mostra dos obxectos
que reúne a colección do museo, contribuíndo a un
deseño museográfico coherente e didáctico.

Moitos dos obradoiros recreados nas salas do Museo
están conformados por ferramentas procedentes
dun único taller, como as do zapateiro Marcial
Taboada, de Melide, ou o cacharreiro de Mondoñedo
Xosé Chao. Nalgúns incluso contamos coa colaboración do propio artesán para a montaxe e colocación de todos os elementos, como no taller do
telleiro Vicente Rial Álvarez. Noutros obradoiros foi
necesario reunir pezas de diferentes procedencias,
pero tratando sempre de compoñer un conxunto
homoxéneo e coherente.
Sempre que a materia prima o permite, inclúense
fisicamente na recreación do obradoiro as diversas
fases do proceso de transformación: desde a materia prima no seu estado natural ata o produto final
rematado, explicando en cada paso o emprego das
diferentes ferramentas. Isto pódese ver nos procesos

Con todo, este modelo expositivo tamén ten os seus
inconvenientes e carencias. O máis evidente deriva
do feito de presentar todos os oficios agrupados
nunha única sala, creando unha imaxe de especiali82
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O Rosal, ca. 1955.
Mulleres traballando nunha
telleira

Sen dúbida o punto máis escuro neste concepto
museolóxico é a case total invisibilidade da muller
nas salas dedicadas aos oficios. O discurso baséase
nos procesos de produción dos obxectos, cun fío
argumental claramente androcéntrico en que o home
toma o papel protagonista; a muller queda relegada
ao ámbito doméstico e asígnase aos labores realizados
por elas un valor de complemento do traballo masculino. Así, as salas de oficios concíbense como unha
sucesión de artesanías masculinas (latoeiros, carpinteiros, telleiros, canteiros, ferreiros etc.) sen ter en
conta a participación activa das mulleres nestes traballos, carrexando pedras, pisando o barro nas telleiras,
levando os cacharros a cocer aos fornos ou vendendo
os produtos manufacturados nas feiras. Aos oficios
femininos, limitados tradicionalmente ao sector alimentario (leiteiras, queixeiras) e téxtil (fiandeiras,
tecedeiras, palilleiras, lavandeiras, bordadoras), dedícaselles menos atención. Hai unha excepción na Sala
do Tecido, pero, en xeral, a perspectiva é a de tarefas
domésticas, a pesar de seren traballos que achegaban
importantes ingresos á economía da casa. Tal é o
caso, por exemplo, do oficio de palilleira, que, pola
importancia económica e comercial que tivo, sobre
todo nas primeiras décadas do século XX, debería
ter un espazo maior que unha pequena sección da

zación que non sempre se producía na sociedade tradicional galega, sobre todo no rural, pois nas vilas e
cidades a especialización era maior. Evidentemente,
cada oficio precisa duns coñecementos específicos,
do manexo de ferramentas propias e da práctica de
técnicas concretas; pero no desenvolvemento das
diferentes artesanías existen múltiples matices que
non quedan claros na lectura das salas do Museo
como o feito de que moitas eran exercidas a tempo
parcial e como actividades complementarias da
agricultura. En realidade, era nos momentos en que
o ciclo agrícola deixaba tempo cando se elaboraban
cestos, olas, zocas etc., que logo se vendían polas
feiras, conseguindo así uns ingresos extras para a
economía da casa. Tamén era habitual que houbese
entre a veciñanza unha persoa de sonada habelencia, o milmañas, para elaborar e amañar todo tipo
de produtos artesanais. Noutros casos, a dedicación
a unha actividade concreta requiría o coñecemento
de diferentes técnicas e o uso de ferramentas de
varios oficios distintos: non é raro atopar dentro
dun muíño unha forxa, un banco de carpintería e
as ferramentas para traballar a pedra, pois había que
saber amañar calquera elemento do mecanismo,
xa fose de ferro, de madeira ou as propias moas de
pedra, para o perfecto funcionamento do muíño.
83
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Sala da Indumentaria. Contrariamente ao que hoxe
podemos pensar, a tarefa de palillar non era unha
actividade lúdica con que as mulleres se entretiñan
no seu tempo de lecer. As cifras de exportación de
encaixes cara a América en 1905 revelan o lucrativo
negocio que esta artesanía proporcionaba ás familias de comerciantes afincadas na Costa da Morte,
especialmente en Camariñas e Muxía; pero, ademais,
dannos unha idea da gran cantidade de man de obra
necesaria para elaborar eses case 14 mil quilos de
encaixe: miles e miles de mulleres e nenas de todo o
litoral galego, especialmente da provincia da Coruña,
que dedicaban xornadas de traballo de ata doce horas
á elaboración de puntillas. De feito, saían a palillar
á rúa precisamente para alongar a xornada laboral,
aproveitando a luz natural ata a posta do sol; cando
a climatoloxía non o permitía, reuníanse nalgunha
das casas da veciñanza para aforrar o carburo, que
pagaban entre todas. E, como no restos dos traballos
femininos que se facían en compañía, estas xuntanzas convertíanse no seu espazo de socialización.

DESTINOS

QUILOS

Coruña

Cuba

7.518

70.8074

Vigo

Cuba

544

54.000

Coruña

Arxentina

960

76.000

Vigo

Arxentina

3.585

210.356

Coruña

México

1.336

90.189

13.943

1.138.619
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Museo, incorporando novas pezas ás salas permanentes ou substituíndo uns obxectos por outros,
revisando e modernizando a información gráfica e
escrita co fin de contribuír a unha mellor compresión, non só dos oficios tradicionais, senón de todos
os contidos do Museo. Neste sentido é fundamental
o labor que se vén realizando desde o DEAC cunha
oferta educativa en que se empregan os contidos
das salas para o coñecemento e a comprensión
da historia social e económica, cos conceptos de
patrimonio, tradición e identidade como pano de
fondo e coa perspectiva de xénero sempre presente. Ademais, o Museo vén organizando exposicións
temporais en que se dan a coñecer as pezas da
colección gardadas nas salas de reserva e en que se
concede prioridade ás artesanías femininas: mostras
como ...Para ir a unha espadela e Co pé na premedeira son bos exemplos do recoñecemento do traballo das mulleres nunha actividade económica de
tanta importancia como a téxtil. Por ultimo, o MPG
aborda o seu proxecto de futuro, recollido nun Plan
Museolóxico que se está a redactar, coa integración
dunha perspectiva de xénero que permitirá visibilizar a achega das mulleres á cultura e á historia de
Galicia, sen disociar o seu papel do grupo doméstico e da sociedade en que se produce.

Exportación de encaixes tecidos a man nas comarcas Muxía – Camariñas, feitas polos portos da
Coruña e Vigo para América en 1905 [Datos
facilitados polo ilustre Profesor D. José Rodríguez
Mourelo, con referencia a documentos oficiais do
Negociado de Industria e Traballo. Estes datos
foron tomados nos respectivos Consulados das
nacións iberoamericanas para onde se exportou].
FONTE: CATROVIEJO, A. (1908) El trabajo a
domicilio en España. Madrid: Imp. De la Suc. de
M. Minuesa de los Ríos. Páx. 46.
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PESETAS

Desde hai anos todos os departamentos técnicos,
baixo os criterios da Dirección, estamos a traballar
para remediar as omisións ou imprecisións que se
puidesen ter producido no discurso expositivo do
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“Unha vida tecendo... e afiando.
Unha historia de vida.”
Historia de vida de
Rosa Ferreiro García
Alba María Ojea Cid

Antes de comezar o relato da historia de vida de
Rosa Ferreiro García teremos que dar unhas pequenas pinceladas daqueles datos biográficos que nos
situaran e resumiran toda a súa vida.

A parte do seu fillo e da súa filla (Rosa e Manolo, xa
citados), tamén criou ao seu neto, José, e súa neta,
Maribel, como dous fillos máis ao ter que verse obrigada súa filla, co seu marido, a emigrar a Suíza e Alemaña.

Rosa nace o 26 de xullo do 1922 en Parada trasladándose logo ó Vieiro, onde se criou (Vilar de
Santos – Xinzo da Limia). Filla de Antonio Ferreiro
e Concepción García ambos desempeñaban o oficio
de labregos aínda que seu pai tamén foi carteiro.

Na actualidade Rosa con 92 anos, vive coa súa filla
(Rosa) en Guillamil (Rairiz de Veiga - Xinzo da
Limia) rodeada do cariño da súa familia e amizades.
Rosa nace, como xa se dixo, no ano 1922 en Parada,
logo criase no Vieiro e marcha a vivir máis tarde co
seu marido a Breixomes; lugares pertencentes ao
concello de Vilar de Santos en Xinzo da Limia.

Este matrimonio ten sete fillos e fillas, Rosa a maior
de: Baselisa, María, Manuel, José, Paco e Carmen.
Casouse aos 21 anos con José Fernández (labrego,
e mutilado de guerra) e marcha a vivir a Breixomos
(Vilar de Santos). Unha vez casada con José teñen
unha filla e un fillo: Rosa e Manolo. Pero, Rosa queda
viúva ao morrer seu marido (por cancro) cando este
tiña 68 anos.

Xinzo, é un concello ourensán que se atopa no fondo
dunha ampla depresión tectónica, de fondo plano,
percorrida de este a oeste, polo río Limia. Aquí atópase a lagoa de Antela, a que foi un dos maiores lagos
da auga doce da Península, ata a súa desecación definitiva no 1938, para o aproveitamento agrícola e por
motivos de saúde para a poboación da zona.

Durante toda a vida desempeña diferentes traballos
entre os que se atopan os seguintes: ama de casa,
labrega, afiadora, fiadora e tecedeira.

Para empezar a contextualizar a súa vida teremos
que empezar a falar do presente e pasado na Limia,
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A cultura dos limiaos está vencellada á terra, polo
tanto, o patrimonio da Limia é o resultado da organización social e da actividade dos homes e mulleres,
do protagonismo dunha comunidade campesiña no
proceso de construción e reconstrución permanente das formas de usar e apropiarse do seu territorio.

seguindo as exposicións atopadas no Museo etnográfico da Limia. Este pasado e este presente, quedan
conectados a través da Arracada de Vilar de Santos, un
dos pendentes castrexos máis importantes de Galicia
(imaxe II: fotografía realizada no Museo da Limia
deste pendente), atopada casualmente por Benito
Saburido no ano 1924 cando traballaba nunha leira
no lugar de Albariño. En tempos da conquista romana, o dono desta xoia, posible habitante do castro de
Saa, xerme do actual Vilar de Santos, agochouno, coa
intención de recuperala en canto pasara o perigo. E
así, permaneceu esquecida ata os nosos días.

A sociedade e os sistema agrario tradicional na
comarca da Limia, baseados na explotación de carácter familiar, perviven e mantéñense en poucos cambio ó longo do tempo ata a primeira metade do século XX, momento no cal se producen marcados procesos de transformación, motivados pola acción do
Estado a través do instituto Nacional de Colonización
e outros organismos estatais que desecan Antela.
Esta actuación do estado como axente transformador e condutor dos cambios sociais que motivaron a
disolución das vellas estruturas e a súa convivencia
con outras formas tradicionais de usos agrícolas do
solo, non obtivo o resultado apetecido xa que en
tódolos concellos da Limia logo se produciu un feito
global e desestruturador: a emigración sistemática e
masiva cara Europa e posteriormente a outras zonas
do Estado coas consecuencias demográficas, sociais,
económicas e culturais que hoxe coñecemos.

Rosa, vive unha época histórica moi importante e
na cal se desenvolven sucesos moi importantes que
marcan a historia do noso pais e tamén a súa propia. Momentos como: A ditadura de Primo Rivera
(13/09/1923) interrompida pola pola II República
(14/04/1931), a Guerra Civil (1936-1939) e os diferentes movementos migratorios dos anos 60.
A historia da Limia non era diferente a que acontecía
naquel tempo no resto do pais, pero si teremos que
darlle unha importancia maior e falar do acontecido. Seguindo a información atopada no museo da
Limia, o século XX transcorre, ata a Guerra Civil,
entre unha realidade política dominada pola atonía
e o control establecido e unha realidade social e
económica que encontra unha saída na emigración
masiva a América.

Nas aldeas, lugares e parroquias está presente e
desenvólvese unha vida social intensa. Plásmase nas
crenzas, nos ritos e cerimonias relixiosas, nos xogos
nas festas, no entroido nos Concellos Abertos, na sega
en Castela (exemplo que poremos máis abaixo cando
falemos do pai de Rosa), no papel das mulleres.

Coa Guerra Civil e a longa noite de pedra da posguerra franquista, o escenario convértese nunha realidade socioeconómica brutal, dominada polo medo,
a fame, o estraperlo e unha supresión sistemática da
memoria individual e colectiva da comarca, á que
contribúe a actuación xerada polo Estado franquista
a partir dos 40 e ó longo de 30 anos, que culminaron
coa desecación da lagoa de Antela e a transformación do seu espazo agrícola.

Pero tamén; nas casas, nas airas, nos fornos, nos muíños, nos canastros, nas mallas, na veceira, nas matanzas, nos oficios tradicionais, nas levadas, na maquinaria
agrícola (como a entrada da maquinaria vai afastando
o traballador e a traballadora das tarefas do campo,
como por exemplo da sega, recollida de alimentos...).
Os oficios da Limia gardaban unha relación directa
co traballo da terra e as materias primas que dela
se extraen. Complementaban as labores agrarias e
axudaban a equilibrar a economía doméstica, sendo
moi difícil atopar persoas que se dedicasen de forma
exclusiva a algún deles. Claro exemplo disto, é Rosa;
que dende pequena axudou na casa a seu pai e súa
nai, foi labrega, afiadora, fiadora, tecedeira e traba-

O fenómeno migratorio masivo dos anos 60 fai que
miles de limiaos marchen cara Europa e outros lugares do Estado á procura dunha vida mellor. A Rosa
este fenómeno tamén lle toca de cerca cando nos
relata como ela será a encargada do coidado de seus
netos cando a súa filla se ve obrigada a marchar a
Suíza na procura dunha sorte mellor.
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pre en parella para manexar a serra portuguesa, instrumento utilizado no corte dos troncos ou toradas.

llaba na casa facendo todas as funcións domésticas.
Ela mesma nos conta o duro que era e todo o que
tiña que traballar na casa: “Eu aínda pasei catro,
caraino. O home tíñao enfermo, os rapaciños eran
pequenos, unha cuñada tiña un pe virado e podía
pouco... e eu tiña que andar adiante e atrás, adiante
e atrás, tiña que andar as catro mans”.

Os carpinteiros (o irmán de Rosa, Paco, foi un
deles), xunto cos ferreiros, proporcionaban instrumentos de traballo, elementos para a construción,
mobles e outros obxectos domésticos. Cando non
estaba nas obras, traballaba na casa nunha mesa ou
“banco”, empregando as ferramentas do seu oficio.

Canteiros, serranchís e carpinteiros desprazábanse
alí onde eran contratados coas súas ferramentas e
axudantes. O pai de Rosa, aparte de ser carteiro (no
tempo da sega) ia para Castilla traballar, aínda que
logo tivo que deixalo, xa que houbo protestas no
pobo, xa que deixaba a seu cuñado a cargo do seu
traballo mentres el, gañaba cartos por outro lado. E
isto, entre a xente, suscitaba moitas críticas e protestas. Seu pai era o maioral xa que, o avó de Rosa, xa
fora a Castilla tempo atrás, e á familia que lle ían segar
deixouno como o encargado, cedéndolle logo o seu
posto ao fillo (o pai de Rosa). Para este traballo, como
Rosa relata, seu pai ia vestido con roupa e calzas de
liño, tamén levaba cobertores deste material (picotes)
para poder durmir nas mesmas terras que traballaban.

Os ferreiros facían a forza, desde ferramentas de traballo e transporte, ata útiles caseiros e ornamentos
arquitectónicos, pero o labor fundamental estaba en
relación cos traballos do agro e a gandería.
A orixe dos canteiros (Manuel, irmán de Rosa, foi
un deles), remóntase a tempos moi antigos. Toda
a arquitectura popular e monumentos ata os nosos
días, petroglifos, pazos, igrexas, cruceiros, pontes e
casas son exemplos do saber destes artesáns, traballadores do granito abondoso na Limia.
Non podemos deixar de mencionar a reitoral: os
curas rurais adoitaban ser os maiores terratenentes
e, grazas ás rendas que estas terras proporcionaban,
podían construír boas casas e mercar máis terras e
gando. Foron moitos os que apoiaron ó franquismo.

Anteriormente falamos dos serranchíns, dos carpinteiros, dos canteiros e dos ferreiros. Algúns
destes oficios desempeñáronos os irmáns de Rosa.
Un deles, Paco, aprendeu o oficio de carpinteiro.
Manuel, por outro banda, era canteiro. E as súas
irmáns aprenderon o oficio de costureiras e desempeñaron as labores do coidado e atención do fogar.
Unha anécdota que recorda Rosa e cargada de significado para saber como se vivía nesta época é a
seguinte: “Cando fixeron a Igrexa de Parada... Ois,
andaba el alí tamén. Aínda Manuel, lle dixo o cura:
Don Ignacio, axúdeme a votar esta pedra. E o cura
díxolle: Manuel, o que quere bos oficios tenos que
aprender. E non lle axudou, non lle axudou a votar
a pedra adiante”.

Algunhas das construcións que podiamos atopar na
aldea eran: a aira, o muíño, o forno, a palleira, a tulla
e o canastro.
A aira era o espazo comunal próximo ás casas, feito
de terra firme ou de pedra, onde se mallaba o centeo.
O muíño era a construción de dous andares onde
se moía o gran, utilizando un mecanismo hidráulico que aproveitaba a forza da auga para o seu
funcionamento.
O forno era o edificio independente, de forma circular, cunha soa estancia onde se cocía o pan de xeito
comunal, por quendas dos veciños unha vez por
semana. Rosa explica como se amasaba na cociña
e despois diso ían cocer o forno común, o forno do
pobo: “Primeiro amasaba eu alí o pan na cociña, e
cociámolo no forno do pueblo. E despois claro, o
abuelo podía pouco entón deixamos de cocer, e iba

Os oficios máis desenvolvidos e demandados na
Limia eran: serrachíns, carpinteiros, ferreiros e
canteiros. Agora explicaremos en que consistía cada
oficio dos citados:
Os serranchís, era un oficio con orixe en Portugal,
moi relacionado co dos carpinteiros, pois grazas a
eles obtíñanse as táboas de madeira. Traballan sem87
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Moitos ían a servir en casas de máis posibles, facéndose cargo do gando e dos recados. Rosa, tamén
serviu a súa mestra, pero isto, xa o explicamos no
apartado anterior (a vida na escola).

buscar o pan a Laioso, o pan para toda a familia,
claro, e comiamos aquel pan comprado”.
A palleira era o lugar onde se gardaba a herba seca
ou a palla, e tamén apeiros e o carro.

Os nenos podían tamén ir de aprendices con ferreiros, carpinteiros ou canteiros, o que os facía máis
rendibles para o fogar, xa que podían contribuír á
mantenza familiar, isto axudaba a que as nenas fosen
menos valoradas.

A tulla: depósito grande de madeira, ou doutro material, para almacenar o gran.
O canastro a cámara de madeira, sobre soportes
de pedra, para gardar o millo e mantelo aireado e
afastado do chan.

Para o lecer, construían os seus propios xoguetes: tiracoios, bonecas, instrumentos musicais... empregando
para elo os materiais que tiñan á man como a madeira,
cascas de noces, castañas, folla de millo ou trapos.

A diferenza de hoxe en día, a familia non se restrinxía a pais e fillos; a miúdo, membros dunha
mesma familia de distintas xeracións convivían de
maneira moi estreita aínda que ocupasen diferentes
casas nunha mesma aldea ou lugar.

Unha das cousas máis importantes tanto para a comarca da Limia, como neste caso, para Rosa, era: o uso
téxtil da planta do liño. Este, coñecese desde a época
castrexa. A partir da Idade Media, o seu cultivo e transformación constituíron unha importante actividade,
proporcionando a vestimenta básica, xunto coa lá.

A familia, neste sentido extenso, era tamén unha
peza de suma importancia para a supervivencia.
Xuntos traballaban e se axudaban nas tarefas que
requirían a participación de todos, como a malla ou
a matanza do porco. Xuntos celebraban os grandes
acontecementos e xuntos sobrelevaban a morte e
a enfermidade. Rosa, volve a ser un exemplo disto,
unha vez casada, vive con seu marido, cría aos seus
netos e vive tamén coa súa cuñada. Unha vez que
enferma seu marido, ela era a que levaba a manutención da casa, ela mesma relátao do seguinte xeito:
“Eu aínda pasei catro, caraino. O home tíñao enfermo, os rapaciños eran pequenos, unha cuñada tiña
un pe virado e podía pouco... e eu tiña que andar
adiante e atrás, adiante e atrás, tiña que andar as
catro mans”. O que ela procuraba na casa, necesitábano para comer, vendendo de cando en vez: ovos,
os xamóns do porco, patacas, millo... para poder volver comprar outras cousas que precisaba: “Cumpría
ben para comer. Non se comían os xamóns, vendíanse para así poder comprar a cría”.

A Limia foi unha das principais produtoras de liño
de fibra para o uso téxtil na península. As condicións climáticas e a calidade do chan contribuíron
sempre o seu desenvolvemento.
Rosa, foi fiadora e tecedeira, un traballo que desempeñaba con moito cariño xa que ela mesmo di que
ten moi bos recordos daquela época, que lle gustaba
moito tecer e encontrarse coas outras tecedoras no
fiadeiro onde cantaban moitas das cancións das fiadoras: “Traballei no liño. Tascaba, asedaba e fiabamos
tamén, fiabamos no liño. Despois aprendín a tecer.
Ensináronmo outras que sabían, outras tecedeiras
que sabían. Eu aínda aprendín ben, facía o asargado,
caramba. Ensinei eu a moitas, a moitas fiadeiras. Eu
aprendín logo. Antes botábase moito liño e había que
traballar para eso, para fiar. E despois, foi cando aprendín a tecer. Tecía, bueno, gustabame o tecer tamén”.

Desde os catro ou cinco anos, nenos e nenas comezaban a iniciarse nos traballos agrícolas e a axudar
na casa: facían os recados, ían co gando ao monte e
axudaban na seitura o a apañar as patacas. As nenas
traballaban, sobre todo, atendendo aos irmáns máis
novos e cociñando mentres a nai estaba fóra facendo
outras tarefas.

Polo mes de maio, cando empezaba a quentar o sol
e xa non hai xeadas, sementábase o liño nunha terra
boa e ben traballada, xeralmente na horta próxima á
casa. A semente chamase liñaza. Durante o crecemento, se o tempo era seco, había que regar tres ou catro
veces e quitar as herbas que medraban entre a planta.
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a miúdo actuaba tamén como oficina de correos,
parada de autobús, centro de información ou casino.
En non poucas ocasións, vendíase ó fiado e grazas a
elo moitas familias podían sobrevivir ata as colleitas.

Unha vez arrigado (recollida da planta), ripado (pasar
entre os dentes do ripo para separar a bogaña, semente), empozado (meter os feixes unha poza, chamábase
“cocer o liño”) e secado (estendese o liño ao sol formando un tendal); procedíase o mazado. O mazado
era para romper a palla e separala da fibra, golpease
o liño con mazas de madeira sobre bancos de pedra
(mazadoiros) que aínda poden verse ao pé de moitas
casas. Logo disto, vira o tascado (para afinar a fibra e
eliminar os tascos, tomentos máis finos), o deluvado
e o asedado (pasar polo pente de asedar ou restrelo,
cada estriga asedada recibe o nome de maneca, cando
estas se xuntan en feixes chámanse meadas).

Coa aparición das máquinas estes traballos foron desaparecendo pouco a pouco, deixando así paso a novas
ferramentas que substituían a todos estes traballadores e traballadoras. “As maquinas, así os nosos pueblos
de arriba non entraban pero os da parroquia si, xa os
vía segar. Eu vía, que iamos as feiras, e os propietarios
preparaban os sacos pa coller o grau. En cambio,
agora, vexo cando veñen aquí xa recollen no tractor.
Pero a nos arriba aínda non subían... porque claro eran
malos camiños. Aínda os acordo eu a preparar”

Despois destes procesos, que recorda Rosa, como
ben se pode ver no vídeo chegaría o fiado, que consiste na preparación da fibra en fíos finos empregando a roca e o fuso. A roca consta de vara e recó. Unha
vez rematado o asedado, as manelas envólvense no
recó da roca. A fiadeira, cunha serie de movementos
rítmicos, estiraba o liño cunha man e coa outra bobinaba a fibra no fuso, formando as mazarocas.

Outro dos datos, foi a aparición do coche nos anos
60 “os camiños aínda non estaban preparados para
os coches, o único que tiña coche era o Don Ignacio.
Que mala vida lle deu a aquel cochiño. Eu aínda axudei a preparar aqueles camiños” (dicía Rosa nunha
das entrevistas). Cabe destacar, de novo, a importancia que tiña o cura, ao ser o único que tiña coche.

Isto, realizábase nos chamados fiadeiros, dependencias
nun curral ou planta baixa da vivenda, O ultimo paso
seria levar aquel liño, preparado, o tear aquel aparello
que remata todo o proceso e nel vaise poder ver o
froito de tan duro traballo. Nel elaboraban as prendas
que se precisasen, pódese ver na imaxe número 8,
recollida en anexo I, o resultado de todo este proceso.

E para rematar cos traballos aos que se dedicou
Rosa, teremos que mencionar o de afiadora, ela era
a encargada do afiado no pobo.
Isto todo, xunto coas experiencias e vivencias de
Rosa, son testemuñas da vida rural na Limia, que nos
falan do cambio histórico, da adaptación, da innovación e da condición mudable da cultura rural e
constitúen a memoria material e inmaterial de todos
os limiaos, que configura a súa identidade.

Máis tarde un dos empregos que Rosa, tamén, levou a
cabo foi o de segadora. Recordábao esta ao contarnos
tamén que dunha ocasión segando en Verín foi cando
ela por primeira vez viu a televisión. “A primeira vez
que vin a televisión, foi en Verín. Fumos a sega a
ganar a vida, eu e o meu home, e choveu. Entonces
donde andabamos, tiñan unha huerta, eu funlle axudar a coller xudías aquelas mulleres, e o acabar de
coller as xudías fun a taberna e vin alí a televisión”.

Rosa é un exemplo máis de todas esas mulleres coraxe que sacaron a súa familia adiante con esforzo e co
suor da súa fronte, esforzo que nunca se lle recoñece
a ninguén ata que te das de conta que, é a mulleres
coma Rosa a quen temos que agradecer todo o que
agora mesmo temos. Non esquezamos que o presente que vivimos non é moi diferente ao pasado que
viviron estas persoas das que estamos a falar.

Menciona Rosa, as tabernas, normalmente eran tendas tradicionais, coñecidas como as tendas-bar. Estas,
eran o punto de reunión para os homes e o único
lugar de provisión entre feira e feira. Nela compraban
os produtos imposibles de cultivar ou fabricar na
casa, desde botóns ata remedios para múltiples doenzas, desde zapatos ata velas. Aberta case 24 horas,

Que isto sexa coma un homenaxe a ela, por todo
o que viviu e polo que lle queda por vivir, aportándonos, coma sempre o fixo, a súa sabedoría, o seu
cariño e o seu particular sorriso.
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Andarilhos
à roda do mundo

Álvaro Campelo

Neste simples divagar pelo ofício dos mestres afiadores, pretendemos desenvolver dois pontos de
análise, entre os apresentados na Mesa Redonda do
V Congresso de Património Etnografico de Ourense.
O primeiro, mais analítico e contextualizado nos
resultados de vários trabalhos de campo etnográfico
com profissionais de ofícios desaparecidos ou em
extinção, procura ser uma reflexão antropológica
sobre os temas e sentidos que emergem das vivências destes profissionais; o segundo, mais apropriado a um olhar patrimonialista, faz eco de possíveis
metodologias para a “conservação” e “utilização”
destas vivências, trabalhando a “memória” deste
património, bem como seus usos em contextos
museológicos.

gremial; ii. aprendizagem e relação do “artista” com
os artefactos de trabalho; iii. estratégias de uso e
interpretação do espaço de acção; iv. interacção do
artista com as comunidades e clientes; v. benefícios
materiais e gestão do ofício.
Estamos perante um ofício quase exclusivamente
masculino. Tal facto deve-se tanto à afirmação cultural tradicional de diferenciação de género, onde
cabia aos homens as tarefas de “fora da casa” (Pina
Cabral 1986), como à especificidade do ofício, ou
seja, o ter de deambular por caminhos de terras
mais ou menos desconhecidas (por vezes acompanhado de um aprendiz), com todos os riscos que isso
acarretava. É certo que, em outras situações, havia
mulheres a percorrer longas distâncias, seja como
trabalhadoras, seja como pedintes. Mas elas faziam
esses percursos em grupo e quase sempre protegidas por um ou vários homens, que lhes garantiam
a segurança. Num trabalho de campo realizado
para o Ecomuseu do Barroso (Montalegre), tomamos conhecimento de mulheres que, inseridas em
“compa
nhas” de trabalhadores, percorriam desde
o Barroso, passando pela veiga de Chaves, terras
de Verín, e voltavam no final do verão, cegando as

Os afiadores (que no caso português se designam
de “amoladores”), como muitas outros “mesteres
da rua”, têm o caminho, a rua, como palco do seu
ofício. A condição de “homens no caminho”, andarilhos do mundo, marca definitivamente o ofício que
escolheram, desde a auto-identidade até aos processos de relação com as comunidades que percorrem.
Quando estudamos estes ofícios, saltam à vista elementos de análise muito específicos: i. identidade
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particularmente hábil, com capacidade inventiva,
que formou uma “escola” a que se afiliaram vários
aprendizes, começando pelos familiares mais próximos; iii. a fixação nesse lugar / região de uma pessoa
(artista) ou comunidade imigrante / invasora, que
dominava o ofício em questão. Não entramos aqui
na discussão sobre a invenção / difusão de saberes
e artefactos, temas caros à escola difusionista dos
Kulturkreise (Shmit. 1933).

searas; outras saíam, no inverno, em grupo, protegidas por dois homens (que ficavam fora das aldeias
quando as mulheres e crianças entravam nelas para
pedir), e que iam até Madrid e voltavam, em percursos bem conhecidos de gerações. Não era o caso dos
artesãos afiadores.
O facto de este ofício de afiador ser praticado por
homens está bem de acordo com os sentidos da
divisão do trabalho na cultura tradicional. Trata-se
de um ofício que, apesar de trabalhar sobre artefactos domésticos (facas, tesouras, louças, etc.), faz
uso de tecnologias e produtos que se distanciam do
mundo feminino, associado fundamentalmente ao
vestuário. As artes da forja, do tratamento do metal,
sempre foram do domínio masculino. Por outro
lado, como já tratamos numa outra investigação
(Campelo 2004a), há uma clara diferença na possibilidade de organizar e usar o tempo. O tempo tem,
de facto, género! Os homens e as mulheres gerem
diferentemente o tempo, porque a sociedade não
permite às mulheres uma maior liberdade de gestão
do seu tempo, quase todo ele marcado pelas lides
domésticas. Mesmo quando elas têm um emprego
pago, a sua relação com o tempo de trabalho está
enquadrada pelas “obrigações” domésticas. São poucas as mulheres que conseguem fugir a este controlo
excludente do tempo! Os homens podem sair e
deambular por tempo indeterminado, gerindo o uso
desse tempo, tanto segundo as oportunidades de
trabalho como segundo os seus caprichos. Isso não
é permitido à mulher! Esta é uma das razões para os
artesãos afiadores, que permaneciam muito tempo
fora de casa, serem na sua totalidade homens!
Também o facto de percorrerem terras distantes se
ajustava ao sexo masculino. Permanecer longe de
casa, e a horas desusadas, não era próprio do género
feminino (Campelo 2004b). Há, assim, um uso do
espaço masculino, onde os riscos eram minimizados
e a liberdade era tentadora.

No norte de Portugal, o trabalho dos amoladores ambulantes (como deste lado se designam os
“afiadores”) foi muito visível até à década de 60,
do século passado. Actualmente, a sua presença
é raras vezes notada, e quase sempre nas cidades,
seja no Porto ou Lisboa (ver figura 4). Se bem que
eles eram oriundos de várias regiões, no caso da
zona litoral, onde realizei o trabalho de terreno,
eram as freguesias de S. Paio d’ Antas e Fragoso, a
primeira no concelho de Esposende e a segunda no
concelho de Barcelos, as mais referenciadas pelos
nossos informantes. Andavam pelas freguesias com
um carrinho de mão, onde assentava uma roda de
amolar e onde guardavam os utensílios de trabalho
para outras actividades. Outros não traziam o material em carrinhos, mas às costas. De alguma forma
eram profissionais artesãos multifacetados, que respondiam a necessidades várias dos clientes. A estes
homens davam o nome de “compo-louças” (derivado de “compor louças”). Isto porque, para além de
“amolar” (afiar) as facas, navalhas, tesouras e consertar outros artefactos (como os guarda-chuvas),
eles eram peritos no conserto da louça de barro.
Daí o pregão com que se anunciavam, depois de dar
o sinal sonoro pelo pífaro ou harmónica: “compor
louça e guarda-chuvas!”
O acesso à louça era precário até à banalização da
industria da cerâmica. As grandes travessas ou pratos largos, dos serviços mais representativos da casa
e com grande valor sentimental e económico, quando quebravam, não podiam muitas vezes ser substituídos por outros. Eram pois “compostos” por estes
artesãos. Com grande mestria e eficácia, usavam
arame batido, colocado em dois orifícios que não
perfuravam totalmente a pasta cerâmica, como se
de um agrafo se tratasse. Normalmente os pratos e
travessas quebravam em perfis ajustáveis. Só assim

É muito comum um determinado ofício ambulante ser praticado por homens oriundos de uma
mesma região. Isso acontece, em algum momento
da história, por várias razões, que podem ir desde:
i. a existência nessa região de uma determinada matéria-prima que facilitava uma resposta a
necessidades evidentes; ii. o ter aí nascido alguém
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boas justificações e evitava-se a sanção social. Daí o
controlo necessário e os medos históricos perante
situações como esta! Assim comentava Justina, de
77 anos, em 2012: “os filhos de uma mulher casada
têm sempre pai! Já as raparigas solteiras é outra
coisa. Houve ali no lugar de [...] uma moça que
ficou de amores com um homem que passava
todos os anos por aqui... nunca mais foi visto! A
moça só casou muitos anos depois”.

era possível realizar o conserto da peça, pois se ela
quebrava em muitos cacos, tal propósito era praticamente inviável. Entre as juntas quebradas colocavase cola, para evitar a perda dos líquidos, mas o que
efectivamente dava segurança ao uso futuro da peça
era o agrafo realizado pelo “compo-louças”! Davam
o nome de “gatos” a esta espécie de agrafos.
A sua capacidade multifacetada, permitia ao amolador dar resposta às várias necessidades do cliente e
multiplicar serviços e proveitos. Alguns eram autênticos ‘homens dos sete ofícios’, tal a capacidade
demonstrada em resolver os problemas das donas
de casa ou, até, dos agricultores, com as alfaias do
campo. Se umas vezes se podia esperar pela visita
do artesão, colocando de lado a peça de louça danificada, em outras, a urgência obrigava a procurá-los,
se viviam nas redondezas. Quando a abundância
de louça não existia, ao aproximarem-se festas ou
eventos familiares que exigiam todo o acervo da
casa, as pessoas mandavam a criança ou jovem à
casa do “compo-louças”, na expectativa de verem
o problema doméstico resolvido: “quando eles
chegavam era uma alívio... havia sempre qualquer coisa partida ou a precisar de um conserto!
Outras vezes mandava o meu filho ali a Fragoso,
a uma pessoa que eu conhecia, mas que já há
algum tempo não vinha pelas aldeias” (Elvira, 86
anos, 2012).

Quando viajavam juntos, por exemplo no caso
de um amolador mais velho e outro mais jovem
(que podiam ser mestre / aprendiz; pai / filho;
tio / sobrinho), as tensões decorrentes de casos
amorosos eram causa de dissabores frequentes.
Muitas das discussões ou planos amorosos eram
tratados entre eles usando códigos linguísticos distintos das populações visitadas. Isso era facilitado
pelo uso de falas, linguajares próprios, ou seja,
línguas agremiais, muito frequentes em profissões
de artistas ambulantes ou com forte espírito de
corpo, associado a um trabalho muito especializado (Boléo 1940). Essa linguagem tanto era útil para
denominar os artefactos e processos de trabalho
– uma necessidade decorrente de partilhar de
forma segura os saberes específicos de um determinado campo de trabalho (veja-se o caso actual
da “invenção” de toda uma nova terminologia
associada ao mundo da informática, que familiariza todos os informáticos perante o hardware e o
software que manipulam) – como para resguardar
segredos profissionais (muito normal em sociedades onde esses saberes tinham grande valor e
os processos de transferência de conhecimento
permitiam uma relação entre mestres e aprendizes
muito confortável economicamente para os primeiros); ou, ainda, tanto para garantir uma defesa
em situações problemáticas (podendo falar sem ser
compreendido por quem não tivesse o conhecimento da linguagem e, assim resolver o problema
em mão), como para criar dificuldades a estranhos,
pois não podiam acompanhar os propósitos ou as
críticas / denúncias. Esta última situação era mais
frequente quando se pretendia a humilhação ou a
insegurança de estranhos. Era, portanto, um acto
de poder! O uso do linguajar gremial era frequente
nos rituais iniciais de aproximação às raparigas,
quando os que o dominavam estavam em grupo.

A questão do género, como já tratamos, é muito
importante. Sendo uma actividade realizado na sua
quase totalidade por homens, muitas “estórias” eram
associadas a estes artesãos, no que ao enamoramento dizia respeito. À mulher não era permitido este
deambular por terras estranhas, correndo riscos
bem conhecidos. Já no caso dos homens, o risco
estava no facto de eles, por vezes, insinuarem-se a
jovens mais incautas, as quais, perdidas de amores,
podiam ser, depois, abandonadas, com todas as
consequências da sua entrega amorosa. O mesmo
se diga para as mulheres casadas! Se no primeiro
caso o facto de muitas das vezes não se conhecer a
família ou verdadeira origem destes trabalhadores
impedia atribuir possíveis responsabilidades, no
segundo caso, o das mulheres casadas, o risco era o
dos homens terem de assumir, sem o saber, as aventuras de estranhos. Ou seja, ser-se casada permitia
93

~

OUTROS

OFICIOS

DO

RURAL

E

A

REDE

MUSEÍSTICA

DE

GALIZA

E

NORTE

DE

PORTUGAL

de registo da informação a recolher, bem como o
destino dessa informação, ou seja, qual o uso dado
ao património cultural inventariado, a forma como
ele se estabelece para legitimar identidades e estratégias turísticas, ou para ser um espaço de descoberta da comunidade, transformando-se em actor de
integração dos seus herdeiros na definição dos seus
usos (Sandell 2003). Se no primeiro caso o que está
em jogo é a qualidade da pesquisa científica, a viabilidade e maximização das possibilidades de registo
critico, a análise crítica dos sistemas de classificação
do património; no segundo caso enfrentamos as
várias possibilidades de protecção, uso e manipulação / integração do património. Numa sociedade
cada vez mais interessada na memória exótica, no
regresso a vivências desaparecidas e a experiências
“alternativas”, a comunicação e a utilização destes
registos podem transformar-se em mero acontecimento saudosista ou material de consumo oportunista (Waterton 2009; Frazer 2008; Hurry 1990;
Cohen 19859.

Se na Galiza esta língua é chamada de barallete
(Fidalgo Santamariña 1992), em Portugal não temos
conhecimento de uma gíria associada a este ofício.
As gírias socioprofissionais, diferentes do calão
(Boléo 1940; Ferreira 1985), revelam como ao estar
relacionada a um grupo social e profissional permitia que a linguagem desse grupo fosse ininteligível
para os não iniciados. Nascem da língua comum, a
qual é artificialmente adulterada no léxico, formando-se um vocabulário novo, onde as figuras de estilo
(metonímias e metáforas), a sufixação, processo de
derivação, a troca das consoantes e das vogais, junto
com palavras de outras línguas ou gírias (Ferreira
1985), fazem delas um “segredo profissional”. A
gíria profissional sustenta a solidariedade de grupo
e a identidade de pertença, criando um “nós” que,
por razões de interesse profissional, comercial ou de
negociação de poder / defesa / desconfiança e, até,
jogo humorístico, estabelece um “outro”, incapaz de
entrar nas estratégias desse grupo.
A barallete dos afiadores de Ourense contribuía
para sublinhar tanto os saberes e técnicas de afiar
dominadas por uma parte dos seus campesinos
(Fidalgo Santamariña 1992; 1993), como marcava
a sua identidade de grupo por terras distantes, que
iam deste as províncias vizinhas da Galiza, até às
terras das Américas, onde desembarcavam com
todos os artefactos próprios ao ofício, levando técnicas e tecnologias que perduraram no tempo (ver
figura 3).

As várias profissões ou ofícios ambulantes regem-se
por diferentes processos de exercer o seu mister,
por diferentes raios de acção, a que não são alheios
os materiais usados, as tecnologias de trabalho e as
expectativas dos clientes.
Num primeiro momento podemos estabelecer as
“bases” onde se estabelecem os profissionais, que
são, normalmente, os lugares de residência das suas
famílias. Ou seja, ao estudarmos os ofícios ambulantes, a questão do espaço de onde saem e para
onde vão é muito importante. E isso deveria estar
presente na pesquisa e nos dados fornecidos, posteriormente, a quem quer conhecer este riquíssimo
património.

O uso da memória dos ofícios
ambulantes como património cultural
O trabalho de pesquisa sobre os amoladores e afiadores, bem como de outras profissões ambulantes,
que entretanto desapareceram ou se sedentarizaram, merece a atenção dos responsáveis pelo património cultural. Uma atenção que deve responder a
vários requisitos e finalidades. Por um lado, importa
salvaguardar uma recolha consistente e criteriosa
do património material e imaterial que está associado a estes ofícios ambulantes, tendo em conta os
poderes de definição do que é património e a sua
“legitimição” por uma autoridade (Smith 2006); por
outro, deve-se ter em conta a selecção dos suportes

Muitas poucas vezes a problemática do espaço entra
nas preocupações no levantamento do património,
seja ele material ou imaterial (sabendo nós o quanto
difícil é separar uma do outro!). A nossa relação
com o ambiente de residência e com o espaço onde
praticamos as nossas actividades é muito esquecido
na definição dos seus sentidos e no valor que têm na
compreensão dos actores sociais, das suas práticas
e nos objectos que eles produzem. E, no entanto,
os locais de residência e os espaços por onde deam94
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a abrir o percurso ambulatório a espaços e regiões
mais distantes da comunidade de residência do profissional. Temos aqui os casos específicos de dois
ofícios que nos interessam particularmente: o dos
amoladores e o dos vendedores de ouro.

bulam os profissionais revelam-se extraordinários
elementos culturais (Campelo 2013; Ingold 2000;
Atkins et al 1998; Certeau 1995; Geertz 1973).
Conforme o ofício que exercem, os profissionais
ambulantes tanto podem deslocar-se dentro do
espaço temporal de uma jornada, como percorrerem terras e cidades por vários dias, semanas ou
meses. Aqueles ofícios mais comuns, como os de
marceneiro, os de canteiro, cesteiro ou ferreiro,
tinham por clientes as comunidades próximas ao
seu local de residência, sendo até a maioria dos
clientes os conterrâneos e demandadores das freguesias vizinhas. Podia-se recorrer à própria oficina
do profissional, onde certamente este teria requisitos técnicos e materiais mais consistentes; mas era
frequente a deslocação à casa ou propriedade do
requerente, para executar um trabalho específico,
suprindo uma necessidade evidente e programável.
Também não era estranha a possibilidade destes
profissionais terem uma passagem pelas povoações
vizinhas com uma certa periodicidade, seja para
avaliar e negociar trabalhos futuros, seja para resolver problemas imediatos. Esta relação contínua com
os clientes, num determinado espaço, solidificava
a um conhecimento próximo entre o profissional
e a clientela, mantendo uma relação de dependência e de serviço, o que favorecia a manutenção da
rede de clientes conquistada. Por vezes esta rede
passava de pais para filhos ou de mestres para
aprendizes. Reconhecer as comunidades de origem
permitia estabelecer algum tipo de relação baseada
nos elementos conhecidos sobre essa terra, mesmo
que muitos desses elementos fossem construídos
na base de preconceitos sedimentados ao longo de
gerações. Certo é que apesar de não reconhecerem
como objectiva essa classificação, a maior parte dos
artífices deixavam-se identificar nas narrativas das
populações por onde deambulavam, transferindo
para as suas próprias comunidades de origem essa
identidade.

Se na nossa pesquisa os amoladores não tinham um
percurso ambulatório como os da Galiza, provenientes de região de Ourense, isso não deixava de
mostrar que era significativamente diferente do de
outros ofícios. Assim, se a “base” dos nossos informantes de reduzia a duas freguesias do concelho
de Esposende, o seu raio de acção ultrapassava as
freguesias vizinhas. Deslocando-se a pé, primeiro,
ou em bicicleta, depois, os amoladores respondiam
a uma necessidade quotidiana, mas a que era respondida sazonalmente; ou seja, estes ofícios eram
exercidos no inverno ou em época baixa, onde as
exigências dos trabalhos agrícolas eram mínimas.
O ofício de amolador, se bem que exigia um saber
específico e um reconhecimento profissional, era
exercido por pessoas que, em primeiro lugar, respondiam aos trabalhos de suas propriedades ou
daquelas que tinham sob sua responsabilidade. Só
depois, como trabalho complementar, partiam por
várias localidades para prestarem os seus serviços
no afiar das facas e tesouras, no conserto das cerâmicas, no arranjo deste ou daquele objecto dos clientes. Percorriam caminhos, entre aldeias e cidades,
carregando os materiais de trabalho, a roda, sempre
prontos a qualquer oportunidade. Nada era programado, a não ser o percurso e os possíveis locais de
pernoita. O trabalho respondia ao anúncio da flauta
(ou pífaro), ou da armónica (que aqui também se
designa de realejo).
No caso do ouro, não deixa de ser estranho que
sendo o Minho uma região onde o ouro tem particular relevância na apresentação das jovens e das
mulheres, no significado económico e social da sua
posse, e por isso no imaginário simbólico das comunidades do noroeste português, a maior parte dos
produtores e vendedores de ouro não seja originária
desta região! É certo que um dos mais importantes
pólos de produção do ouro trabalhado se situa no
Minho, mais propriamente no concelho da Póvoa de
Lanhoso, o qual rivalizava com outro centro produtivo na zona do Porto, em Gondomar, onde preva-

Nos ofícios em que não era necessário uma atenção
permanente, nem respondiam a necessidades constantes, a frequência da passagem pelas localidades
onde trabalhavam não era tão exigente. Isso dava
oportunidade, por necessidade evidente em manter
a frequência do trabalho e consequente rendimento,
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A primeira vez que me deparei com esta questão
foi ao estudar as portas trabalhadas dos espigueiros
(canastros) de uma freguesia de Vila Verde, Aboim
da Nóbrega. Enquanto na maior parte das vezes
os elementos figurativos e artísticos surgem nos
materiais pétreos, que permanecem –o que se pode
verificar, por exemplo, nos espigueiros do Barroso–,
no caso de Aboim da Nóbrega as insculturas e outras
referências artísticas encontram-se na madeira, mais
propriamente, nas portas principais dos espigueiros.
O número tão significativo de espigueiros com insculturas nesta freguesia (paróquia), comparado com
alguns que ainda se vêm nas freguesias adjacentes e
com a ausência quase total, percorridos poucas dezenas de quilómetros, não deixa de nos questionar.

lecia o trabalho da prata. Mas era uma comunidade
produtiva relativamente fechada em si mesma, de
tal forma que o seu reconhecimento era difícil no
exterior. Não é por acaso que o chamado “ouro de
Viana” prevalece como designação, quando ele nada
tinha de Viana, a não ser como a região de grande
consumo. A maior parte dos vendedores de peças
de ouro no noroeste eram originários da zona centro do país, que carregavam aos ombros, em malas
e sacos de cabedal, o material que compravam em
Gondomar e Póvoa de Lanhoso. Com o tempo, estes
vendedores ambulantes estabeleceram-se nas vilas,
onde fundaram muitas das actuais ourivesarias que
conhecemos.
Para a organização da pesquisa interessa, então,
definir dois campos de pesquisa, logo de início: o
espaço de origem dos profissionais e o espaço de
deambulação, com as redes criadas entre os profissionais e os clientes.

Em alguns ofícios esta ligação entre a obra e o local
onde se pratica é muito evidente. Veja-se o caso dos
oleiros, em que a presença próxima de argila, com
menor ou maior qualidade, justificam essa relação.
Já quanto à forma dos objectos, o problema se
mantém!

O Espaço de origem dos profissionais:

O mesmo não se pode dizer de outros ofícios, como
o de amolador é prova. Este ofício responde a necessidades do quotidiano das pessoas, mas poderia ser
praticado por um qualquer indivíduo, de qualquer
comunidade, desde que dominasse minimamente a
arte. Então, qual é a razão de uma comunidade de
Ourense, ou de Esposende, terem um número significativo destes profissionais e, no caso de Ourense,
ter construído uma identidade social e cultural associada a este ofício? Qual a razão que levou um número significativo de afiadores desta região a percorrer
espaços tão grandes, não só na Galiza, em Espanha,
na Península, mas até nas Américas?

Importa estudar as causas e os processos que definem uma comunidade ou região como “especializada” num determinado ofício. Qual será a razão de
surgirem em áreas relativamente pequenas, uma
quantidade significativa de artistas e profissionais
ligados a um ofício específico? De que forma se
especializou uma comunidade no trabalho de um
material, na afirmação de uma forma, no uso de
determinadas tecnologias e processos criativos?
Como surgiu o primeiro artista, a primeira forma,
o primeiro processo tecnológico; e como é que ele
foi capaz de influenciar tão significativamente a
identidade de uma comunidade? Qual a relevância
desta “identidade” criativa para a autoconsciência
da comunidade (Waterton & Smith 2010), para o
mundo social e simbólico com que se relaciona com
os espaços e regiões adjacentes? Haverá uma relação
entre o espaço ecológico, o “ethos” da comunidade
(Geertz 1973) e essa especificidade profissional/
artística/cultural?

Numa investigação como esta importa levantar o
momento crítico, num tempo histórico, em que a
capacidade de um ou poucos indivíduos, que responde às necessidades da sua zona de residência e
vizinhança, se transforma num saber dominado por
um conjunto de pessoas. Um saber que não passa
unicamente pela prática do ofício, mas também pela
identidade do grupo que o domina; um saber e uma
identidade que, paulatinamente, vai construindo
processos de integração de novos membros através
da passagem do conhecimento e imposição de nor-

Há já vários anos que me questiono sobre a razão
de uma técnica, uma forma artística ou processo
construtivo se afirmar numa região ou comunidade,
quando à sua volta essa técnica e forma não existem.
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Entre as opções, havia a considerar dois problemas
a resolver: primeiro, o ter de ficar fora da residência
habitual, ou seja, prolongar a viagem para além de
um dia; segundo, tendo em conta a distância, que
meios utilizar para superar melhor o caminho a percorrer e garantir a segurança.

mas de comportamento, de linguagem e de interdependências. O “curioso” inicial, o inventor improvisado, habilidoso que se diferencia, passa a ser
“mestre” e a criar uma “escola”, ou seja, conseguiu
influenciar alguém a copiar os seus processos. E isto
acontece umas vezes por influência directa, pois o
aprendiz está sob a sua dependência (familiar ou de
trabalho); outras vezes, indirectamente, ou seja, é
imitado, copiado, por alguém que vê nessa imitação
a oportunidade de também ele se diferenciar e ter
os proveitos que vê serem atribuídos àquele que
imitou, sejam esses proveitos económicos, sejam de
prestígio, sejam, finalmente, de seguir um estilo de
vida diferente dos que estavam atribuídos aos restantes membros da comunidade. É essa diferenciação
que vai permitir criar uma “identidade de corpo”,
pois já não é apenas relevante o ofício, mas também
o “estilo de vida”, os adereços directamente ligados a
ele, a herança de uma “história/estória” que assume
ao se integrar na agremiação.

Conhecemos vários ofícios ambulantes que se restringiam a um percurso muito próximo do local
de residência, podendo ser percorrido durante um
dia, com regresso assegurado a horas não muito
tardias. Os nossos amoladores de Esposende estavam neste grupo. Saíam pela manhã, bem cedo, e
percorriam as freguesias em redor durante o dia,
regressando a casa à noite. Para cada dia tinham um
percurso diferente, com o objectivo de servir todos
os clientes possíveis. O amolador da foto 4 percorre
todos os dias a cidade de Lisboa, vindo dos bairros
periféricos.
Não sendo o espaço percorrido muito significativo
e podendo regressar à noite a sua casa, o amolador
corre menos riscos e tem menos despesas, mas também esgota num curto espaço de tempo as possibilidades de trabalho. Por outro lado, é mais facilmente
reconhecido pelos clientes, pois as referências
familiares e de origem são relativamente próximas.
Em caso de dificuldades ou de qualquer problema,
ele tem muitas probabilidades de encontrar uma
solução imediata. Ao não precisar de uma logística
significativa, não necessita de se fazer acompanhar
por outros membros do mesmo ofício; ou seja, não
cria a identidade de grupo, onde interesses comuns
tendem a ser defendidos em conjunto.

O estudo de terreno terá, assim, de recolher criticamente os testemunhos orais e materiais das comunidades e praticantes dos ofícios, onde a complexidade
das diferentes identidades se manifestam. A transmissão dos saberes, a diferenciação na comunidade e
os símbolos com que se constroem as relações entre
os profissionais e entre estes e as comunidades são
incontornáveis nos propósitos de investigação. Como
é que a comunidade vê e se vê, enquanto espaço de
origem e de afirmação destes “corpos profissionais”?;
quais as consequências desta diferenciação para os
propósitos colectivos e na identidade da comunidade? Estas são questões que devem ser respondidas
quando se pretende uma pesquisa que seja capaz de
sustentar qualquer inventariação deste património
dentro da comunidade de origem.

Já aos amoladores que percorriam, por vários dias,
semanas ou meses, áreas distantes às da residência
habitual, era-lhes exigido uma outra logística e
outros desafios de segurança e de relação com os
clientes. A distância entre o local de origem e os
locais onde prestavam os seus serviços impunha
um outro tipo de relação social. Isto para não falar
já daqueles que chegavam a ultrapassar fronteiras e
oceanos!

O Espaço ambulatório:
Os ofícios ambulantes colocam ao investigador
um conjunto variado de questões, entre as quais é
central a do estudo do “espaço de deambulação”.
Depois de considerarmos o local de origem dos profissionais, importa agora ter em conta os percursos
e as distancias percorridas por estes. Como se definiam as opções por onde seguiam os profissionais e
até onde se iria com o ofício?

A figura do amolador / afiador que vem de terras
distantes trazia consigo algo de misterioso. Ele não
era apenas o estranho ou o habilidoso que os mais
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como já vimos, tanto para manter uma conversa
“secreta” sobre o negócio ou outro tema de interesse
comum perante clientes e outros presentes, como
para os impressionar ou ridicularizar.

novos queriam ver a trabalhar; ele era também o
que trazia novidades de outras terras, que tinha
hábitos culturais diferentes; mas era, ainda, a imagem mítica do itinerante sem destino, que carrega
consigo o mistério e a curiosidade do desconhecido. O som musical que o anunciava era o sinal do
inusitado. Alertava para os que tinham umas facas,
umas tesouras ou uma travessa a necessitar de afiar
ou de conserto. Mas, de alguma forma, alterava a
ordem natural dos dias sempre iguais. Era a oportunidade da conversa, de congregar à sua volta uma
variedade de intervenientes. O que eles dissessem
sobre quem eram ou de onde vinham tinha pouca
probabilidade de ser averiguado pelos locais. Dizer
que vinham de Ourense, da Galiza, era o bastante
para, ao mesmo tempo, os identificar e os manter
no desconhecimento. Um desconhecimento que se
mantinha, mesmo assim, com o reconhecimento de
outras passagens anteriores! Estes passagens, relativamente frequentes ao longo dos anos, serviam para
manter a memória de um serviço, o qual sustentava
uma clientela minimamente segura e estável.

Na investigação e divulgação destes ofícios a atenção
deve estar também ela concentrada nestes elementos espaciais. Importa reconstruir mapas sobre
os percursos, sublinhando as estratégias de definição dos mesmos, as tácticas adoptadas perante
os imponderáveis e a redes estabelecidas entre os
profissionais e as clientelas. Um dos dados a estimar é o da construção das identidades e dos papéis
negociados, tanto entre a comunidade de origem,
como com as comunidades por onde passavam. A
cada vez maior profissionalização deste ofício do
afiador e o cada vez maior espaço onde presta o seu
serviço, criam a imagem que chegou até nós destes
homens, onde junto com todas as componentes técnicas, históricas e etnográficas, se nos apresentam
personagens carregadas de um mundo lendário e
misterioso. A recolha de histórias de vida dos afiadores possibilitará um tratamento antropológico de
análise comparativa, onde todas estas dimensões
merecerão tratamento crítico, dando uma oportunidade de serem disponibilizadas aos que procuram
os museus, na ânsia de conhecerem o ofício do
afiador.

Tendo em conta os riscos associados a estes grandes
percursos, que iam desde o roubo à violência física, à necessidade de alimentação e de pernoita em
algum lugar seguro, com poucos custos, os profissionais tinham de garantir o mínimo de segurança.
É neste contexto que se justifica o viajar com um
familiar ou aprendiz.

Conclusão
Nos locais de origem a imagem dos profissionais e
aprendizes que partiram por terras distantes, que
regressam com dinheiro e com um mundo para
contar, vai atrair novas adesões ao ofício, estimulando a aprendizagem e a criação de novos percursos,
aumentando a influência do ofício nas múltiplas
dimensões sociais da comunidade. Com o tempo
aumenta a consciência de se fazer parte de um
grupo particular, de dominar processos e redes de
serviços que têm de ser partilhados e negociados,
mesmo que a este ofício esteja associado um grau
de liberdade individual significativo. De tal forma
os interesses comuns se evidenciam, que, como
também aconteceu com outros ofícios, chegam a
criar uma linguagem que só os iniciados compreendem, aumentando, assim, o mistério naqueles que
os ouviam conversar. O uso desta linguagem servia,

O trabalho de pesquisa sobre o ofício do afiador
merece actualmente o interesse de tantos estudiosos
e adquiriu estatuto suficiente para merecer um lugar
especial na riqueza do nosso património cultural
material e imaterial. Prova disso são estas comunicações e o trabalho de museologia entretanto já
desenvolvido.
Na Galiza temos museus com um grande acervo de
rodas de afiar / amolar, como é o caso do “Museo
Móbil de rodas de afiar Florêncio de Arboiro”. Temos
também uma valorização pública da memória desta
actividade, tanto pela pesquisa e publicações, como
pelo lugar que entretanto ocupam no espaço público as referências a estes profissionais, como é o
caso da estatuária presente em algumas localidades,
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4. Um amolador nas ruas de Lisboa
Foto do Blogue de Ana Marques Pereira:
garfadasonline.blogspot.pt (10 de Abril de 2014)

3. Afiador nas ruas
de S. Paulo, Brasil

trais ou alguns deles muito próximos de nós, colocará
em causa a nossa identidade. Julgamos sim, que não
estudar e valorizar estes ofícios, dentro da complexidade das suas manifestações, dos sentidos antropológicos que deram forma histórica à nossa cultura,
colocará em causa a compreensão da nossa identidade: Ou seja, a nossa cultura, tal como a herdamos e
como a estamos a construir, só tem sentido se compreendermos o lugar destes ofícios na nossa história,
a razão do seu surgimento, seu apogeu, o desaparecimento e a sua manutenção residual numa sociedade
em profunda mudança e, ao mesmo tempo, ansiosa
na veneração de uma identidade perdida.

particularmente Ourense. Em Portugal não temos
nada que se assemelhe. Alguns museus locais tratam
estas ocupações e seus materiais (como é o caso do
da Lourinhã, de onde retiramos a foto nº 2), mas não
há em nenhum lugar um acervo e tratamento como
o registado na Galiza. No entanto, tendo sido um
ofício muito familiar no passado, e sendo ainda (foto
4) uma referência possível para os mais atentos,
importa ter sobre ele uma preocupação de análise e
de registo. Se bem que fosse um ofício itinerante e
servisse muitas das povoações aldeãs por onde passavam, o objectivo destes profissionais era sempre as
vilas e cidades, onde a concentração de clientes facilitaria o negócio. Não é de estranhar, pois, que sejam
nas cidades onde ainda se possam encontrar, depois
de terem desaparecido das aldeias. Veja-se o caso
do exemplo registado na foto 4, que se refere a um
amolador em pleno século XXI, na cidade de Lisboa,
o qual está nesta actividade desde os 11 anos! Tal
era a presença do ofício de amolador na sociedade
portuguesa, que não deixou de ser tratado na nossa
filatelia. Na sua publicação sobre a presença dos afiadores / amoladores na filatelia, Suarez (2014) regista
a presença significativa de selos portugueses que
tratam este tema.

Para o contacto com este património cultural da
nossa história, muito contribuem as iniciativas de
pesquisa e divulgação, os espaços museológicos, as
homenagens públicas, a criação de outros suportes
artísticos que o trabalha, como o cinema documental (ver “A última Viaxe do Afiador”). Importa,
essencialmente, ter em conta que uso fazemos do
nosso património, quais são as “autoridades” que o
legitimam (Smith 2006) e como as podemos denunciar e ser promotores de uma libertação dos seus
sentidos e da inclusão nas estratégias patrimoniais
do reconhecimento das comunidades (Waterton &
Smith 2010). A manipulação turística, a discussão
entre o banal e o extraordinário (Hurry 1990), não

Julgamos um pouco exagerada a posição de Sotelo
Blanco (2004), ao dizer que a perda de ofícios ances99
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identidades comunitárias. Isto, porque elas vivem
de uma “fractura do tempo”, onde “la beauté du
mort” de Michel de Certeau não seja a do fascínio
pelo perdido, mas a reserva inesgotável da criatividade e de novas politicas culturais de inclusão e
de renovação do papel das instituições culturais na
afirmação das comunidades locais, na era da globalização (Campelo 2014a; 2014b).

Sendo o património cultural uma herança, ele deve
questionar o “lugar do tempo e do espaço” nas
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Contornos rurais galegos:
inspiración estrutural
para a Unidade Veciñal n3
do Polígono Elviña
Sálvora Feliz Ricoy
Universidade Politécnica de Madrid
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RESUMO

go. Como Lisón definira en 1977, unha aldea é
unha pequena comunidade onde a participación
individual de cada veciño completa o coidado
do común. Partindo de este punto, comeza un
estudo comparativo entre o estudo de caso seleccionado e a arquitectura popular galega nas súas
diferentes escalas territorial, urbana, obxectual e
residencial.

Entre 1965 e 1967, constrúese nas antigas aforas
de A Coruña, A Unidade Veciñal n3 do Polígono
Elviña (do arquitecto José Antonio Corrales),
un conxunto de bloques de vivenda edificados
cunha unidade lingüística e unha lonxitude total
de fachada acumulada de 472m. Este edificio,
que nos gusta definir como unha Infraestrutura
residencial XL (termo que profundaremos máis
adiante) está inspirado nas relacións urbanas de
pequena escala, o que o propio autor indicaría
en 1997 expresando que o desenvolvemento
do conxunto pretendía eliminar os límites da
vivenda, a arquitectura e o urbanismo, utilizando percorridos exteriores para evitar unha
mentalidade insolidaria e fomentar a creación
de comunidade.

Aflorarán diversas converxencias estratéxicas
nas resolucións adoptadas arquitectonicamente
como o uso de soportais nas plantas baixas,
elevación da planta principal respecto ao acceso, apertura cara a orientación sur ou masividade construtiva, entre outros, que poderían posuír principalmente unha xustificación
climatolóxica.
Aínda que nas ilustracións aportadas as semellanzas parecen moi próximas, débese destacar que
o autor do estudo de caso non era galego, non
obstante, en diversas biografías recoñecería a súa
estreita relación con esta terra mediante o seu
socio, Ramón Vázquez Molezún.

Con estas intencións de partida no deseño das
vivendas, xurde a inquedanza das posibles similitudes ou converxencias que unha edificación
moderna, e que sigue as doutrinas deste movemento, podería ter coas estruturas do rural gale101
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para instalacións deportivas, un centro de relación,
un edificio de producións cinematográficas e unha
parroquia, esta última proxectada tamén por José
Antonio Corrales.

Entre 1965 e 1967, o arquitecto José Antonio Corrales
(1921-2010) construíu a Unidade Veciñal n3 do
Polígono Elviña en A Coruña, que constaba de 400
vivendas subvencionadas, locais comerciais, garderías e pequenos garaxes, promovido pola Obra
Sindical do Fogar (OSF) e o Instituto Nacional da
Vivenda (INV). Este arquitecto, que naceu e desenvolveu a súa traxectoria arquitectónica fundamentalmente en Madrid, titulouse en 1948 na Escola Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid (ETSAM), onde
coñeceu o que, a partir de 1952, sería o seu socio,
o arquitecto galego Ramón Vázquez Molezún (19221993) nado en A Coruña. Sería este gran amigo
o que enfatizaría o seu vínculo con esta terra, na
que desenvolvería varios proxectos recoñecidos por
colegas como Alberto Noguerol e Pilar Diez (Revista
Arquitectura n357, 2009) como de gran calidade.

Nestes anos, nos que Corrales xa colaboraba con
Vázquez Molezún, parece estraño que esta obra fose
desenvolta unicamente polo primeiro arquitecto,
sobre todo tendo en conta que o arquitecto que máis
relación gardaba co territorio era o segundo. A razón
desta situación debeuse a que, naquel momento,
Vázquez Molezún topábase desenvolvendo outro
encargo da OSF en Madrid (que finalmente non se
realizaría), polo que sería Corrales o que participaría individualmente no proxecto do popularmente
coñecido como Barrio das Flores.

ESTADO DA CUESTIÓN
O Polígono de Elviña atopábase naquela época nas
aforas da cidade, aínda que actualmente xa forma
parte da urbe. A decisión que se tomou para a realización da obra foi a de levantar tres bloques residenciais con locais comerciais, tres torres residenciais,
dez vivendas unifamiliares, un supermercado, dúas
garderías e garaxes varios (Ilustración 01. Planta do
proxecto de Unidade Veciñal n3). O número total de
vivendas foi de 391 unidades, que albergaban ata un
máximo de 2.582 persoas. A lonxitude de fachada
sumada dos tres bloques principias é de 472 metros.

A partir dos anos 40, a OSF realizou diversos asentamentos residenciais en España para paliar a necesidade de aloxamento producida polos movementos
de emigración do campo á cidade e o progresivo
crecemento demográfico. No 1954 comeza unha
segunda etapa da OSF en estreita colaboración co
INV e cun Plan de construción de mínimo 20.000
vivendas. Paralelamente, no 1965 realizarase unha
revisión do Plan xeral de urbanización de 1948 de
A Coruña, coñecido como o Plan de Aliñacións,
contando co traballo de Pagola, Corrales e Molezún.
Esta revisión recibirá o nome de Plan Xeral de
Ordenación e incluirá o reparto de sectores da
cidade, no que se plantexa a posibilidade de construír una serie de desenvolvementos residenciais
no Polígono de Elviña, no sector B, cun total de
2.000 vivendas que se distribuirían en 5 unidades
veciñais. Deste xeito, o Polígono delimitado por
vías rodadas ao seu redor, consta de cinco Unidades
veciñais, deseñadas por Andrés Fernández Albalat,
José Antonio Corrales, Jacobo Losada, José Luque
Sobrini e Ignacio Bescansa, sendo este último o
encargado de dirixir o equipo. Deste xeito, cada
unha das promocións tiña 400 vivendas que se
distribuían ao redor dun Centro cívico localizado
no medio da actuación, constando este dun edificio

Algunhas características xerais que describen esta
actuación son a súa rotundidade e as pontes que
unen os diferentes bloques que debuxan un percorrido peonil, soleado e cuberto a unha cota superior
da que dá aceso aos volumes residenciais. Isto supón
a aparición das rúas elevadas, que posteriormente
formarían parte de moitas outras obras de vivenda
de diferentes autores entre os que se atopan A+P
Smithson, co proxecto Robin Hood Gardens (1968).
Estas rúas percíbense como espazos para habitar,
traballar, recrearse ou circular1, e posúen elementos
vexetais que insinúan diferentes topografías. Este é
o percorrido arquitectónico que o habitante debe
de realizar no intervalo entre a rúa (ou dende que

1. Obsérvese que estas son as premisas que indicaba Le Corbusier na súa definición dos cinco puntos da Arquitectura Moderna de 1926.
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Ilustración 01. Planta do proxecto da
Unidade Veciñal n3

Fonte: Corrales (1970)

estética similar, por unha sección representativa ou
por unha comunidade.

abandona o seu vehículo) ata a súa vivenda. Outros
elementos representativos desta promoción son a
localización dos diferentes volumes no terreo, que
tratan o desnivel no que se atopa. Tamén se pode
atopar unha praza a cal posúe lucernarios que
permiten a iluminación dos garaxes situada entre
dous dos bloques. Ao redor desta praza localízanse
uns soportais. A linguaxe unificadora do formigón
como envolvente e da volumetría, converten os tres
bloques nunha edificación con entidade conxunta,
ademais das liñas de fenestración da fachada, que
resaltan a linguaxe única.

O concepto de Comunidade é importante neste tipo
de arquitecturas, posto que os habitantes son os
que desencadean as necesidades a satisfacer nunha
Infraestrutura residencial.
Por outra banda, definimos a última verba do novo
tipo que estamos a definir, “XL”. ¿Cando pode
ser denominada unha Infraestrutura residencial
como XL? Koolhaas recollía diferentes exemplos
de arquitectura que englobaba baixo esta nomenclatura no seu libro “S, M, L, XL” (1995), no que
sinala as diferentes escalas na que a Arquitectura
actúa. Koolhaas inclúe dentro deste rango tanto os
conxuntos edificatorios, como pode ser o Barrio de
Bijlmermeer (1965-1975) proxectado pola Oficina
de Arquitectura de Amsterdam, como as grandes
extensións como Parque da Vilette, como territorios
enteiros a semellanza de Holanda.

Estas características son as que poderían caracterizar a unha tipoloxía de vivenda denominada Infraestruturas residenciais XL. Este termo,
publicado por primeira vez neste artigo nace do
estudo da conxunción de diferentes indicadores
que procederemos a definir de seguido. Enténdese
por Infraestrutura unha realización humana deseñada e dirixida por profesionais da Arquitectura,
Enxeñería Civil, Urbanismo, etc., que serve de
soporte para o desenvolvemento de actividades.
Se esta actividade está principalmente destinada á
vivenda, estaremos a falar dunha Infraestrutura residencial, entendida esta como aquela edificación ou
artefacto que dá soporte a conxuntos de vivendas.
Estas Infraestruturas poden estar formadas por un
único volume, ou conformar unha unidade composta por diferentes bloques. Para que varias edificacións poidan ser consideradas unha unidade, estas
deben de ter trazos comúns que permitan que sexan
recoñecidas como un conxunto, xa sexa por unha

No contexto que nos ocupa, utilizaremos o termo
XL como extra-longo, aplicándoo ao obxecto arquitectónico. Con respecto a estes conxuntos de
vivendas de dimensións tan sobrecolledoras, tamén
outros autores os teñen definido con termos como
Edificios metropolitanos (Metropolitan buildings),
Megaestruturas urbanas ou Suburbios verticais
(Bjarke, 2011). Todos estes novos nomes xogan coa
idea de que nunha construción (ou nun conxunto
unificado de construcións) pódense atopar todos
os elementos que compoñen unha cidade, e con103
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telos dentro del. Curiosamente, os exemplos atopados de estas construcións localízanse as aforas
do núcleo urbano ou en situacións de extrarradio,
como o Conxunto residencial Forte di Quezzi, en
Xénova.

velocidades), zonas comunitarias, espazos verdes e
outros servizos localizados puntualmente.

Parece entón, que para que unha Infraestrutura
residencial XL funcione é preciso, ademais de ter
unha actividade maioritariamente de vivenda, a
convivencia con outros espazos destinados a diversas actividades, que propicien a formación de sentimento de comunidade. Se atendemos ás definicións de Aurora Fernández (Híbridos residenciais
= Residential mixed-use buildings, 2009), nós
estaremos máis preto dos Condensadores sociais
que dos edificios híbridos. Estes Condensadores
sociais están conformados, ademais de por espazos destinados a diferentes actividades, por elementos de conexión dos mesmos, é dicir, de rúas
elevadas. Estas rúas, aínda que de escala doméstica, admiten diversas velocidades de percorrido,
podendo ser utilizadas por pións, bicicletas, skates, motos, etc.

Esta investigación baséase na comparativa do edificio de vivendas seleccionado con diferentes situacións que se detectan na arquitectura popular en
Galicia. Deste xeito, partindo do estudo das observacións realizadas por Pedro de Llano (2006) sobre
a Razón e construción en Galicia, detéctanse coincidencias cunha obra construída no 1965 en plena
época moderna, unha época caracterizada polo seu
espírito global, entre outros moitos puntos.

DESEÑO DE INVESTIGACIÓN

As peculiaridades que se analizan céntranse no
ámbito tipolóxico, entendendo a vivenda no rural
galego como un obxecto que se conforma con
estratexias determinadas. Non obstante, como xa
dixemos anteriormente, o edificio que estamos a
estudar ten calidades territoriais, o que nos fai formular se tamén se podería establecer un paralelismo
coa arquitectura enxebre nesta escala. Unha aldea,
segundo Lisón (1977), son pequenas comunidades
onde a participación individual de cada veciño completa o coidado do común. Así mesmo, indica que a
vivenda localizada nunha aldea posúe maior densidade moral cando posúen algo común. Observando
esta definición, poderíamos afirmar que, tanto o
estudo de caso seleccionado como o contorno galego, poden ser comparados nas súas diferentes escalas territoriais, urbanas, obxectuais e residenciais.

Podemos entender así, que estes edificios confórmanse debido á superposición de diferentes capas
que forman cidade, ou que son unha cidade amoreada; espazos nos que conviven a máquina, a vivenda
e o ocio. E por suposto, todos os edificios dos que
poidamos falar que conteñan estas características
a partir da época moderna, veñen inspirados pola
proposta do Plan Obus de Le Corbusier (1933).
Como conclusión, podemos dicir que unha
Infraestrutura residencial XL é un artefacto que é
habitado, conformándose por unidades ou células de
vivenda seriadas.. Este artefacto debe constar dunha
ou varias edificacións que posúan unha percepción
de fachada superior a 300m de lonxitude. A súa entidade ou escala é urbana e poden envolver un entorno. Na súa maioría posúen unha sección construtiva
constante, cunha estética unitaria, normalmente de
formigón ou masiva, constituíndo unha masa urbana
en si mesmos. O seu programa distribúese horizontalmente e consta principalmente de vivendas tipo
que se atopan nunca estrutura que funciona a modo
de soporte, con rúas elevadas públicas ou privadas
(que dan facilidade para percorrerse a diferentes

Evidentemente, o estudo de Pedro de Llano (2006)
non se estrutura nestas diferentes escalas. É preciso
indicar pois que a comparativa entre o estudo de
caso e o contorno fundaméntase na observación de
documentos gráficos, tanto planimetrías territoriais,
como planos das vivendas, como fotografías. Así,
estes instrumentos serven para a recollida de datos
que permite extraer conclusións sobre as posibles
contaminacións que o contorno tivo sobre o proxectista cando deseñaba a construción sinalada. Esta
perspectiva metodolóxica cualitativa resulta moi
interesante nunha investigación como esta, na que
se parte dun estudo de caso e dunha recompilación
de “razóns e construcións” dunha cultura.
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿É posible que unha construción definida
como un conxunto residencial moderno e
proxectado na década dos anos 60 posúa
contaminacións da arquitectura popular
galega? Indubidablemente, ningunha creación nace da nada e todo obxecto de deseño
ten unha raíz de partida, mais ¿podería unha
construción brutalista e moderna ter semellanza coas técnicas e estratexias adoptadas
na arquitectura popular da que unha das
súas características é a pequena escala?

Ilustración 02. Casas do Pincho, Combarro

Fonte: De Llano (2006)

Por outra banda, Le Corbusier (1926) definiu a arquitectura moderna mediante cinco puntos, como:
columnas sobre as que se eleva a construción;
terraza-xardín; planta libre; xanelas lonxitudinais;
e fachada libre. Aparentemente, as premisas da
arquitectura moderna non son compatibles coa
arquitectura popular, posto que, en certo modo,
representa a ruptura coa arquitectura do pasado.
¿Cales poden ser entón as converxencias entre estas
dúas arquitecturas? Quizais, poderían presentarse
de forma conceptual, tipolóxica, estratéxica, formal,
etc. ¿Existen realmente converxencias?

RESULTADOS

Ilustración 04. Planta de
Piornedo

Debido ao clima de Galicia, os núcleos rurais localízanse ao amparo das masas forestais, permitindo que
a topografía e a vexetación protexan as edificacións
das inclemencias climatolóxicas. Neste sentido, as
Infraestruturas residenciais xl, debido á súa gran
magnitude, precisan colocarse no terreo de modo
semellante a unha aldea. Así, pódese observar que
as edificacións localísanse topografía abaixo, situándose unha masa de vexetación no topo da montaña.
Ademais, a topografía e a vexetación están tamén
a carón das vivendas, producíndose unha relación
moi estreita entre a natureza e a vivenda (Ilustración
02. Casas do Pincho, Combarro e Ilustración 03.
Vexetación nas rúas elevadas da Unidade Veciñal n3).

Fonte: De Llano (2006)

Ilustración 06. Cruceiro do Carreiro do Campo,
Combarro. Fonte: De Llano (2006)
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Ilustración 03. Vexetación nas rúas elevadas
da Unidade Veciñal n3
Fonte: Corrales (1968)

A nivel territorial pódese estimar que a Unidade
Veciñal n3 ten unha estrutura similar á dunha aldea
fechada, que localiza as súas vivendas ao redor dos
espazos colectivos. Así, no caso de estudo pódese
detectar esta xerarquía a diferentes escalas. A primeira delas, a nivel do Polígono Elviña, onde as
vivendas se localizan ao redor do centro cultural
e parroquial (Ilustración 04. Planta de Piornedo
e Ilustración 05. Planimetría do Polígono Elviña,
Sector B, 1965). A segunda delas prodúcese no
interior da Unidade Veciñal, onde os bloques residenciais localízanse envolvendo unha praza que se
atopa preto dos locais comerciais.
Como evolución do sistema viario, tamén podemos
sinalar que a distribución das rúas circundantes
a esta construción, que se cruzan nunha rotonda,
garda similitudes coa figura do cruceiro, elemento
significativo que simbolizaba un cruce de camiños
(Ilustración 06. Cruceiro do Carreiro do Campo,
Combarro e Ilustración 07. Rotonda de acceso á
Unidade Veciñal n3).
Como era de esperar, as estratexias tomadas na
arquitectura popular galega están moi influenciadas
polos fenómenos climatolóxicos desta zona. Deste
xeito, podemos indicar que as vivendas galegas se
elevan do terreo mediante unhas escaleiras, para se
protexer da choiva e salvar as variacións topográficas, deixando que os animais se localicen na parte
baixa da edificación. Así mesmo, podemos comprobar que Corrales deseñou estas vivendas do mesmo
xeito, producindo un acceso elevado do nivel da rúa
mediante uns chanzos (Ilustración 08. Edificacións
en medianeira ao lado do camiño, Chaguazoso e
Ilustración 09. Acceso a un dos bloques de vivendas
da Unidade Veciñal n3).

Ilustración 05. Planimetría do Polígono Elviña,
Sector B, 1965. Fonte: Toba (2009)

As casas rurais posúen con asiduidade unha balconada, espazo alongado que se envorca cara a rúa con

Ilustración 07. Rotonda de acceso
á Unidade Veciñal n3. Fonte: Toba (2009)
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Ilustración 10. Vivenda con balconada envorcada
cara a rúa da aldea. Fonte: De Llano (2006)

Ilustración 08. Edificacións en medianeira
ao lado do camiño, Chaguazoso

Fonte: De Llano (2006)

orientación sur, buscando así a inclusión de radiación solar, tanto con fins lumínicos como caloríficos.
Esta mesma situación pode observarse na Unidade
Veciñal n3, onde se localiza un espazo público que
actúa como percorrido de acceso ás vivendas e que
se abre cara a fachada sur (Ilustración 10. Vivenda
con balconada envorcada cara a rúa da aldea e
Ilustración 11. Fachada de formigón da Unidade
Veciñal n3).

Ilustración 12. Soportais ao carón da rúa, Combarro

Fonte: De Llano (2006)

Os soportais tamén son un elemento característico
da arquitectura galega, debido á gran cantidade de
choiva que se presenta ao ano, e que tamén atopamos nesta construción moderna (Ilustración 12.
Soportais ao carón da rúa, Combarro e Ilustración
13. Soportais da Unidade Veciñal n3).
Respecto á escala da vivenda, no rural a vida interior producíase ao redor da lareira. Aínda que as
vivendas que se deseñan para este edificio posúen
unha centralidade, será o espazo de estar o que
nesta época consegue ser o verdadeiro corazón
da residencia (Ilustración 14. Planta de palloza e
Ilustración 15. Planta de vivendas tipo do estudo de
caso).

Ilustración 14. Planta de palloza

Fonte: De Llano (2006)
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As coincidencias detectadas representan determinadas estratexias que se utilizaban nos asentamentos
populares galegos. Estas converxencias non deixan
de ser sorprendentes, posto que tanto as solucións
construtivas, formais e incluso o tamaño das actuacións non parecen semellantes. Non obstante, poderían xustificarse estes paralelismos debido á relación
funcional que existe entre estas arquitecturas.

CONCLUSIÓNS
Parece unha realidade que a Unidade Veciñal n3
de José Antonio Corrales garda relación coas estratexias utilizadas pola arquitectura popular galega
para a resolución dos seus problemas residenciais
cotiáns. Sen embargo, debido a que o único vínculo que unía a este arquitecto con Galicia era o seu
colega Ramón Vázquez Molezún, semella moi aventurado afirmar que as resolucións adoitadas neste
estudo de caso débense ao coñecemento que o autor
puidera ter do contorno do rural que o envolvía.
É posible que algunhas das decisións tomadas no
deseño foran debido aos coñecementos e á capacidade de observación do autor, tendo en conta que
as solucións adoitadas supoñen en parte o estudo
do contorno e a resolución dos posibles perxuízos
propiciados polos axentes climáticos. Non obstante, podemos afirmar que o estudo de caso consta
de elementos tan representativos da arquitectura
popular galega como a localización topográfica do
asentamento residencial, a concentricidade ao redor
dun espazo comunitario, a elevación da planta residencial principal mediante escaleiras; a balconada
aberta á orientación sur e envorcada cara á rúa, os
soportais e a centralidade do módulo de vivenda.

Ilustración 09. Acceso a un dos bloques de vivendas
da Unidade Veciñal n3
Fonte: Toba (2009)

Ilustración 11. Fachada de formigón
da Unidade Veciñal n3. Fonte: Corrales (1970)

PROSPECTIVA
Aínda que outros autores indicaran que determinados casos dos que se poden incluír na definición de
Infraestrutura residencial XL teñen características
urbanas ou de pobo/cidade, aínda non se apresentara unha investigación como esta onde se analizan
os elementos proxectados comparativamente para
establecer unha similitude tipolóxica ou morfolóxica con respecto a unha estrutura urbana. Parece

Ilustración 13. Soportais da Unidade Veciñal n3
Fonte: Toba (2009)
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Ilustración 15.
Planta de vivendas tipo
da Unidade Veciñal n3
Fonte: Propia

interesante seguir con esta investigación e probar
esta metodoloxía con outros estudos de caso e cos
seus contornos máis próximos. Un exemplo de esta
situación sería a de considerar as coincidencias perceptibles do antigo barrio demolido en Park Hill e a
construción do Edificio Park Hill en Sheffield (1955)
onde os arquitectos realizaron un estudo sobre a
vida das persoas do barrio predecesor para poder
asimilar a tipoloxía e morfoloxía das vivendas á súa
cotianeidade.
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Viver do ofício e construção
do saber fazer:
entre cultura material,
imaginário social
e representação museal
(Penafiel, sécs. XVII-XXI)

Teresa Soeiro
Faculdade de Letras da U. Porto - CITCEM

Resumo:

antigo da actual cidade de Penafiel) «He povo de
seiscentos visinhos, em que entrão alguns fidalgos,
e nobres, os mais são artifices, particularmente de
malho, lima e agulha»1.

A cidade de Penafiel é reconhecida, desde o séc.
XVII, pelos seus mesteirais, que constituíam parte
significativa da população urbana e do termo rural.
Iremos lembrar estas actividades em diferentes contextos históricos e as diversas fontes de informação
que as documentam, interrogar as leituras sociais
que delas se fizeram e as opções de representação
assumidas no Museu.

Posicionada sobre a estrada real que, partindo do
litoral, da cidade do Porto, dava acesso a Trás-osMontes e às Beiras (fronteira de Leão e Castela),
Arrifana cresceu no final da Idade Média e no
período Moderno, desenvolvendo um característico urbanismo em banda, de disposição compacta ao longo da estrada real /rua Direita para
a qual as casas de habitação voltavam a fachada.
Este edificado mostra quase sempre um piso
térreo com acesso directo desde a via, onde se
instalavam predominantemente as oficinas/lojas
dos mesteirais, fossem ou não proprietários (ou
foreiros) do imóvel. O sobrado, muito frequente,
era reservado para habitação destes homens dos
ofícios ou de membros de outros grupos sociais,
tantas vezes os que arrendavam o piso inferior
aos primeiros 2 .

Palavras-chave: Penafiel (Portugal); Museu
Municipal de Penafiel; história dos mesteres; ofícios
tradicionais
Incluímos já em diversos textos sobre a urbe penafidelense a caracterização paradigmática que dela
fez António Carvalho da Costa, autor da Corografia
Portuguesa - o nosso primeiro grande dicionário
geográfico de abrangência nacional - escrita no
final do séc. XVII e publicada na primeira década do seguinte. Diz-nos ele que Arrifana (nome

1. COSTA, Antonio Carvalho da – Corografia portuguesa e descripçam topografica do famoso reyno de Portugal, vol. 1, Lisboa, 1706, p. 384.
2. SOEIRO, Teresa - Penafiel. Lisboa: Editorial Presença, 1994; Ver o exaustivo estudo de Bernardo, Helena - Do lugar de Arrifana à cidade de
Penafiel. Urbanismo e arquitectura (séculos (XVI-XVII). Porto: FLUP, 2012 (diss. mestrado).
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menções ao quotidiano das actividades oficinais, em
resposta a pedidos ou para registo de obrigações e
tomadas de posse dos responsáveis pelo bom governo deste mundo do trabalho mecânico e pequeno
comércio. Devemos, no entanto, destacar dois grupos de decisões. As primeiras foram tomadas logo
no ano imediato à instalação do governo municipal,
sob o argumento de que «nesta cidade, e seu termo
se achavão innumeraveis pessoas dos officios mecanicos sem serem examinados em o que podia rezultar prejuizo ao povo e por isso devião os mesmos
almotacés examinar pelos officiaes das freguezias
respectivas, quaes se a achavão, ou não examinados
fazendo para isso notificar as mesmas pessoas para
virem as suas audiencias aprezentar suas cartas de
exame”4. A Câmara cuida então de elaborar e aprovar os regimentos dos mesteres mais significativos
na área urbana, mas também do termo rural que
dominava. Conhecemo-los para os ofícios de alfaiates, candeeireiros, carpinteiros, estalajadeiros, ferradores, ferreiros, moleiros, sapateiros, serralheiros,
tamanqueiros e tecedeiras5, tendo sido nomeados os
respectivos juízes6, mais um juiz para os espingardeiros. Até ao final da década serão também eleitos
juízes para os cerieiros, surradores, ensambladores,
imaginários e violeiros7. À medida que novas profissões surgiam e ganhavam significado, outros textos
normativos se foram acrescentando a estes, com
juízes, por exemplo, para os sirgueiros e botoeiros.

Os ofícios: documentação e cultura
material
Para o estudo dos mesteres penafidelenses desde a
época moderna, temos utilizado diversas fontes, a
maior parte delas indirectas. A procura da menção
à profissão em registos de nascimento, casamento
e óbito ou em testamentos e actos notariais, ainda
que profícua, tem sido ocasional, dado o volume de
documentação a manejar.
O primeiro retrato (quase) a corpo inteiro do universo do trabalho no lugar de Arrifana é-nos fornecido
pelos Tombos da Festas do Corpo de Deus, de 1657
e 17053, nos quais se enumeram as profissões obrigadas a participar e a sua contribuição para a festa. Em
meados de seiscentos foram considerados os ofícios
de albardeiros, alfaiates, carpinteiros, ferradores,
ferreiros, sapateiros e serralheiros. Participavam
na procissão outros prestadores de serviços como
almocreves, barbeiros de espadas e sangradores,
carniceiros, forneiros moleiros e tosadores, além de
merceeiros, vendeiros e mercadores ou jornaleiros,
cabaneiros, lavradores e rendeiros, e ainda algumas
autoridades e membros da nobreza regional. No início do século seguinte acresciam os espingardeiros,
padeiros, pedreiros e surradores.

As posturas municipais, sucessivamente aprovadas
em reunião do executivo e confirmadas por autoridades superiores, pontuam os livros de actas,
surgindo sistematizadas de tempos a tempos em
livro ou códigos, desde 1751. Neles deparamos com
muitos artigos referentes à actividade desenvolvida
pelos homens dos ofícios, às interferências destes
com território do domínio público e ao seu controlo
por parte das autoridades nas interacções com o
consumidor.

Em 1741, o lugar de Arrifana é elevado à categoria de
vila, com governo próprio, libertando-se do jugo da
Câmara do Porto. Os livros de registo das reuniões
camarárias (iniciados em 1741) contêm diversas

Se nestas fontes documentais recolhemos informação sobre as práticas profissionais e sinergias com

3. AMPNF - A 1392: Livro do Tombo das Festas do Corpo de Deus.
4. AMPNF A 5 Livro dos autos da Câmara, 1772, Outubro, 7.
5. AMPNF A 4 Livro de registo dos acordãos e mais coisas pertencentes à Câmara, 1742, Maio, 18; 1742, Maio, 19; 1742, Maio, 23; 1742,
Maio, 26; 1742, Agosto, 18; 1742, Novembro, 22.
6. AMPNF A 4 Livro de registo dos acordãos e mais coisas pertencentes à Câmara, 1741, Outubro, 21; 1742, Fevereiro, 10; Abril, 7 e 11, Maio, 12
7. AMPNF A 5 Livro dos acordãos e actos da Câmara, 1746, Dezembro, 31; 1749, Janeiro, 11; 1750, Fevereiro, 28; 1750, Junho, 10.
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1. Recuperação de uma forja tradicional, transferida para o Museu (MMPNF, Fot. Luís Ferreira-Alves)

mas sem maiores especificações. Os recenseamentos para fins eleitorais realizaram-se, continuadamente, a partir da definitiva vitória do liberalismo,
sendo mais significativa a informação recolhida em
1836 e 1879, menos interessante a que se lhe segue,
por o universo de eleitores diminuir, voltando a
espelhar capazmente o espectro social (masculino)
nos cadernos eleitorais do Estado Novo, sobretudo
os destinados aos escrutínios ao nível das Juntas de
Freguesia (1936-73), dos quais o Arquivo Municipal
de Penafiel dispõe de séries bem preservadas9.

outros elementos sociais, já a busca pela identificação pessoal e distribuição espacial dos homens
que detinham este saber fazer é mais conseguida
quando se trata de levantamentos sistemáticos,
ainda que subordinados a diferentes critérios, para
fins fiscais, militares e eleitorais. Dos primeiros
são bom exemplo os registos da Décima, imposto
de 10% sobre rendimentos instituído em 1641, de
entre os quais destacamos pela sistematização e
pormenor o Livro do Arruamento, realizado na
área urbana de Arrifana/Penafiel no ano de 1762,
que o Arquivo Municipal guarda, a partir do qual foi
possível estabelecer o mapeamento dos profissionais
dentro da malha urbana8. Entre os segundos foram
particularmente úteis, do mesmo arquivo, os livros
de Ordenanças, onde, por exemplo no de 1830/31,
ficaram registados todos os fogos (urbanos e rurais)
e em cada um deles os elementos masculinos, com a
respectiva idade, profissão e naturalidade, surgindo
os femininos quando encabeçavam a família (fogo),

Nas colecções do Museu Municipal, aberto ao público em 1948 mas herdeiro de unidades museológicas
efémeras criadas desde o século XIX10, pudemos
encontrar materiais-testemunho de artes e práticas
que foram sendo desactivadas, permanecendo na
memória e na literatura regional. Como diremos
adiante, o programa de investigação traçado permitiu recontextualizar muitas destas materialidades e

8. Bernardo, Helena - Do lugar de Arrifana à cidade de Penafiel. Urbanismo e arquitectura (séculos (XVI-XVII). Porto: FLUP, 2012, p. 69 e segs.
9. SOUSA, Fernando e outros - Arquivo Municipal de Penafiel. Penafiel: Câmara Municipal, 1989.
10. SOEIRO, Teresa - Um Museu Municipal para Penafiel (1884-1974). Portugalia. Porto, Nova série, vol. 15 (1994), p. 83-134.
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quização do préstito colocava em
evidência a valorização social do
ofício. Na cabeça da procissão iam
os menos estimados; a proximidade
ao sagrado significava relevância,
aceite pelos demais e ostentada
perante o público testemunha que
acorria à festa.
A investigação histórica e o registo
etnográfico da Festa de Corpo de
Deus em Penafiel remonta pelo
menos ao início do século XIX,
tendo para ele contribuído não só
diversos eruditos locais como autores bem conhecidos, e cito como
2. Ferreiro a usar rebolo ou mó de desbastar e afiar baixo
exemplo Maria Peregrina de Sousa11
(MMPNF, Fot. F. Albuquerque)
e José Leite de Vasconcelos12 .
Ambos foram atraídos pela resimesmo recuperar aspectos da imaterialidade, como
liência da componente profana, que em muitos
saberes e gestos de trabalho, percursos de aprendicentros se desvaneceu face às opções doutrinárias
zagem e exercício profissional, etc.
da igreja setecentista, que a não achava digna, ou
face ao desmantelamento, nas primeiras décadas de
oitocentos, das corporações dos ofícios que eram
A valorização social dos ofícios na
obrigadas a apresentá-la todos os anos. Certamente
festa de Corpo de Deus
que a circunstância destes bailes estarem registados
no tombo de 1657, de fácil leitura, em que eram desA existência do centro urbano de início da época
critos com algum pormenor, ajudou a perdurarem,
moderna, a exemplo de múltiplas localidades portuou seja, a serem objecto de sucessiva reposição.
guesas e como foi geral entre a cristandade romana,
levou o poder político central a impor a realização
Abílio Miranda, primeiro director do Museu
da procissão de Corpo de Deus. No desenrolar deste
Municipal, deu, nas décadas centrais do século XX,
evento abre-se espaço para expressões artísticas
significativo destaque ao estudo da festa de Corpus,
e manifestações de carácter performativo, como
tendo o cuidado de recolher os trajos e adereços
são as danças e representações para-teatrais que
em uso e de registar os textos das representações,
constituem os bailes, os quais ficavam a cargo dos
o cancioneiro e as coreografias, descritas e fixadiferentes ofícios, sendo que cada um deles podia
das em fotografia. Cotejando este acervo com os
encabeçar um segmento da procissão, como resdocumentos seis e setecentistas acima referidos,
ponsável pela presença e qualidade (pelo menos
podemos aperceber-nos da reinvenção dos bailes
conformidade), ou ser secundarizado, limitar-se a
e da introdução na festa de elementos como, um
um papel menor no desempenho que prestigiava
exemplo bem ao gosto do liberalismo oitocentista, a
os anteriores. Se esta obrigação de contribuir com a
saudação ao poder autárquico da Cavalhada. Porque
presença e realizar despesa reafirmava a pertença de
o tema ainda hoje suscita muito interesse entre os
todos e cada um à sociedade local, já a forte hierarpenafidelenses e é sistematicamente alvo de traba11. Carta de 1845, publicada na Revista Universal Lisbonnense: SOUSA, Maria Peregrina de - Tradições populares do Minho. Revista Lusitana.
Lisboa, vol. 6 (1900-01), p. 147.
12. VASCONCELLOS, J. Leite de - Etnografia Portuguesa. Tentame de sistematização. Vida tradicional Portuguesa, vol. 8, Lisboa: Imprensa
Nacional,1982, p. 297-300.
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lhos escolares, reunimos em número dedicado dos
Cadernos do Museu13, de 2000, grande parte dos
estudos publicados, que estavam dispersos e inseridos em bibliografia por vezes pouco acessível. Ficou
em falta o arquivo sonoro, lacuna colmatada em
2012 por José Alberto Sardinha14, que acompanhou
a mais recente recuperação de alguns bailes.
A festa de Corpus tem em Penafiel um impacto
social superior, uma vez que é a grande celebração da comunidade, já que no dia do padroeiro, S.
Martinho, as pessoas estão totalmente empenhadas
na grande feira anual. Além disso, nela participam todas as crianças, seja enquanto alunos do
ensino básico, comprometidos com o cortejo do
Carneirinho, seja como catecúmenos que integram
a procissão no carro triunfal ou no papel de figuras sagradas. Para este dia se reserva uma refeição
melhorada, de tal forma consensual que, repete-se
como estória, um advogado oitocentista costumaria
argumentar no foro: Provará que é tão pobre que
nem no dia de Corpo de Deus matou carneiro. O
carneiro era o presente com que se obsequiavam
as pessoas de respeito e os protectores para as
situações difíceis, a quem se devia reconhecimento.
Matavam-se e esfolavam-se em público às centenas
(em 1878, cerca de 800), para serem consumidos
nas casas particulares e nas tabernas, bem assados,
acompanhados por um alguidar de arroz de forno e
regados com vinho verde.

3. Ferreiro a utilizar a mó ou rebolo de desbastar, em
armação alta (Foto T. Soeiro)

sege puxada por duas parelhas de cavalos brancos.
Uma vez à porta da Câmara, esta figura alegórica
erguia-se e, sem descer do carro, pedia silêncio para
poder saudar os edis que se encontravam na varanda
principal.

Em meados do século XIX, ao meio dia de quarta-feira começava oficialmente a festa. A gaita de foles
(muitas vezes galega) e a caixa eram obrigatórias,
acompanhariam depois a dança dos ferreiros. À
tarde, a Cavalhada dirigia-se à Câmara Municipal,
cortejo que abria com dois clarins e um esquadrão
de lanceiros, de facto moleiros do Sousa e Cavalum
vestidos à antiga, montados nos seus animais de
trabalho. Surgiam depois a Serpe e os bailes, variando estes todos os anos. O cortejo terminava com a
Figura da Cidade, o delegado do povo vestido de
guerreiro, com um escudo redondo em que estavam
pintadas as armas da cidade. Acompanhado de duas
meninas vestidas de branco, era transportado numa

Chegava a vez de se apresentarem as danças que,
de forma idêntica à obrigação seis e setecentista,
tinham de vir mostrar-se à Câmara antes de dispersarem pelas ruas da cidade, executando as suas
coreografias frente à casa de pessoas importantes
ou de quem lhes pagava. Não temos, porém, documentação precisa que nos permita afirmar a ligação
das danças da segunda metade do século XIX com

13. SOEIRO, Teresa (coord.) - Dias festivos: O Corpo de Deus em Penafiel. Cadernos do Museu. Penafiel, vol. 6-7 (2000-01).

14. SARDINHA, José Alberto - Danças populares do Corpus Christi de Penafiel. Vila Verde: Tradisom, 2012.
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director do Museu Municipal, achou prudente recolher testemunhos materiais e imateriais com elas
relacionados, bem preservados até às décadas de
40/50. Ainda que não o tenha feito de forma sistemática, estes bens servem de referência e memória,
integrando hoje a colecção.

aquelas que vemos referenciadas nos Tombos, e que
acompanhámos até final do século XVIII, podendo
mesmo supor-se que se tivessem mantido por mais
alguns anos.
Lembramos que, a partir de 1834, após a vitória
liberal e a extinção das corporações, a Câmara viu-se forçada a tomar a seu cargo todas as despesas da
festa, na impossibilidade de obrigar os homens dos
ofícios a executá-las ou a contribuir monetariamente
para elas a fim de serem arrematadas. Ignoramos o
que se passou no imediato com os componentes
da festa de Corpo de Deus, excepção feita para o
Estado de São Jorge e, por inerência, para a dança
dos ferreiros, desde cedo transformada em guarda
de honra da edilidade.

A partir desta presença e da investigação da história local, na segunda metade da década de oitenta
foi lançado o projecto que, unindo recursos do
Município e Museu de Penafiel e da Faculdade de
Letras U.P., mais tarde acrescidos pelo envolvimento
da Rede Portuguesa de Museus, permitiu um estudo
aprofundado das profissões, cruzando documentação histórica, bens móveis, memória e registo
directo do saber fazer detido pelos derradeiros
profissionais, um dos domínios hoje consagrados
no Património Cultural Imaterial. Uma exposição
temporária dedicada a cada sector de actividade e a
publicação dos resultados foram os produtos postos
à disposição do público, sempre que possível acompanhados por um pequeno documentário.

O interregno na apresentação dos bailes e o sistema
de arrematação, que os poderia entregar a gente de
fora da terra ou a armadores profissionais com apetência por captar a atenção do público apresentando
novidades, deve ter favorecido e precipitado a sua
profunda modificação. Ainda assim, alguns mantiveram uma linguagem que faz declaradamente apelo
à representação do quotidiano dos ofícios, com as
suas ferramentas específicas; outros conservaram
modelos próprios das festas de final de primavera/
verão, como seja o baile dos turcos, que se assemelha
a tantas representações de combates entre mouros e
cristãos, em que estes últimos, em posição desesperada, são salvos pela intervenção divina; o mesmo
para as danças com mastro e fitas (dos pretos), e as
danças com espadas (semelhante à dança com paus).

Fizemo-lo relativamente aos ofícios do calçado15,
entre os quais já foi, por exemplo, impossível
acompanhar o fabrico do calçado de pau, extinto, mas recuperámos o espólio de uma oficina
de pauzeiro estudada na década de sessenta por
Benjamim Pereira16, preservando assim na colecção
os meios técnicos então em uso e bem documentados. Quanto aos sapateiros, também poucos e
idosos, encontrámo-los na cidade e em freguesias
contíguas ainda a trabalhar. Embora já raramente se
dediquem a confeccionar o calçado desde o início,
sabem como fazê-lo, exemplificando-o com os instrumentos tradicionais. Importou-nos igualmente
perceber de que modo se recebeu a industrialização
do sector e como esta repercutiu em Penafiel, e também nos interessou a representação social destes
ofícios, a sua inserção na comunidade em diferentes
épocas ou de que forma as políticas nacionais para
o trabalho os envolveram.

Investigação e representação museal
da actividade oficinal
Uma vez fixadas, as especialidades oficinais fizeram o seu percurso histórico em Arrifana/Penafiel,
acabando muitas delas por se tornar, já no séc.
XX, obsoletas, sem viabilidade no tecido empresarial actual, pelo que foram abandonadas ou, pelos
menos, quebrada a cadeia de transmissão do saber
fazer. Também nesta circunstância, Abílio Miranda,

Replicámos o procedimento tendo como alvo os
ferreiros, o ofício mecânico mais numeroso e social-

15. SOEIRO, Teresa – Pauzeiros, tamanqueiros, sapateiros e ofícios correlativos. Cadernos do Museu. Penafiel, v. 8/9 (2003/04), p. 7-76.
16. PEREIRA, Benjamim Enes – Calçado de pau em Portugal. Revista de Etnografia. Porto, 13 (1966), p. 87-88.
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trabalhou na arte, descendentes que são pelos dois
costados de linhagens de ferreiros. Esteve disposto
a recordar a sua experiência passada e o conhecimento familiar do ofício, juntando a este contributo a autorização para recuperarmos a forja in
situ por forma a poder ser devidamente registada.
Posteriormente, teve lugar a doação de todo o conteúdo ao Museu Municipal.

mente relevante durante a época moderna e mesmo
na primeira metade de oitocentos17. Neste caso,
associámos o interessante espólio da colecção com
a presença das artes do ferro na construção urbana. Mas, porque na cidade já não há qualquer forja
tradicional, estendemos a investigação a todo o
município, o que nos permitiu avaliar a relevância
e dispersão da profissão na área não urbana onde,
em Fonte Arcada, ainda deparámos com um ferreiro
a utilizar regularmente o velho fole para satisfazer
as necessidades de uma clientela sobretudo ligada
à agricultura, ainda que realize uma variada gama
de trabalhos. Agradecemos a sua disponibilidade e
paciência para explicar procedimentos e técnicas:
o uso passado e presente da ferramenta; a diferença
entre a matéria-prima que hoje pode adquirir aquela
que tinha à disposição algumas décadas atrás e de
como isso o obrigou a alterar a forma de trabalhar;
a obra que interessa aos seus clientes actuais e as
necessidades dos que servia no tempo do seu pai.

Outros ofícios que foram essenciais ao quotidiano,
urbano e rural já nos retiveram a atenção, como
aconteceu com cesteiros18, cerieiros19 e a tecelagem
do linho20, ou está programado virem a ser alvo de
investigação proximamente (por exemplo carpinteiros). Destas experiências queremos salientar duas,
por cruzarem saber fazer considerado pelas comunidades que o praticam, e mesmo por entidades dedicadas ao artesanato, como vernacular, muito antigo
e característico da região, quando uma observação
um pouco mais atenta revela prontamente a decisiva
dominante forânea.

A memória deste trabalho estava ainda viva em muitas outras freguesias, tanto naquelas onde as forjas
se modernizaram dando lugar a serralharias lideradas por profissionais que em criança tocaram o fole
e participaram na laboração familiar, como nas que
nos mostram a oficina do ferreiro abandonada, em
lenta derrocada, ou mesmo desmontada para dar
novos usos ao espaço. Os meios técnicos de produção por vezes jazem intactos, cobertos de poeira ou
trastes para ali atirados, mas preservados no sítio
como se o ferreiro fosse um dia voltar, mantendo
assim o imaginário do ofício entre aqueles que nele
tiveram parte, como trabalhadores, familiares, vizinhos e clientes.

Refiro-me à fixação em freguesias rurais do centro
do concelho da arte da passamanaria de palheta,
vulgarmente designada como galão de ouro, um
elemento decorativo outrora muito procurado para
aplicação nos têxteis21. Pudemos retroceder no percurso e relacionar as oficinas rústicas - que tinham
um tear, um torno de torcedor e os rolos de brunir
- com a implantação desta manufactura na cidade
do Porto no séc. XVIII e a posterior distribuição dos
meios técnicos, possivelmente funcionando no sistema de putting out, que aproveitava o excedente de
mão-de-obra feminina nos campos para aí realizar
pequenas produções, menos controladas pelas autoridades do estado ou a tutela corporativa. O facto
de, em princípio, estar a ser usado um metal nobre e
por isso controlado, a prata dourada ou pelo menos
o cobre, já se adequa dificilmente ao contexto rural.

Foi este o caso da forja de Rio de Moinhos, fechada
depois da morte do seu último profissional mas
detida por um filho que também, como os irmãos,

17. Soeiro, Teresa - Ao som da bigorna. Os ferreiros no quotidiano urbano de Arrifana/Penafiel no séc. XVIII. In Velhos e novos mundos. Estudos de
Arqueologia Moderna. Lisboa: Universidade Nova de Lisboa, 2013, vol. 1, p. 223-232; Os ofícios do ferro em Penafiel. I ferreiros e candeeireiros.
Cadernos do Museu. Penafiel: Museu Municipal, vol. 14 (2014/2015), p. 5-146.
18. Soeiro, Teresa - A cestaria tradicional em Penafiel. Portugalia. Porto, Nova série, vol. 29/30 (2008-09), p. 253-288.
19. Soeiro, Teresa - A propósito de um lagar de cera e da actividade dos cerieiros em Penafiel. Portugalia. Porto, Nova série, vol. 31-32 (2010-11),
p. 183-215; - Ainda sobre os cerieiros de Penafiel e o fabrico de cera em Ribas (Lagares). Portugalia. Porto, Nova série, vol. 33 (2012), p. 145-162.
20. Soeiro, Teresa - El lino en Penafiel, Norte de Portugal. De la producción doméstica para el mercado a la desilusión industrial. Actes de les V
Jornades d’Arqueologia Industrial de Catalunya. Barcelona, 2002, p. 341-358; ANILEIRO, Ana Dolores Leal - O linho no concelho de Penafiel. Porto,
2010 [Open repository, University of Oporto - TESEMESANAANILEIRO000128427.pdf]; Soeiro, Teresa; ANILEIRO, Ana Dolores Leal - Flax mills in
Penafiel (Northwest Portugal). International Molinology. Journal of The international Molinology Society. vol. 88 (2014), p.18-32.
21. Soeiro, Teresa - A produção de passamanaria de palheta em Penafiel. In ALVES, Jorge Fernandes (coord.) - A indústria portuense em perspectiva
histórica: Actas do Colóquio. Porto: Centro Leonardo Coimbra - Faculdade de Letras da Universidade do Porto, p. 183-202.
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tecnologia de ponta em meados de setecentos, sem
outra funcionalidade, ainda mais improvável se
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Neste negócio das mortalhas de palha de milho
quase todos os factores são externos à sociedade tradicional, que apenas conhecia e produzia o milho. O
cigarro e a mortalha eram algo novo e pouco vulgarizado, assim como o tabaco negro e húmido a que
esta se destinava. A dimensão do circuito comercial,
a exportação para mercados externos e o contacto com clientes estrangeiros também estaria para
lá das possibilidade da larga maioria das casas de
lavoura. Abandonada na década de setenta do século
passado, a memória da actividade permaneceu, até
porque as meninas de então deixavam de ir à escola
para estarem a passar a ferro e a cortar a mortalha,
um contributo para a subsistência do agregado familiar que lhes marcou o percurso de vida, narrado às
seguintes gerações.

A actividade enraizou também, para além do limitado emprego da passamanaria no vestuário regional
e na paramentaria, porque, pelo menos no séc.
XIX, se gastavam muitos metros de galão dourado
para ornamentar os caixões funerários armados
com tábuas, cobertas de tecido e decoradas com
molduras e símbolos religiosos desenhados com o
galão. Chegou até hoje, de forma residual, mas há
quem ainda saiba montar estas máquinas, torcer o
fio metálico sobre o de algodão ou linho, carregá-lo no tear, que é bastante diferente do empregue
para os têxteis, e com ele fazer fitas ou estreito de
galão. Também se obtém, com outros padrões, trabalhando o fio torcido ou a palheta simples sobre a
almofada de bilros.

Se quisermos continuar neste domínio do PCI que
consagra as competências no âmbito de processos
e técnicas tradicionais, poderíamos mencionar recolhas na área da arquitectura, transportes, agricultura ou outras necessárias à construção da narrativa
museológica sobre a vida quotidiana dos séculos
XIX e XX. No entanto, duas foram as temáticas que,
pela iminência da perda, alertaram a nossa atenção.
Ambas se relacionam com o aproveitamento das
potencialidades dos grandes rios que cruzam o território e implicam um profundo conhecimento do
meio natural por parte quer de quem domava as correntes para as transformar em força motriz de engenhos de moer cereal, extrair azeite e maçar linho,
quer dos que nelas colhiam os recursos piscícolas.

O segundo exemplo é de finais de oitocentos e primeiras décadas do século XX, quando se deu a um
recurso comum –o folhelho do milho grosso– um
destino invulgar, o de com ele fazerem mortalhas
para cigarros22. A indústria prosperou na cidade
de Penafiel e nas freguesias do norte do município
empregando mão de obra feminina, que muitas
vezes trabalhava em casa, embora algumas tarefas
tivessem de ser realizadas nas instalações do patrão
ou com meios técnicos por ele facultados, como as
pequenas prensas e as facas de corte. O acabamento, com necessidade da grande prensa, esse ficava
mesmo a cargo do industrial. Este empreendedor
reunia muitas pequeníssimas produções, terminava-as e fazia a venda por junto, para mercados quase
sempre estrangeiros, em particular os da América
Latina, sendo a transacção directa ou com recurso a
intermediários espanhóis.

Já não fomos em tempo útil para registar em pleno
a importante vida ribeirinha de lugares como Entreos-Rios ou Rio Mau, profundamente marcados pelo
transporte e comércio que percorria o corredor
fluvial duriense e também pela pesca onde tomavam relevo as espécies migradoras23. O grupo de
arrais e marinheiros das embarcações rabelas de
transporte, detentor de um pormenorizado conhecimento do rio e de uma experiência de vida muito
particular, incluindo vocabulário ou gíria própria,
perdeu peso na década de cinquenta do século

22. Soeiro, Teresa - A indústria de mortalhas em palha de milho no concelho de Penafiel. Cadernos do Museu. Penafiel, vol. 1 (1995).
23. SOEIRO, Teresa - A pesca fluvial no Baixo Tâmega e Douro. In CALO LOURIDO, Francisco (coord.) - Antropoloxía mariñeira. Actas do Simposio
Internacional in memoriam Xosé Filgueira Valverde. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 1998, p.231-252; - Pescadores de terra
adentro. Oceanos. Lisboa, vol. 47/48 (2001), p. 136-158; - A Rua do Burgo de Entre-os-Rios. Penafiel: Edições Cão Menor/Museu Municipal de
Penafiel, 2013, p. 100 e segs.
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XX. Já a pesca no Douro resistiu
até ao encerramento da barragem
de Lever/Crestuma no início dos
anos oitenta. Lampreia e sável
foram as espécies mais procuradas, objecto de um enraizado
circuito social de pagamento e
dádiva, que mobilizava diferentes grupos, e base de afamados
pratos da gastronomia regional.
Exemplares de embarcações de
pesca e as respectivas artes recolheram ao Museu. Dos grandes
rabelos de transporte e da sua
técnica de construção ficaram
estudos publicados, fotografias e
documentários, sempre poucos
apesar da qualidade (vide os de
O. Lixa Filgueiras), uma vez que
os podemos considerar extintos e
sem representação museográfica.
O Tâmega, não navegável mas
profusamente aproveitado tanto
para accionar sazonalmente engenhos como para a pesca, actividade em que sobressai igualmente
a safra da lampreia e do sável,
sofreu radical transformação com
o enchimento da albufeira do
Torrão, em meados da década
de oitenta. O registo das estruturas construídas pôde fazer-se
com mais cuidado, assim como
o levantamento de exemplares de moinhos amovíveis, que permaneciam em funcionamento, e de
um engenho de linho24. Tivemos atenção a relatos
experienciados dos moleiros profissionais, dos seus
clientes que faziam longos e penosos percursos
e deviam esperar pela farinha, distraindo-se com
descantes, bailes e petiscos improvisados, ou dos
homens de diferentes profissões que, nas noites de
inverno e primavera, desciam ao rio para armar as
artes nas pesqueiras ou colocar os alares no veio,
conseguindo em troca, além da aventura fora da

Roda de afiador/amolador itinerante, com estrutura
de ferro e adaptação de uma roda de bicicleta, usada
até às últimas décadas do séc. XX

(MMPNF, Fot. Manuel Ribeiro)

rotina, alguns exemplares destinados à venda ou
desafogo da exígua dieta familiar. No Cruzeiro das
Lampreias, situado no encontro de estradas regionais, improvisava-se a venda destes ciclóstomos,
enquanto as mulheres se deslocavam a pé, latas à
cabeça, para os conduzirem vivos até aos mercados
urbanos, onde se consumiam em grande número,

24. SOEIRO, Teresa - Penafiel: o Tâmega de ontem. Penafiel: Boletim Municipal de Cultura. Penafiel. 3ª série, vol. 4/5 (1987/88), p. 95-253;
Estruturas moageiras, pesca e navegação no Baixo Tâmega – Amarante. In II Congresso Histórico de Amarante - Actas. Amarante: Câmara Municipal
de Amarante, 2009, p. 255-283.
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sobretudo na quaresma. Aos emigrados no Brasil,
saudosos desta iguaria que mais do que qualquer
outra lhes lembrava a terra de origem, era remetida
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Ao rematar esta breve comunicação, em honra da
profissão de afiador que levou o homens de Ourense
a procurar vida pelas cinco partidas do mundo, recordo que também ao Museu de Penafiel foi, no final do
séc. XX, entregue uma roda de afiar, por falecimento
do seu detentor (MMPNF/1993/005049). Esta é uma
profissão itinerante geradora de personagens inquietantes, em todo o país identificadas pelo silvar da
sua peculiar gaita (partilhada com o capador), que
se diz anunciar chuva. Não eram como o ferreiro da
aldeia, bem conhecido dos vizinhos, que no rebolo da sua forja aguçava alfaias agrícolas e mesmo
utensílios de cozinha. O afiador ou amolador, assim
designado por, como o próprio apregoava em voz
audível - amola tesouras e navalhas e conserta
guarda-chuvas, chegava, fazia o serviço e continuava
caminho atrás da sua roda (como se fora a da fortuna), sem o apertado controlo da sociedade local,
que o esperava mas dele desconfiava, por vezes com
seus motivos, como ficou subtilmente narrado no
conto A revelação de Miguel Torga25.

Este conjunto de saberes é um património imaterial
que apenas sobrevive na memória. Para as novas
gerações, o Baixo Tâmega e o Douro são albufeiras
que usam para lazer e rios que cruzam em pontes,
não em barcas. Não se mói pão nem maça linho,
não se podem armar nassas, cabaceiras ou alares, o
sável compra-se na costa como qualquer outro peixe
e a lampreia, muita dela estrangeira, sobrevive nos
tanques antes de ir para a cozinha. As águas são para
reserva, a produção de energia eléctrica e o recreio.
Em contrapartida, acabaram-se as terríveis cheias
que anualmente assolavam os lugares da beira do
rio, deixando a sua marca indelével na vida das
populações.
•••

25. TORGA, Miguel - Contos da montanha, 4ª ed., Coimbra, 1969, p. 191-200
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Ben-Cho-Shey,
un mestre interesado
polo oficio dos afiadores

Xosé Fernández Fernández
Facultade de Ciencias da Educación
Universidade de Vigo

A estima polas cousas da Terra

temente das ideoloxías. Os seus estudos rigorosos
sobre os aspectos que rodean este mundo ocupacional convérteno en autoridade principal neste
asunto e, como tal, as súas achegas van constituír
o eixo referencial do presente traballo; aínda que
houbese tamén posteriormente outros autores que
se foron introducindo neste oficio e no seu modo
de comunicarse, entre os que se sitúan Xaquín
Lorenzo, Domingo Álvarez Álvarez, Xosé Antón
Fidalgo Santamariña, Jorge Rodrigues Gomes e, ultimamente, Delfín Caseiro; entre outros.

Falar de afiadores é falar dunha roda de xiro universal, aínda que a súa orixe se localiza nun lugar moi
concreto da provincia de Ourense, case exclusivamente no concello de Nogueira de Ramuín. As chispas soltadas en diversas formas e países foron quen
de convertelo nunha figura histórica con recoñecemento internacional e de que Ourense fose recoñecido polo mundo adiante como “A Terra da Chispa”.
Pois, a vida do afiador foi andar detrás da roda alí
onde había algo que arranxar, chegando a todas
partes sen que as fronteiras da terra e as barreiras
do alén mar foran obstáculo físico e lingüístico. Non
quedaba outra que gañar a vida polo mundo adiante
percorrendo aldeas, vilas e cidades.

O interese de Ben-Cho-Shey por este colectivo
forma parte do amor profesado polas cousas da súa
terra. Estima posta en evidencia nunha homenaxe
celebrada apenas fai un ano nunha das salas do
Museo Provincial de Lugo (febreiro-maio 2013) na
que se levaba a cabo unha fermosa exposición sobre
a súa figura, destacando os seus 50 anos de maxisterio cultural (1918-1968). Recoñecemento que sería
secundado tamén, pouco despois, pola Deputación
de Ourense mediante unha pequena mostra na que
se trataba de resaltar algúns aspectos relacionados
coa súa figura, utilizando os fondos do seu arquivo
persoal depositados na biblioteca do Pazo provin-

Interesándose por este oficio ambulante aparece
o ilustre mestre ourensán Xosé Ramón FernándezOxea (máis coñecido polo pseudónimo Ben-ChoShey de fasquía galega-marroquí, polo que citaremos en adiante), un dos primeiros intelectuais que
máis se dedicou a estudar en profundidade a vida
deste oficio e o seu particular xeito de falar. Amigo,
ademais, de todos os que eran galegos, independen123
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que o marcará para o resto da súa vida. Tamén, en
tempos difíciles, co outro pseudónimo Eubensei,
escribiu no diario santiagués La Noche; e co de
Raimundo Antelo, en Misión. Na súa faceta literaria,
cultivou tanto a prosa como o verso, deixando obras
coma: Berzas (1953), Andrómenas (1954), A ducia
do frade (1966) e Contos do fiadeiro (1973). Como
home próximo ao vivir dos galegos e das galegas
realizou traballos sobre os alcumes dos ourensáns e
das vellas tradicións de Galicia, entre as que figuran
a festa dos Maios coas súas correspondentes coplas1
e o Cancineiro de refraneiro de Corme.

cial ourensán, xunto ás doutros ilustres personaxes
como Bl anco Amor, Alberto Vilanova, entre outras.
Foron estas dúas cidades galegas as que estiveron
máis presentes na súa vida, ata que no verán de 1937
se viu obrigado a deixar Lugo, onde exercía profesionalmente como inspector de educación e politicamente como presidente do Partido Galeguista.
Tras padecer un expediente de depuración, que lle
carrexou unha pena de suspensión de emprego e
soldo, foi traslado á Inspección de Cáceres, provincia na que centra a súa paixón realizando á marxe
da súa profesión diversos estudos, algúns dos cales
saíron á luz co título de Costumes cacereñas (1959)
e outros aspectos desta terra. Labor que se lle recoñece inaugurando, en 1970, no Museo de Cáceres
unha sala de escudos prehistóricos co nome de
“Fernández-Oxea”. Xeito de traballar que se estendeu á provincia de Toledo, destino no que exerceu
antes da súa xubilación e do que nos deixou un
estudo da Geografía popular toledana (1965), con
prólogo de Camilo José Cela.

Mais tampouco escatimou esforzos no eido lingüístico, no que sempre que puido se alzou en promotor
do uso da lingua galega con numerosos artigos en
defensa desta lingua vernácula, tanto no que toca
ao ámbito do ensino como noutros niveis sociais.
Serva de exemplo o Catón galego, “O linguaxe nas
escolas (Vida Escolar, 1935) ou “Toponimias agrícolas gallegas” (CEG, 1950), entre algunha entrecolleita das súas publicacións. Consideraba que para
pensar en galego non había outro camiño máis ca
falar e escribir en galego. Neste aspecto, un dos
seus biógrafos, Alonso Montero percibe que “a BenCho-Shey, como a don Quixote, non había xigante
nin muíño que o arredase cando de defende-la Fala
se trataba”2. Cunha actitude de valentía, non tivo
reparos en expresar o seu parecer en numerosos
artigos, nalgúns dos cales se atreveu a referir, en
tempos de miseria cultural e informativa, ao mal e
innecesario uso feito nas traducións ao castelán da
toponimia galega (Sandianes por Sandiás, Sangenjo
por Sanxenxo, Laroco por Larouco, Carballino por
Carballiño, Corujo por Coruxo, Laje por Laxe,
Rianjo por Rianxo, etc.), chamándolle ignorantes ao
que tal cousa facían “emperrados en se gabar dunhas castrapadas que nos poñen en ridículo diante da
xente culta que camiña polas nosas estradas”, aínda
que iso se fixese baixo os criterios contemplados no
Nomenclátor oficial3.

Nese susodito acto celebrado en Lugo, aparte dun
percorrido cronolóxico pola súa vida, resaltouse o
papel desenvolvido por este autor nos diversos ámbitos: pedagóxico, etnográfico, histórico, heráldico,
político, escritor, xornalista, arqueólogo, lingüístico
e literario. Aínda que pode dicirse que Ben-ChoShey non foi precisamente un lingüista dos que
poden chamarse propiamente “de oficio”, a causa da
lingua sempre lle tirou. Mesmo chegou a ter gabanzas nesta faceta. Así, por exemplo, o galeguista e
histórico presidente do Centro Galego de Bos Aires,
Rodolfo Prada, non tivo reparos en alcumalo como
“o vedraio da fala”.
Mais concretamente, pode dicirse que os seus contactos coa lingua vernácula arrancan de novo, coa
publicación de contos e artigos baixo o pseudónimo
de Xan Fouciño no xornal O Tío Marcos da Portela,
fundado por Lamas Carvajal; e no diario dos agrarios
La Zarpa como Ben-Cho-Sey, no que aparece como
cronista da guerra de Marrocos en 1921, sobrenome

Eran estes exemplos representativos do que estaba
a pasar nunha sociedade que amosaba desprezo

1. Vid. Ramón e Fernández Oxea, X. [Ben-Cho-Shey]: “Vellas tradiciós da nosa Galicia: os Maios”, conferencia organizada dentro do Ciclo “Galicia”
polo Club de Dirixentes de Empresa-Cámara Oficial de Comercio, Industria e Navegación, A Cruña, 29-10-1971.
2. Alonso Montero, X.: Ben-Cho-Shey. Mestre, político galeguista, etnógrafo, bibliófilo, erudito, nornalista. O valedor da lingua galega, Vigo, Ir Indo
Edicións, 1996, p. 6. [Serie Galegos na Historia].
3. Vid. Ben-Cho-Shey: “Falar en galego e mais en castelán”, La Región, 23-08-1969. [Reproducido no mesmo xornal o 23-08-1994].
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do seu e do que quedaron
recollidas pequenas pegadas,
xunto a outros textos xornalísticos, na compilación do
fermoso volume Galicia no
corazón (1977). Título que
correspondía co sentir dunha
terra que el tanto apreciaba
e tantas veces a tiña percorrido deténdose no vivir diario das xentes, coma aquela viaxe feita a San Andrés
de Teixido en compaña dos
ourensáns Otero Pedrayo e
Vicente Risco, cuxas impresións quedarían recollidas na
obra oteriana Pelerinxes I.
Viaxe na que Ben-Cho-Shey
serviu de guía ao seu paso por
Cariño, lugar no que exercera
como mestre durante o seu
primeiro destino e sobre o
que chegou a confeccionar os
primeiros traballos etnográficos e de folclore relacionados
Un afiador en plena actividade. Cadro de Agustín Portela
fundamentalmente co mundo
infantil. Foi esta unha de tanbarallete. Foi un traballo laborioso no que non era
tas experiencias a pé que o protagonista utilizaba
doado documentarse facilmente, pois estamos ante
como un modo de adquirir coñecemento, caneando
unha fala de xermanía, é dicir de irmandade, polo
camiños e vivindo as cousas in situ que dalgunha
que o seu uso quedaba restrinxido aos iniciados na
maneira quixo transmitir tamén aos xoves mediante
profesión que eran capaces de gañar a confianza do
as xeiras por Galicia adiante organizadas pola asogremio. En caso contrario, víase con malos ollos que
ciación xuvenil “Ultreyas”, que funcionaron duranpersoas alleas ao oficio se comunicasen nun argot
te algún tempo na IIª República organizadas polo
profesor Álvaro das Casas e que anotaban nos seus
que consideraban exclusivo da profesión.
cadernos cantas cousas de interese atopaban nas
Así pois, durante esta estadía, na parroquia citada,
zonas obxecto da visita.
mergullado no ambiente da parafusa, consigue
colectar o barallete mediante un exhaustivo traballo
No caso que nos toca, Ben-Cho-Shey, interesánde campo no que recolle, ademais do seu falar, abundose polas cousas que pasaban dentro e fóra das
dante documentación histórica, xeográfica e etnoaulas, mergullouse no oficio de afiador estando de
gráfica que dará lugar ao monumental traballo publimestre en Santa Marta de Moreiras (Nogueira de
cado baixo o título de Santa Marta de Moreiras.
Ramuín) entre os anos 1926 e 1934, ata que ingresa,
Monografía dunha parroquia ourensán (1925por oposición, no Corpo de Inspectores de Ensino
1935), con portada e contraportada de Ventura
Primario con destino en Lugo. Durante eses anos
Cores, prólogo de Florentino López Cuevillas e
tivo a ocasión de observar de preto estes ambulandeseños de Vicente Risco, Xaquín Lourenzo e do
tes e convivir estreitamente cos “naceiros”, “mutimesmo autor.
los” e “arreadores” ata especializarse na xerga do
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A súa planificación pode considerarse feita ao estilo
dos diversos traballos que se estaban a realizar no
Seminario de Estudos Galegos (SEG), exemplar institución da que Ben-Cho-Shey formaba parte, ademais
de compartir tamén saber cos representantes da
Xeración Nós, cos homes das Irmandades da Fala
e, sempre, coa intelectualidade do momento. Como
se sabe, o Seminario de Estudos Galegos, dende a
súa fundación en 1923 e deica a guerra civil, organizou saídas por diversas zonas de Galicia para facer
estudos monográficos das comarcas ou parroquias,
procurando en todo momento de manter o espírito
de amor á terra e o traballo en equipo. Froito dese
material recollido, deixando á marxe publicacións
parciais, naceu o grandioso volume Terra de Melide.
Seguindo esa liña de traballo marcada por esta prestixiosa institución cultural galega, os investigadores
aproveitaban as súas estadías en calquera comarca
para esculcar nun mundo campesiño que estaba
a morrer por mor dos cambios producidos polos
novos tempos. Talmente, seguindo este modelo establecido de actuación, tamén xurdiron os volumes
Terra de Velle, de López Cuevillas, Xaquín Lorenzo
e Hermida; Vila de Calvos de Randín, de López
Cuevillas e Xaquín Lorenzo; e o citado Santa Marta
de Moreiras, de Ben-Cho-Shey4.
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vital comezaba a idades temperás, instruíndose na
mestría dun adulto. Precisamente, referíndose a esa
aprendizaxe do uso da parafusa, o propio Ben-ChoShey relata a introdución como segue:
“A vida do ambulante comeza de neno. Moi novo
aínda entra de mutilo ó servizo dun naceiro, ó
que acompaña nas súas anadanzas servíndolle de
criado, en troques do cal recibe a mantenza e máis
adeprende o oficio.
A sorte do mutilo depende do xeito de ser o amo.
Si este é un home de ben, o rapaz vai con il como
co seu pai e xuntos participan das venturanzas e
das desventuras do camiñar, das fames e das farturas que atopen ó longo das pousadas e das tolas.
(...) De que o rapaz se converte en mozo e xa
domina o oficio, bótase a traballar pola súa conta,
moitas vegadas denantes ainda de ter feito o servicio militar, e vai polo mundo adiante en precura
de choios cos que se manter. E chegado o tempo
do que lle poideramos chamar a madureza do
ambulante, o novo naceiro colle á súa vez un
mutilo para seguir decote a roda vital do oficio.
Nos máis dos casos o ambulante fai a súa tempada
de traballo pola zona que adxudicóu a sí mesmo
e, rematada a escursión, volta prá súa terra para se
adicar ós traballos da labranza”5.

Unha vida ambulante pendente da
parafusa
O oficio dos ambulantes nace da necesidade e funcionaron como un suplemento aos ingresos agrarios baseados nunha economía de subsistencia. O
traballo do campo aportaba uns rendementos que
aínda que aseguraban unha parte da mantenza non
abondaban de por si só para sacar adiante a numerosa prole, feito que obrigaba a buscarse a vida por
outras canles, entre as cales estaban a emigración
ou o desempeño de actividades alternativas de pago
necesarias no quefacer diario do uso doméstico.
Dentro destas tarefas xorde a figura dos cordeiros,
peneireiros, paraugueiros, cesteiros, canteiros,
arrieiros, coroceiros, capadores, afiadores, entre
numerosas outras. Oficios temporais cuxo ciclo

Fiando coa liña do texto exposto, o afiador Antonio
Álvarez Graña, nado en 1880 en Armariz (Nogueira
de Ramuín), que trotou por España adiante, Portugal
e parte de América, cruzando o charco en máis
dunha ocasión, manifestou como a súa entrada na
profesión comezou tan só ao cumprir os 10 anos,
idade coa que emigrou a Brasil “en unión de su
padre, veterano afiador como ‘mutilo’ (criado), para
iniciarse en la profesión”6.
Non procede insistir, pois, en que de todos os oficios ambulantes un dos máis soados foi o de afiador,
que exercía frecuentemente tamén de paraugueiro.
Vindo ao caso, nunha conversa mantida coa pren-

4. Véxanse os comentarios realizados sobre este traballo por Xesús Taboada Chivite na revista Grial, nº 24 (1969), p. 255.
5. Ramón e Fernández Oxea [Ben-Cho-Shey]: Santa Marta de Moreiras, Sada (A Coruña), Ediciós do Castro, 1982, p. 216. [Edición facsimilar].
6. Entrevista que figura baixo o título “Antonio Alvarez Graña, afilador trotamundos”, en La Región, 18-04-1963, p. 6.
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baixo a mirada atenta de dous cativos negriños),
Luis Seoane, así como unha escultura da autoría
de Failde. Mesmamente recolle fotografías destes
ambulantes ao seu paso por diversos puntos de
Galicia (Marín), Sevilla, Losar de la Vera (Cáceres)
e Tánger. Ao mesmo tempo sinala un repertorio
de fontes literarias, relata o seu espallamento por
terras mexicanas e de Estados Unidos e aínda el
mesmo chegou a compoñer unha “Muiñeira do
afiador”, publicada no seu libro de poemas Berzas.
Nesa nutrida escolma literaria atópanse textos de
Álvaro das Casas e poemarios de Manuel Luis Acuña,
Emilio Álvarez Blázquez, Pura Vázquez, Antonio
Tovar Bobillo, Ramón Cabanillas, José León Delestal,
Eduardo Alonso, Juana de Ibarbourou e Victoriano
Taibo. No caso de Xosé María Álvarez Blázquez aparece dedicándolle un romance, Augusto Casas unha
“Canzón da noite do afiador”, Faustino Rey Romero
unha pregaria e Serafín Gómez Pato un “Romance
do afiador namorado”.

sa, o señor Claudio Gómez Deber, nado en Viñoás
(Nogueira de Ramuín), sinalou como por comodidade e tamén porque se gastaba máis, deixara a roda e
pasara a exercer de paraugueiro e de “hojalatero” a
domicilio polas rúas de Ourense reparando porcelanas, paraugas e demais utensilios da casa. Aínda que
tamén seguía afiando tesoiras, coitelos e navallas
cando se lle daba a ocasión. Este entrevistado consideraba, en certo modo, o oficio de afiador un tanto
superior en rango aos demais, fundamentándose no
argumento de que se requiría para exercelo unha
maior inversión de capital, aínda que logo a ganancia fose, consecuentemente, tamén en proporción
co investimento aportado7.
Sexa como for, estes profesionais espalláronse por
calquera lugar dentro e fóra da Península dende moi
antigo. Ao respecto, resulta necesario acudir aos traballos de Ben-Cho-Shey, que conteñen interesantes
datos documentais dende distintos eidos culturais
e que constitúen unha referencia obrigada para
entender o que representou esta actividade e a súa
evolución na historia. Dende a perspectiva cronolóxica, o autor citado remítenos a un interesante cadro
conservado no Museo del Ermitage, de Leningrado,
no que se observa “El afilador callegero”, obra das
pouco salvadas do pintor ourensán Antonio Puga
(1602-1648) e que se supón que o instrumento que alí
se representa corresponde co que el tiña ollado. Esta
representación plástica resulta de interese por canto
nos pode dar unha idea de como eran as rodas utilizadas naquela época de principios do século XVII e que
tiñan un parecido coas empregadas polos ferreiros.
Eran modelos bastante diferentes aos outros, máis
lixeiros, que virían despois e que se adaptaban moito
mellor aos camiños ruíns e bulleirentos.

Como non podería ser doutro xeito, Ben-Cho-Shey
describe as ferramentas de traballo do afiador. Faino
dunha maneira sinxela que, dada a súa importancia,
transcribimos deseguido:
“O principal instrumento de traballo é a tarazana
ou roda, que montada nunha armación, de madeira, ponse en movemento meiante un pedal ou
tirapé e un cigoñal. Ista roda ou volante tansmite
o movemento á pedra de afiar, por meio de unha
correa. Cada roda leva varias pedras ou rebolos e
unhos discos de madeira de nogueira, que se chaman nogales, pra asentalas pezas aguzadas. Ten
ademáis dous caixós, pra gardalas ferramentas, e
unha bigornia pra arranxalos eixos das tesouras e
navallas que se aguzan”8.

Dentro da iconografía, no século seguinte, Ben-ChoShey remite a un debuxo de Antonio Casanovas no
que se mostra esta figura afiando os utensilios dunha
muller ao carón da cal agardan quenda outras dúas
persoas. Noutras referencias á arte plástica menciona reproducións de Federico Guisasola (século
XIX); e máis recentemente, de Manuel Torres,
Agustín Portela (nesta ocasión exércese a profesión

Estamos, xa que logo, ante un taller ambulante que
se podía completar con algún outro utensilio como
podía ser un martelo, un furador, unha aceiteira e
eixos de tesoiras para repor. E, por suposto, provisto
dun chifre, pito ou subiote, que eran a mesma cousa
con distintas denominacións populares. Instrumento
usado tamén polos capadores e certos panadeiros,

7. Vid. Entrevista publicada baixo o título “Claudio Gómez Deber, paragüero e hojalatero a domicilio” en La Región, 30-04-1963, p.6.
8. Ramón e Fernández Oxea [Ben-Cho-Shey]: Santa Marta de Moreiras, citada, p. 225.
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súa presenza. Son que se completaba cun anuncio
consistente nunha especie de cantar, xeralmente en
castelán, por mor das terras que percorrían, e que
consistía en dicir algo así como: “¡El afiaooor! Afilar
tijeras (o cuchillos) y navajas” 9.
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Según unhas declaraciós que lle fixo hai tempo
a un xornal, ven fabricando unhas cinco ou seis
rodas ó mes, que llas vende non soio ós gobernadores do país senón tamén ós do resto de España
e aínda ós que están nas Américas”11.
Acudindo a ese diario local mencionado no texto
anterior por Ben-Cho-Shey, Emilio Pato Rodríguez
infórmanos, en La Región, que precisamente el levaba construíndo rodas dende 1910, primeiramente na
localidade de Liñares ata que se trasladou á Avenida
de Bos Aires de Ourense no ano 36, por motivo
de poder estar preto dos seus fillos que estaban
estudando na capital. Manifesta datos interesantes
dos que imos entrecoller algúns. Testemuña como
este oficio foi indo a menos co tempo. Á altura do
ano1952, dos cinco que viñan facendo estas rodas
xa só quedaban dous: un en Liñares e el na cidade.
Segundo a súa experiencia, a parte máis delicada
estaba no armazón de madeira, parte que marcaba
a distinción entre unhas rodas doutras. Ademais
diso, apunta como se buscaba sempre a comodidade
para o traballo, compaxinada co desenvolvemento
da máxima potencia posible, así como adaptar a
roda á estatura do individuo que ía usala. Gábase de
ser el quen no seu día logrou construír a primeira
roda que rodaba por si mesma e ser quen de lograr
montala en caixa de bolas para facilitar os desprazamentos, que podían chegar a alcanzar unha velocidade de oito a nove quilómetros por hora12. Entre as
características deste aparello de traballo, especifica
que o normal era que non superase os 25 quilos
e que a súa duración oscilase entre 5 e 25 anos,
dependendo, claro está, do trato recibido, aínda que
o usual era que non superase os dez. O clientelismo
da súas rodas era moi variado: ante todo estaban
Brasil, Arxentina e México. Non faltou mesmamente
quen tivo ideas ocorrentes propias dunha sociedade industrial moderna. Nese sentido, a insignia da
chispa contou coa patente, dende o ano 1944, do
ourive Ángel Iglesias González, con establecemento
na rúa Lamas Carvajal de Ourense, que rexistrou un
modelo co número 18.452. Insignia que consistía
nunha roda de afiar e un paraugas aberto cubríndoa.

A relevancia desta profesión tamén estivo presente
no seu colega e amigo, Vicente Risco, outro destacado etnógrafo ourensán que non tivo a menos de
elevar a roda e o paraugas a elementos ilustres de
gran categoría, aos que describe xa cara ao final
da súa vida -e no solpor desta profesión- de forma
maxistral como segue:
“Parece que no hace más que dar vueltas siempre
con idéntico movimiento, y en ella se funda toda
la mecánica. Pero esta rueda orensana, que, cuando trabaja, gira siempre en el mismo sitio, recorre
todos los caminos del mundo: el afiador anda de
punta a punta todos los continentes, como se sabe
o como se dice. Al afilar cuchillos y navajas, afila
también el ingenio. Su oficio es afinar, sutilizar,
agudizar.
Del paragüas [sic] no hace falta expresar ponderaciones: es aun, en algunas partes signo de
soberanía, y no se ha inventado aún mejor cobijo
para defenderse de la lluvia. La rueda y el paraguas son además símbolos tradicionales de gran
categoría”10.
No que toca á fabricación das rodas ou tarazanas
(como se chaman en barallete), estas eran fabricadas por carpinteiros especializados e realizadas por
encarga. En xeral, concentrábanse en lugares moi
concretos do concello de Nogueira de Ramuín:
“Fabrícanse as rodas en Liñares, concello de
Nogueira de Ramuín, e tamén se fan na veciña
parroquia de San Xohán de Moreiras. Despoixas
da guerra un dos fabricantes de rodas, Emilio
Pato Rodríguez, trasladóu o seu taller de Liñares
prácidá de Ourense e alí sigue facendo tarazanas.

9. Op. Cit. p. 228.
10. Risco, V.: “La rueda y la valla”, La Noche, 28-06-1962.
11. Ramón e Fernández Oxea [Ben-Cho-Shey]: Santa Marta de Moreiras, citada, p. 226.
12. Álvarez Alonso, F.: “Emilio Pato Rodríguez fabricante de ruedas de afiar”, entrevista publicada en La Región, 24-08-1952, p.4.
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Varias publicacións de Ben-Cho-Shey nas que figura o barallete.

Colector do barallete

Chegou a dispor de varios modelos para compracer
o gusto dos consumidores segundo de homes ou
mulleres se tratase13.

No autoepitafio da lápida de Ben-Cho-Shey colocada no panteón do cemiterio de San Francisco de
Ourense, a onde foi trasladado tras a súa morte producida en Madrid (14-04-1988), entre outras mensaxes escritas en galego, deixou dito a súa consideración de “colector de barallete”. Énfase posta nun
traballo que dalgunha maneira evidencia o mérito
que lle mereceu o falar dos parafuseiros.

Evidentemente, os afiadores tampouco se resistiron
á evolución do paso do tempo e da tecnoloxía que o
vai transformando todo. A tradicional tarazana foise
substituíndo por unha bicicleta ou tarazana motorizada adaptada ao oficio. Ganábase en comodidade de
traballo e desprazamento. Mais, a voracidade dos anos
fixo que a medida que avanzaba a mecanización os
utensilios domésticos deixasen de demandar os seus
servizos. Un labor masculino, neste caso (noutros,
coma os fiadeiros, as protagonistas eran as mulleres), en progresiva decadencia que ía cedendo ante
a presión comercial e da industria igual ca lle aconteceu a tantos outros oficios que foron desaparecendo
independentemente do xénero dos seus realizadores.
Unha vez máis, Vicente Risco, nun artigo publicado
en La Noche aos inicios dos anos sesenta, fixándose
nos cambios producidos na cidade de Ourense, daba
a entender como os afiadores e paraugueiros foran
deixando de existir a medida que, por outro lado,
paralelamente ían avanzando de forma vertixinosa as
vallas e os andamios da construción. Un delirio posto
no mundo da edificación que insinuaba a relegación da
tradicional roda e o paraugas a emblemas históricos14.

E coa paixón posta nese falar ou barallar estuda a
súa maneira singular de comunicárense os afiadores. Xeito de expresarse que recolle, co título de
“Barallete”, nun apartado da interesante publicación
titulada Santa Marta de Moreiras. Monografía
dunha parroquia ourensán (1925-1935), referida anteriormente. Apartado reproducido tamén
en separata a cargo da Deputación Provincial de
Ourense-Concello de Nogueira de Ramuín (1987)
e, con anterioridade, en parte, na Revista de
Dialectología y Tradiciones Populares.
Pese ao tempo empregado na recompilación do
material e que figura entre paréntese no propio
título, a obra en si tivo que agardar anos para poder
ver a luz, por primeira vez, a través de Edicións

13. Vid. Álvarez Alonso, F.: “Don ÁngelIglesias González tiene patentada la insignia de la ‘chispa’”, entrevista publicada en La Región, 17-02-1953,
p.4.
14. Vid. Risco, V.: “La rueda y la valla”, La Noche, 28-06-1962.
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cación que lles permitise comunicar asuntos do seu
negocio entre eles sen que cliente, patrón e o resto
da xente o puideran entender. Un particular modo
de falar exclusivo que tamén existía para outras
profesións exercidas noutras partes dentro e fóra de
Galicia entre as que figuraban os canteiros, telleiros,
caldeireiros, cesteiros, entre outras xirias das máis
variadas profesións. Talmente se recolle nos seguintes parágrafos:

Castrelos de Vigo, no ano 1968 e baixo o patrocinio
da Editorial As Burgas de Bos Aires. Publicación que
sería reeditada en forma facsimilar por Ediciós do
Castro, en 1982. Nela estúdase a terra, a historia, o
hábitat, a vida social, a infancia cos seus xogos, o folclore e múltiples aspectos que conforman a idiosincrasia desta parroquia ourensá. Cando refire a vida
social destes fregueses, recolle adrede nun apartado
específico os oficios que aparecen acompañados,
neste caso, co correspondente “Vocabulario do barallete” e outros elementos que pola relevancia van
constituír o eixo principal do que estamos a tratar.

“A especial crase de vida que levan os ambulantes,
tendo que traballar entre e pra xentes alleas e as
máis das vegadas desconfiadas e ata nemigas; a
necesidade que de por forza han esprimentar de
se comunicar ordes do oficio diante dos patrós
pra os que traballan, ou ben de consultar entre sí
o precio dun choio ou, en fin, o se illar do mundo
que os rodeia vivindo no seu excrusivamente, deu
orixe a un lingoaxe arbitrario do mesmo tipo de
todalas xergas que polo mundo adiante empregan
detremiñados gremios, agrupaciós ou xentes de
razas errantes, como os xitanos e os zíngaros.

Por outra banda, sabido é que as xergas formaron -e
forman- parte do falar diario de certos colectivos que
se expresan dunha maneira soamente entendible
para os membros do grupo e gardadas con celoso
secreto entre eles. Extrapolando comportamentos,
nunha liña parecida, aínda que por intereses varios
nos que non procede aquí deterse, pódese dicir que
os xoves de hoxe utilizan un vocabulario de seu que
pode converterse indescifrable para as persoas alleas
ao seu mundo. Vocabulario e expresións que se están
a proliferar mediante o uso das redes sociais, nas
que o único fin pretendido é que a mensaxe poida
ser interpretada unicamente polo seu receptor. Na
sociedade existen tamén institucións que polas súas
connotacións pexorativas veñen estando predeterminadas a que se lles nomee por formas léxicas
acotío insólitas e incomprensibles por calquera outro
individuo que non se mova nese ambiente. A modo
simplemente de exemplo, permítasenos indicar que
cando nos referimos a un organismo, tipo cadea ou
penitenciarías, non resulta estraño atoparse cunha
infinidade de termos ou xergas utilizados segundo
a ocasión e o transcurso do tempo (trullo, presidio, caldeiro, chilona, xaula, gaiola, galera...).
Denominacións presentes curiosamente no barallete
baixo a forma charpela e trena (trenante, trear:
carceleiro, encadear ou prender).

Iste lingoaxe ten o nome particular de Barallete
i é, como deixamos dito, un argot polo xeito da
Verba dos Arginas ou Latín dos canteiros, usado
polos picapedreiros pontevedreses de Cotobade;
da Pantojados seus colegas santanderinos de
Trasmiera; da Xíriga dos telleiros e canteiros
asturiáns; do Bron, dos caldeireiros de Miranda;
da xerga dos cesteiros, de Mondariz; da Jalleira,
dos telleiros de Tomiño, do caló dos xitanos, ou
de outra xerga análoga.
[...] Usase o barallete non somentes na parroquia
de Santa Marta sinón tamén por todo o concello do Pereiro de Aguiar e nos de Nogueira de
Ramoín, da Peroxa e parte dos de Paderne e de
Esgos, por todolos que se adican a algún oficio
ambulante, como son os naceiros, xabarreadores, arreadores, viveleiros, gobernadores, xingreiros, follateiros e os seus guezos e mutilos, a
maiores dos que viven da caridade púbrica, como
son os bornas e os panarrase dos que, como os
lapetas e os meladores dispoñen do alleo como si
fose propio”15.

Non cabe dúbida, de que o os falares dos distintos
gremios, como ben apunta o propio Ben-Cho-Shey,
xorden por necesidade profesional cunha focalización moi concreta. Nese sentido, os que exercían
oficios ambulantes idearon un sistema de comuni-

15. Ramón e Fernández Oxea [Ben-Cho-Shey]: O Barallete; Deputación Provincial de Ourense-Concello de Nogueira de Ramuín, 1987, p. 3. [Edición
facsimilar]. Traballo que figura con este título na monografía Santa Marta de Moreiras, 1969 (pp. 251-98) e que é una ampliación do que se publi-
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mantiñan decote cos seus fillos e cos noivos destes,
non sendo mesmamente estraño escoitar con certa
frecuencia na conversa cotiá o uso de frases feitas
neste argot ao estilo dos refráns. Ademais, achéganos un dato interesante que nos serve para coñecer
a forma de como foi criada esta linguaxe e a súa
enorme funcionalidade entre usuarios de escaso
nivel formativo:

Xaquín Lorenzo tamén reitera en que no caso dos
afiadores quizais sexa o oficio máis localizado dos
existentes en Galicia. No seu dicir: case todos eran
de Nogueira de Ramuín16. Este autor manifesta que
“moitas veces o afiador é, ó mesmo tempo, cantorleiro, zarrallerio e paraugueiro, deica chegaren
a seren sinónimos o primeiro e o derradeiro”17.
Estimación na fusión de actividades que aclara como
a separación estrita de oficios non sempre resulta
doada. Como di o típico refrán, cando se anda polo
mundo todo o que cae na rede é peixe.

“Non convén esquencer que esta clas de xergas
fixéronse por e para xentes de escasa ou nula
cultura, pro de un gran senso práctico e, polo
tanto, os seus recursos de desourentazón resíntense dunha gran inxenuidade, caíndo por veces
en meios compretamente infantís, como son os de
trasmutar entre sí as sílabas ou as letras de unha
palabra ou a de disfrazala con prefixos e sufixos.
Esto acusa un gran primitivismo na psicoloxía dos
ambulantes, cousa moi de acordo co estado cultural no que se atopan os máis diles”18.

Esta relación entre ambulantes que exercen distintos oficios supuxo, como é natural, que existiran
coincidencias de abondo entre o barallete e outras
xergas. En todas hai palabras comúns e coincidencias. Algo que nos vale para apreciar como estas
linguaxes funcionaban a nivel de integración social,
cotando distancias entre certos colectivos, polo
menos cando se trataba de entenderse no mundo
dos negocios.

Digamos que o barallete, substantivo que deriva
do verbo barallar -cuxo significado, entre outros,
ten que ver coa forma de falar sen orde nin medida regradas co fin de confundir e desconcertar a
alguén-, cumpre perfectamente coa función social
do oficio que estamos a tratar. Unha linguaxe na
que deseguido imos deternos nalgúns aspectos sen
ánimo de establecer unha análise en profundidade
e da que adiantamos a necesidade de entender o
barallete como unha creatividade, inventiva dun
oficio con profundo coñecemento da lingua, precisado para seren capaces de utilizaren os termos
estritamente seleccionados nunha comunicación
oculta. Creación propia feita a base de mudanzas
de significado, interpretacións metafóricas, deformacións ou inventiva de palabras, entre outros
recursos necesarios para entenderse, aínda que
con dificultade para xerar discursos ganduxados. Como indica don Eladio Rodríguez no seu
Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano, a
estrutura deste argot de xermanía é galega e o léxico ven ser en parte inventado e en parte tomado
doutros idiomas.

No que respecta á súa composición, o barallete está
formado por unhas cantas palabras vascas e algunha do alemán, mais a súa procedencia maioritaria
provén dos oficios da construción e das xirias portuguesas, asturianas e castelás, quizais polo traballo
desenvolto na Península Ibérica, aínda que os houbo
fóra. Isto fixo que entrara en contacto cos empresarios da construción, especialmente cos canteiros.
Ao dito, hai que engadir arcaísmos, voces dialectais,
palabras procedentes do galego común, algunhas
hoxe perdidas e ás veces alteradas por medio de
sufixos e, por suposto, o produto do maxín popular
que aínda por pertencer a camadas de escasa cultura non por iso deixaron de seren creativos a través
da oralidade.
Ben-Cho-Shey, dentro da restrición da relación
social da que falabamos antes, estende o grao de
adquisición do barallete ao alcance dos veciños e
aínda das mulleres das comarcas nas que saen as
xentes “á parafusa”, pois aínda que estas non se
dedicasen á ambulancia, coñecíano polo trato que

cara, en castelán, en Ramón Fernández-Oxea. J.: “O Barallete. Jerga de los oficios ambulantes de la provincia de Orense”, Revista de Dialectología
y Tradiciones Populares IX, 1953, caderno 2º [separata de 33 pp.].
16. Vid. Lorenzo Fernández, X.: Os oficios, Vigo, Editorial Galaxia, 1995, p. 140.
17. Ibidem, p. 145
18. Ramón e Fernández Oxea [Ben-Cho-Shey]: O Barallete, citado, p. 12.
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lantes, non somentes o empregan a diario nas súas
andanzas polo mundo, sinón que tamén o usan ás
vegadas nas conversas cos seus veciños”20.

No que toca precisamente ao léxico propiamente
dito, Ben-Cho-Shey realizou unha colleita ampla de
vocabulario, que no intre da súa publicación andaba
polas 900 palabras. Esta colecta situábano en primeiro lugar no que tocaba ás xirias provenientes de
oficios. Tan só se lle acercaban os vocábulos recollidos de la pantoja, seguido, moi por detrás, polo
dos cesteiros de Mondariz, que fora primeiramente
recompilado por Enrique Peinador Lines, en 1922,
cun conxunto de 334 verbas sen comentario algún
e ampliado posteriormente polo ponteareán Fermín
Bouza Brey a un total de 59719. Cunha distancia
considerable finaliza o ránking destas camadas gremiais o latín dos canteiros de Cotobade con 317
palabras. Loxicamente, cabe advertir que cando se
trata de aspectos lingüísticos procedentes do falar
cuxa fonte está na oralidade dos seus usuarios nunca
se poden dar cifras pechadas, pois xamais existe a
certeza de ter preguntado a todos cantos se debera,
especialmente cando nos estamos a referir a un
oficio tan espallado polo mundo enteiro e considerar a dúbida de se algúns dos interrogados coñece
claramente o significado da xerga buscada en toda
a súa extensión. Así, hoxe en día, esa cifra inicial
dada polo etnógrafo ourensán xa se ampliou a 1.600
vocábulos, debido a traballos posteriores realizados,
entre outros, por Antón Fidalgo Santamariña e,
sobre todo, por Jorge Rodrigues Gomes.

Nese ambiente de cultura ágrafa é normal a existencia de variacións. Entre elas figuran algunhas veces
a alteración de fonemas; noutras, aparece o mesmo
vocábulo con distinto significado ou con vacilacións
vocálicas ou consonánticas, sobre todo, se estamos
a falar de xergas creadas para a oralidade por individuos de escasa preparación académica –apenas
saían das catro regras clásicas– cuxo único fin pretendido era o de entenderse, sen máis.
Digamos que no caso do falar que estamos a
tratar, as voces aparecen recollidas en Ben-ChoShey por orde alfabética indicando a súa categoría
gramatical, xénero e número ao xeito de cómo
se presentan nun dicionario. No caso dos verbos
indícase se son intransitivos e, cando procede, se
a palabra provén dun participio (afiañada, aganzuada, agañada, alombada: vestida, pechada,
pillada, preñada). Existen casos de distintas categorías gramaticais dentro dunha mesma familia formada a base de morfemas derivativos (abogada/o,
abogadar, abogadeira/o, abogadeiro, abogador:
lavada/o, lavar, lavandeira/o, palangana, lavadoiro).
Como non pode ser doutra forma, os substantivos
e os verbos, que compoñen o núcleo do sintagma
nominal e verbal, son os elementos máis abundantes. Os primeiros designan oficios e nomes de
obxectos de distinta clase, os segundos accións. Por
veces xógase co xénero e co valor do sufixo -iño:
beira, beiriño/a, beiro (egua ou mula, poldra ou
poldro, cabalo; sucesivamente). Este sufixo aparece
normalmente co valor de diminutivo: altamiriña
(mesiña de noite), beiriña (poldra), doquiña/o
(cadeliña/o), oreteiriño (regato), xeniño (cabrito), xuiña (misto, derivado de xua: lume), zutiña
(machadiña), zutriña (xanela). Poucas veces representa afectividade: queiquiña/o (santiña/o). Formas
que corresponden coa inesgotable inventiva popular
non exenta, ás veces, de certa picaresca e ironía.
Poida que esteamos ante esa arbitrariedade do signo
lingüístico da que falaba Ferdinand de Saussure ao

O que si é certo é que cun vocabulario coma o do
barallete, que utilizando a cifra das palabras que o
compoñen, estamos ante un código lingüístico básico con signos suficientes para establecer unha canle
de comunicación entre os individuos do seu entorno. Cando menos, esta é unha cifra estipulada máis
ou menos por algúns lingüistas á hora de aprender
unha lingua estranxeira coa que se pode manter
unha conversa elemental.
Baixo este mesmo criterio se expresaba tamén o
colector do barallete:
“Dentro do reducido do seu léisico o Barallete
cumpre os fins para os que foi creado, e tanto os
afiadores, como os paragüeiros e os demáis ambu-

19. Vid. Bouza Brey, F.: “Os cesteiros galegos de Mondariz e a súa fala gremial”, Santiago de Compostela, Museo do Pobo Galego, 1992, p. 20
e pp. 25-41. [Artigo publicado anteriormente en Homenaje a FritzKrüger, t. II, Mendoza (Arxentina), 1956, pp. 403 e ss.
20. Ramón e Fernández Oxea [Ben-Cho-Shey]: O Barallete, citado, p. 12.
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doces). E dá tamén algúns nomes que aluden ao destino do obxecto que representan: altamira (fenestra,
de mirar dende a altura); agarra (man, de agarrar) 21.

referirse a relación existente entre significado e
significante. Unha realidade chámase dunha forma
como se podería chamar doutra. Cada lingua xera
os seus propios recursos. Así, por exemplo, para
denominar a certo animal –que ostenta a sona de ser
o mellor amigo do home- utilizamos formas como
can, perro, cane, chien ou dog, segundo sexa o
caso do idioma galego, castelán, italiano, francés ou
inglés. O concepto designado é o mesmo, mais os
significantes empregados varían dun idioma a outro.
E ningunha mente mellor ca do pobo para encaixar
a relación entre un significante e o significado.

A funcionalidade e exclusividade abarcaba ao estendido xogo das cartas. Especialmente ao da brisca.
Inda que para este xogo concreto pode permitirse
a utilización de certos sinais xa preestablecidos, no
caso dos sabedores do barallete tiñan o seu. Aos
paus da baralla chamábanlle: vivelos, o de ouros;
fustes, o de bastos; pinazas, o de copas; e faiñas, o
de espadas. Os trunfos altos tiñan palabras propias.
Na xogada dicir guecho indicaba que se botase
unha carta de pouco valor e nexo unha que non
valía nada. Con felar ou pildar suxeríase facer baza
ou matar. Seguramente, cando fose posible, estas
accións se levaban a cabo comunicándose polo baixiño en barallete (xirgar).

Non obstante, nesa creación pode darse voces onomatopeas (chian: carro) e moita motivación. Neste
asunto o enxeño da xente galega sempre estivo
disposto para a ocasión. Talmente se percibe na infinidade de alcumes dos que de sempre a sociedade
andou sobrada en calquera parte de Galicia. Esta
motivación tampouco foi allea ao léxico do barallete
e reflítese en morea de palabras procedentes, na súa
esencia, do mundo próximo e da actividade agraria.
Entre elas figuran termos como alombada (preñada),
amarramento (cinto), ameixa ou papuxa (vulva),
anublar (esconder), aparar fusteirazos (mallar a
paus), apecatar (confesar), arar (escribir), árbol
(gato), barbudo (cabrón, macho da cabra), bicudo
(porco), barruxo (bulleiro), cachoula (testa), canear
(andar), colgante (candil), copurrio (vaso), chaira
(terra), chisca e chiscar (bebida e beber), chisquete (vaso de viño), delantuxo (mandil), dulzórreo
(zucre), queimona (cebola), enfrascado (porco),
frasca (merda), frisgar (curiosear, pescudar), picolos
(cravos), redondas (laranxas), verdoca (verdura),
viaxantes (paxaros, piollos), virxena (igrexa, misa),
zafar (fuxir), Ancha (Castela), batelozoco (perder o
tempo en vez de traballar), cestochar (facer cestos),
pala (culler), picañeiro/a (agulla, costureira, xastre).
Unha listaxe que o propio lector pode alongar tirando dos exemplos citados noutros parágrafos deste
mesmo apartado. Seguindo este argumento, Bouza
Brey, no seu estudo sobre a fala gremial dos cesteiros
de Mondariz, alude a nomes que lembran as calidades dos obxectos: bermelleira (cereixa, pola cor
vermella desta froita); andoriñas (correo, pola lixeireza deste paxaro); dozante (zucre, polas calidades

No que se refire ao sistema monetario, o seu léxico era escaso en correspondencia coa súa pouco
abundante economía. Practicamente sete palabras
referidas a moedas eran suficientes para levar a contabilidade do negocio: caldaña (calderilla, cobre),
corzo (real, 25 cts.), bea e tarela (peseta), tarelo
(duro, peso), zuro (diñeiro) e zurito (duro, peso,
cinco pesetas). Sinxelo era tamén o sistema numeral
formado a base principalmente de sufixos en -pes:
doupes (dous), trepes (tres).
Nese contacto dos falantes con persoas procedentes
doutros lugares, producíronse xentilicios:
“Son notables os nomes xentilicios que no cantufaxe dos ambulantes se lles aprica a aquiles pobos,
rexiós ou xentes cos que están máis en trato,
por razón do seu oficio. Gozan de preferencia os
potugueses, a quens chaman biqueques, pategos
e tafenos, voz esta derradeira que tamén siñifica
demo, o que indica o concepto que dos nosos
veciños teñen os gobernadores, i é de notar a confusión que pra iste eisiste entre Aragón e o País
Vasco, pois os vascos e aragoneses chámanlles
indistintamente baturros e milcos. Perfectamente
descritiva é a verba Ancha, adicada a Castela, e
orixinais amieiro, Bérria e Galleira, que siñifi-

21. Vid. Bouza Brey, F.: Op. cit., p. 23.
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Nalgúns casos márcase distinción de significado
entre singular e plural: gaita (sopa), gaitas (papas).
Noutros preséntanse nomes con morfema de pluralidade unicamente: gandainos (testículos), garamelos (dedos), gabrieles (garabanzos), margaritas
ou raigañas (tetas), guinchos (pantalóns), remos
(brazos), ruxas (noces) patoas ou sutas (patacas),
nocas (narices), mordates (lentes), meleos (pelos),
violas (cornos das vacas), pildares (nádegas), grelas
(berzas), xastres (piollos).

can xitano, Asturias e Galicia, voz esta derradeira
empregada tamén polos canteiros no seu Latín e
polos Daordes, de Tomiño, onde, por ser zona de
geada, din Jalleira”22.
Por veces o cambio de xénero levaba consigo un
cambio de significado: branquiña (prata), branquiño (arroz). Abundan os nomes que designan oficios e profesións: abigarrador, abigarreiro, bigarrantes (barbeiro); agustineiro/a (leitoeiro/a); amaganchos, asuarraganchos (ferreiro); arador (carteiro, escribiente); arador baril (escritor); arreador
(afiador); belba (garda civil, axente); blanquiñeiro
(plateiro); calateante (bailarín); calcarroeiro (zapateiro); calcorreiro (alpargateiro); canteirurro (canteiro); caruncheiro (carpinteiro); caxiga, zoina
(abade, crego); cerralleiro (gobernador, lañador);
cestocheiro (cesteiro); charras (os guardias); charruas (militares); chianeiro (carreteiro); chiscante (bebedor); ferranchador (ferrador); frailurrio
(frade); gobernador (o que arranza pratos e tarteiras); labreño (oficio, traballo); meixueiro (posadeiro); melador ou melante (ladrón); monxurria
(monxa); fornao (obispo); olfaión (alfaiate, xastre);
panarra (mendigo, pobre das portas); picona (costureira); sabanta/e (escolanta, escolante); toleiros
(taberneiros); trolla (albanel); unaceiro (cordeiro,
que fai cordas); varante (alcalde); viveleiro (mercador de prata e ouro); xabarreador (capador).

Tamén se observa a presenza de colectivos tipo:
galluda (fame), pescurrio (peixe), recovaxe (recolleita), redondeiro (laranxal). Dáse distinción de
xénero co morfema –o/-a en palabras que no idioma galego e castelán teñen lexema distinto ou de
coincidencia parcial, realizando o feminino a partir
do masculino: liria/o (vaca, boi), gumarro/a (galo,
galiña), mea ou meia (ovella), meo ou meio (carneiro). En ocasións, esa distinción de xénero entre
masculino e feminino carrexa distinción de significado con alusión a tamaño: sapeira (sal), sapeiro
(salgadeiro), caixumela (caixa), caixumelo (baúl).
Así mesmo figuran aumentativos do estilo: vilón
(cidade, pobo grande) e algún epíteto: branquiña
(prata).
Constan denominacións con certo valor despectivo en casos coma: amigocho/a, amigorrio/a,
familurria (familia), limporrio (limpo) con terminacións formadas a partir do lexema ou raíz da
palabra galega. Dáse a presenza do sufixo culto
con aspecto irónico en pildatorio. Dentro desa
sufixación, a forma –mela engadida á raíz aparece formando palabras coma: bluxumela (blusa),
cadrumela (cortello), callumela (rúa), escadumela (escaleira), etc.

En consonancia co nivel cultural dos falantes e co
ser unha lingua non fixada na escrita, preséntanse,
como dixemos, vacilacións e alteracións vocálicas,
añadiduras, supresións, aperturas e peches de fonemas: follateiro ou fullateiro (paraugueiro), fisgar,
frisgar ou frirgar (mirar, ver, pescudar), fuquiño
ou foquiño (doente); cobrouzador (cobrador);
mireus ou mireos (ollos) fuste ou fusto (árbore,
pau, fungueiro), longaño ou langaño (chourizo),
doco ou docón (can), bérreo ou bérrio (millo),
forato ou foreta (fóra), bluxumela ou bluzumela
(blusa), cachamea ou cochamea (testa), caimana
ou queimona (cebola), caimós ou queimós (allos),
cañota ou cañouta (balea do paraugas), gumarra,
gudmarra, guimarra (galiña), langaño ou longaño
(chourizo).

O enxeño da mente criou campos semánticos ao
redor dun mesmo lexema ou raíz, utilizando para a
ocasión recursos derivativos do galego: oreta (auga),
oretar (chover, chorar, mexar, mollar), oretar pola
garlea (cuspir), oretar polos mireos (chorar), oreteira (fonte), oreteiriño (regato), oreteiro (río),
gran oreteiro (mar), oreteiroguezo (regatiño), oreto
(caldo, viño).

22. Ramón e Fernández Oxea [Ben-Cho-Shey]: O Barallete, citado, p. 9. A cursiva é do orixinal.

134

~

V

C O N G R E S O

D E

P A T R I M O N I O

E T N O G R Á F I C O

Entre os adverbios atópanse as formas: nexo (non,
ren, ningures), niquis (nada), sibis (si), quilé (nada),
trasufa (detrás), alibis ou elibis (alí), cedórreo
(cedo), cercurria (preto), diantrufo (dediante),
dentrufo (dentro), mastocho (máis). Algunhas son
verdadeiros latinismos. No caso da forma baixenta
ou abaixenta (abaixo) mesmo se dá indecisión da
vogal inicial a-.
E xa para finalizar, indiquemos como o maxín
popular foi quen dentro da sinonimia de crear
nomes diferentes para dirixirse a unha mesma
realidade: piollos: beiroes, bicetes, cacinos, guelfos, viaxantes, xastres; roubo: timo, gouchezo,
melancio; tonto, torpe: choulo, fandiño, fate,
proiña, xoulo; vello: cairolo, queirolo, coizo,
couzo, queirolas; vulva: ameixa, filpo, lurpia,
papuxa, pusca; candil: currixel, curuxol, colagante; calcetíns: calcañeiros, talasios, talaxios;
andar: canear, maquinar, andoliar. Outras veces
acontece o caso contrario, o que fai o barallete é
sintetizar expresións presentes na linguaxe común
concentrándoas nun só vocábulo: tarteiras, potes,
porcelanas para arranxar: cerrallo ou zarrallo;
ferramentas e oficio dos naceiros, follateiros e
gobernadores: tren. Ferramentas que o cerralleiro
leva ás costas nunha caixa con outras cousas que
usa no seu traballo: manchos.

Autoepitafio sobre a tumba de Ben-Cho-Shey no que
se declara colector do barallete

Conclusións
O seu traballo constitúe un punto e seguido para
outros posteriores, mais por si só sérvenos para
axudar a entender a vida destes ambulantes e a súa
comunicación recollendo as palabras do barallete e
inmortalizando para sempre un xeito oral de relacionarse dun oficio vido a menos, mais necesario para
coñecer a historia dun pobo e a súa xente.

O mestre Ben-Cho-Shey ten o mérito de ser a primeira persoa en mergullarse na vida e alzarse no
valedor da lingua dos afiadores como vehículo de
relación e tamén de cultura. Tivo a virtude de ser
non só o recompilador do barallete, senón tamén de
facer unha interpretación lingüística da xiria dun
gremio que caneou o mundo enteiro na procura
dunha mellora do seu benestar económico. O esforzo realizado axúdanos a coñecer mellor o mundo
dos afiadores mediante un traballo de campo rigoroso e exhaustivo realizado dende dentro, introducíndose na vida mesma destes profesionais e no seu
vivir de cada día. Unha condición de vida no medio
rural que se reflexa na súa linguaxe empregando
termos referidos ao mundo agrario, non exentos de
elementos de ironía e retranca.
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Os saberes tradicionais
e a súa transmisión

SANTIAGO VELOSO Troncoso
Asociación Cultural e Pedagóxica PONTE... NAS ONDAS!

“A cultura do norte de Portugal e a da Galicia
é exactamente a mesma cultura”.
Xaquín Lorenzo

Desde a Asociación Cultural e Pedagóxica Ponte...
nas ondas! vimos realizando desde hai dúas décadas un traballo de difusión, transmisión e posta en
valor do conxunto de manifestacións do patrimonio
inmaterial galego-portugués entre as que se encontran os saberes e oficios tradicionais.

existía un conxunto de expresións deste patrimonio
que procedían dun substrato cultural común, que
se conformaran nun mesmo medio natural e, por
tanto, as súas realizacións eran semellantes por todo
o territorio da Gallaecia romana. E se houbo un elemento que lle deu coherencia a todas as expresións
deste patrimonio, ese foi a lingua, a lingua orixinada
neste territorio e que identificamos como o “galego-portugués”. Nesta lingua desenvolveuse unha
importante tradición oral relacionada coas prácticas
e usos dos habitantes deste territorio.

A raíz das primeiras proclamacións das obras
mestras do patrimonio inmaterial realizadas pola
UNESCO no ano 2001, Ponte... nas ondas! comeza
cun minucioso labor de exploración e análise do
concepto que o organismo internacional abordaba
por aquel entón. Na súa definición, entendíase por
patrimonio inmaterial “o conxunto das prácticas,
representacións, expresións, coñecementos e
habilidades - así como os instrumentos, os obxectos
e artefactos, os espazos culturais asociados co que as
comunidades, os grupos nalgúns casos os individuos
recoñecen como parte do seu legado cultural”.

Nunha primeira abordaxe ao concepto de “patrimonio inmaterial” con vistas á súa explicación didáctica nas aulas, e despois de debates e intercambios
de opinións, concluímos realizando un primeiro
esquema do que entendíamos como “o patrimonio
inmaterial galego-portugués”. Tratábase de achegar
o patrimonio común galego-portugués ás escolas da
eurorrexión Galiza-Norte de Portugal e que tanto o
profesorado como o alumnado fose consciente do
conxunto das manifestacións deste patrimonio para
que puidese transmitilo.

Como mestres encargados de transmitir ás novas
xeracións as manifestacións do seu patrimonio
cultural, o primeiro do que nos decatamos era que
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Esta primeira aproximación ao concepto do patrimonio inmaterial serviu para que se abrise diante
da comunidade educativa unha fonte de recursos
que a escola deixaba de lado claramente. A cultura
común galego-portuguesa entraba por primeira vez
nas aulas abordada como un conxunto, como un
patrimonio común e compartido.

A “árbore do patrimonio”, como así lle chamamos,
representaba o concepto do patrimonio inmaterial
aplicado á nosa realidade, e estas eran as súas pólas:

“ÁRBORE DO PATRIMONIO ORAL,
INMATERIAL E INTANXIBLE”

No curso 2001/2002, as escolas participantes en
Ponte... nas ondas! levan a “árbore do patrimonio” ás
aulas e realízanse actividades de difusión e divulgación arredor do chamado “patrimonio inmaterial ou
intanxible”. Esta primeira aproximación conclúe coa
realización da programación da xornada de radio
interescolar da VII edición de Ponte... nas ondas! o
19 de abril de 2002 que tiña como tema central “O
patrimonio oral e inmaterial galego-portugués”.
Mais o labor de Ponte... nas ondas! co patrimonio
inmaterial continuaba noutro ámbito pedagóxico
e mesmo antropolóxico. A “re-descuberta” dun
patrimonio común por parte do profesorado dunha
e outra beira da “fronteira” levou a planificar a presentación dunha candidatura de patrimonio inmaterial diante da UNESCO. E para iso cumpría afondar
nos traballos iniciados para as escolas e contar coa
colaboración de especialistas que documentasen e
delimitasen as expresións máis representativas da
cultura común galego-portuguesa.
Os ámbitos nos que se centrou a proposta da
Candidatura á UNESCO foron:
1. Póla da “MEMORIA”: Incluíanse aquí a memoria
colectiva, a historia oral e as historias de vida.
2. Póla da “VISIÓN DO MUNDO”: Toda a mitoloxía,
os símbolos, a cosmogonía, os ciclos agrarios e da
natureza, as lendas, os dereitos humanos, a relixiosidade e os sincretismos, amuletos, tabús...
3. Póla do “SON E PALABRA”: A música, os instrumentos, as cantigas, a lingua, as falas gremiais, os
ditos, refráns, contos, contos, adiviñas...
4. Póla do “LECER”: As festas, as romarías, os bailes
e danzas, os traxes, a xoiería e ornamentación, os
xogos tradicionais...
5. Póla da “SAÚDE E ALIMENTACIÓN”: A sabiduría
materna, a culinaria, a menciña natural...
6. Póla da “PRODUCIÓN”: Incluíanse os labores e
artesanía, en xeral, os saberes tradicionais.

A literatura de tradición oral
As manifestacións do ciclo festivo anual
A cultura agraria
As tradicións marítimas
Os saberes tradicionais
No ámbito dos saberes tradicionais non só se describían os oficios coas ferramentas e vestimentas senón
que se incluían as falas gremiais, grazas á achega do
profesor Jorge Rodrígues (onde se incluían os afiadores). Neste apartado referido aos saberes realizábase
a seguinte introdución:
“a sociedade tradicional desenvolveu unha serie
de “saberes” que foron transmitidos de xeración
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en xeración. Estes oficios tiñan a súa razón de ser
nunha sociedade preindustrial e na que o tempo
era un ben para compartir cos demais. Por esta
razón, algúns oficios desapareceron por causa da
mecanización. Poñemos aquí como exemplo de
oficio xa desaparecido como profesión a dos telleiros. Aínda hoxe temos persoas que posúen este
saber pero que xa non o desenvolven como forma
de vida pero, o que é máis importante, conservan
a fala característica desta profesión, o verbo”.
Incluímos neste apartado tan só aqueles oficios que
desenvolveron xunto co seu saber unha fala propia
e o dos oleiros como un oficio que aínda mantén
unha vitalidade importante en diversos puntos deste
territorio”.
(Dosier Candidatura do patrimonio inmaterial galego-portugués á UNESCO)

LEVAR OS SABERES Á ESCOLA
Entre as medidas de salvagarda que garanten a viabilidade do patrimonio cultural inmaterial están a
identificación, a documentación, a investigación, a
conservación, a protección, a promoción, a revitalización e a súa transmisión (en particular mediante
la educación formal e non formal ).
A Convención para a Salvagarda do PCI (Patrimonio
Cultural Inmaterial) da UNESCO, no seu artigo 14
fala de “Educación, sensibilización e fortalecemento
de capacidades” e nel recóllese explicitamente que
se debe asegurar o recoñecemento e a posta en valor
do patrimonio cultural inmaterial mediante “programas educativos, de sensibilización e de difusión de
información dirixidos ao público e, en especial, aos
máis novos”, con “programas educativos e de formación específicos nas comunidades e en grupos interesados” ou con “medios non formais de transmisión
do saber”, entre outras medidas.

cia e por tanto sen a posibilidade de realizar a súa
actividade “tradicional” rompéndose así a cadea de
transmisión.
Por este motivo, a escola non pode permanecer
allea a esta falta de transmisión dos “saberes tradicionais” e debe asumir o papel de divulgar e transmitir este patrimonio “intanxíbel” ás novas xeracións. E é na escola onde estes procesos poden e
deben desenvolverse, valorizando e incentivando
a aprendizaxe coas persoas “portadoras” mediante

Como é ben coñecido, a maior parte dos contextos
de transmisión destes saberes foron transformados
ou mesmo desapareceron (e con eles os saberes)
debido aos cambios sociais. As persoas “portadoras”
destes saberes quedan fóra do seu ámbito de referen141
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Este ten sido o labor realizado por Ponte... nas ondas!
e as escolas da Eurorrexión que levan participado na
experiencia de comunicación transfronteiriza.

a transmisión oral directa, con actividades de relación e de demostración dos seus saberes e habilidades. Partindo do recoñecemento do entorno,
da cultura local, do máis próximo ao alumnado
é como se pode construír o seu coñecemento. O
profesorado só ten que ser mediador na construción do identidade do alumnado levando ás aulas
aqueles saberes tradicionais que foron adquiridos
pola súa familia e que debido a perda dos contextos de transmisión corren o risco de seren
descoñecidos.

O PATRIMONIO DOS TESOUROS VIVOS
Este foi o lema da XV edición da xornada de comunicación de Ponte... nas ondas! e do III Certame
de Recolla da Tradición Oral Galego-Portuguesa
realizados durante o curso escolar 2008/2009. Nese
momento, despois do traballo realizado durante
varios cursos escolares coas persoas “portadoras”,
divúlganse nas aulas os “tesouros humanos vivos”,
un concepto e un proxecto que a República de
Corea lle propuxo á UNESCO no ano 1993 e que
desde entón está a ser promovido entre os Estados
membros. Ao abeiro da Convención para Salvagarda
do PCI do ano 2003, a UNESCO considera que “un
dos medios máis eficaces para levar a cabo a salva-

As tecnoloxías da información e da comunicación
(TICs) son as novas ferramentas que deben ser
empregadas para esta transmisión. A utilización
desta tecnoloxía axuda a valorizar os saberes tradicionais, a fomentar o diálogo intercultural, contribúe á afirmación da identidade cultural e fomenta
a produción de novos recursos educativos para o
coñecemento e a transmisión destes saberes.
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garda do PCI consiste en garantir que os depositarios de dito patrimonio prosigan co desenvolvemento dos seus coñecementos e técnicas e as transmitan
ás xeracións máis novas”.

divulgadas na XVII edición de Ponte... nas ondas! e
pódense ver aquí:
h t t p : // p o n t e n a s o n d a s .o r g / g l / e d i c i o n s - g l /
xvii-edicion-pno

E para iso propón aos Estados que establezan sistemas de “Tesouros Humanos Vivos” mediante a identificación dos depositarios do patrimonio cultural
inmaterial (persoas portadoras), algúns dos cales
serán recoñecidos mediante unha distinción oficial
e incitados a seguir desenvolvendo e transmitindo
os seus coñecementos e técnicas.

E para finalizar os traballos que desde Ponte... nas
ondas! se veñen realizando cos oficios e os saberes
tradicionais, queremos mostrar o proxecto realizado
conxuntamente co Concello de A Guarda arredor
dos saberes e oficios relacionados co mundo do mar.
O proxecto denominouse “Tesouros vivos do mar” e
ao longo de preto dun ano, entre novembro de 2012 e
setembro de 2013 o concello de A Guarda acolleu os
traballos de investigación, documentación e recolla
de saberes relacionados co mar. O resultado foi unha
Web (http://www.patrimonioaguarda.org), un libro
(http://issuu.com/patrimonioaguarda/docs/libro_
tesouros_apaisado_v2/1?e = 3055565/6056965)
e un documental (https://www.youtube.com/
watch?v=B5hDyetKSJE)

Ponte... nas ondas! ten proposto a creación do Sistema
dos Tesouros Vivos da Eurorrexión para que se recoñezan ás persoas e comunidades portadoras dos saberes e expresións do patrimonio inmaterial galegoportugués. De momento, sen ningún resultado.
E para coñecer parte do traballo das escolas cos
“tesouros vivos” pódense ver e escoitar aquí: http://
pontenasondas.org/gl/edicions-gl/xv-edicion

Este é outro exemplo de posta en valor dos saberes e
os oficios tradicionais que poden ser desenvolvidos
contando coas persoas portadoras e coa colaboración das administracións.

E para seguir recoñecendo ás persoas portadoras,
no curso 2010/11, o tema proposto por Ponte...
nas ondas! para as escolas participantes foi “AS
BIBLIOTECAS VIVAS”, un concepto e unha proposta que continúa a poñer en valor os saberes das
persoas e que deu pé a levar ás aulas a persoas que
abriron as páxinas da súa vida para o alumnado nun
sinfín de actividades que foron desenvolvidas ao
longo deste curso escolar. Algunhas mostras foron

Para que todo este patrimonio común galego-portugués, mantido e transmitido até a actualidade polos
seus portadores teña o recoñecemento da humanidade, estamos a promover a súa inscrición na Lista
Representativa da UNESCO. Pódese apoiar desde
esta Web: www.opatrimonio.org
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Resume

do que consegue crear unha ponte de comunicación
entre os entornos máis inmediatos dos e das rapazas
e os seus centros educativos. Dende esta perspectiva
de traballo se afondará na determinación de termos
coma identidade e patrimonio.

A Asociación Pedagóxica Ponte Nas... Ondas! é unha
experiencia educativa que naceu co obxectivo de
fomentar as pontes de comunicación culturais entre
dous pobos: Galiza e Portugal. O cabo dos anos, esta
ponte de orixe xerou a ramificación de máis unións
entre diversas poboacións con similitudes culturais.

Palabras clave: cultura, identidade e patrimonio.

A través das actividades e o traballo colaborativo dos
seus membros Ponte Nas... Ondas! consegue afondar
nunha serie de temáticas imprescindíbeis na salvagarda do patrimonio cultural inmaterial e material,
chegando a presentar en 2004 a Candidatura de
Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués para que
a UNESCO o declare Obra Mestra da Humanidade.

Introdución

Nesta comunicación, arguméntase a existencia
dunha relación directa entre a Asociación Pedagóxica
Ponte Nas... Ondas! e a renovación educativa que se
creou coa valoración e estudo do patrimonio cultural dentro das escolas.

Na historia da renovación pedagóxica galegoportuguesa atopamos colectivos tan significativos coma a Asociación Socio-Pedagóxica Galega
(ASPG), a Asociación Socio-Pedagóxica GalaicoPortuguesa (ASPGP), Nova Escola Galega ou a
Asociación Galaico-Portuguesa de Educadores pola
Paz (AGAPPAZ), que xunto a outros colectivos, provocaron unha transformación social e educativa a

Froito dun novo escenario político español a finais do
século XX empézanse a mudar as prácticas educativas no ensino regrado a consecuencia da irrupción
duns renovadores movementos no sistema educativo.

Dentro da historia da renovación pedagóxica en
Galiza e Portugal, xorde un novo paradigma de estu145
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son arquivados ou identificados fisicamente por
diferentes expertos. Nembargante, a medida que se
somerxe no tema afloran dende as verbas da xente,
os bens etnográficos e as manifestacións culturais:
os oficios, os festexos, a medicina tradicional, as
lendas, a tradición oral... aspectos que conforman a
produción do patrimonio inmaterial.

prol da construción dunha escola pública, democrática e laica (Costa, 2004).
O rápido crecemento e desenvolvemento destes
proxectos renovadores educativos que brotan da relación entre interculturalidade, estudo do entorno e
patrimonio cultural dan lugar a busca de novas pedagoxías e materiais didácticos, provocadores de espazos de convivencia e reflexión nos centros escolares.

En España as leis do patrimonio histórico e cultural
as atopamos sustentadas por a propia Constitución
Española de 1978, onde claramente se compromete
ao Estado no valor e protección do patrimonio cultural1. Non obstante, non será ata o ano 2003 a partir
da Convención para a Salvagarda do Patrimonio
Cultural Inmaterial na UNESCO, cando se toma
verdadeira conciencia por parte do Estado Español
de considerar a mellora e salvagarda do patrimonio
inmaterial. Un novo desafío orixinado polo perigo
de destrución e descoñecemento deste amplo patrimonio cultural inmaterial que asomou coa escaseza
de recursos para salvagardalo dende os órganos do
goberno.

Nesta liña de traballo directamente relacionada co
achegamento entre culturas e a mellora permanente
da práctica educativa nace a experiencia pedagóxica
Ponte Nas... Ondas. Un proxecto de comunicación
interescolar que pretende a toma de conciencia do
valor que encerra a nosa cultura tradicional e da
necesidade da súa incorporación nos procesos
educativos e nos procesos de difusión e creación
cultural (Cid e Rodríguez, 2007: 11).
Un patrón dese escenario en mutación é polo tanto, o
constante desafío de afondar nunha serie de temáticas
que axuden a salvagardar o patrimonio cultural dos
pobos. Un patrimonio cultural moitas veces dividido
en tanxíbel e intanxíbel, para ser estudado por autores coma Paggi (2003) ou Pereiro (2012), como aquilo
que é conservado e memorizado dunha cultura. De aí,
a grande importancia de non consideralo un proceso
acabado e estático para a conservación e salvagarda
do mesmo, mellorando o desenrolo do noso futuro.

1. Patrimonio

Dende os primeiros momentos de incertidume e
desconcerto, se desencadean estudos e oportunidades educativas que neutralizan os temores do que
estaba entre mans. As renovadas ideoloxías apoiadas
agora na lexislación entendían a cultura intanxible
coma algo vivo e vital (Sampedro, 2000). Sen embargo, en Galiza aínda hoxe se continúa definindo o
patrimonio cultural dentro dun marco folclórico e
folclorizante (Pereiro, 2012). É por iso que dende os
movementos de renovación pedagóxica e dentro da
súa variada tarefa crítica se desenvolveran propostas pedagóxicas enriquecidas na cultura inmaterial.
Unhas propostas pedagóxicas que nacen en base á
diversidade cultural, a cultura de paz, o pluralismo
interxeracional e o estudo do patrimonio cultural
inmaterial. Unha práctica que posteriormente será
analizada, reflexionada e xustificada para que o
patrimonio inmaterial deixe de estar desprotexido
e menosvalorado coma algo meramente folclórico
(Parafita, 2011).

Cando a xente fala de patrimonio na maioría das
ocasións pensa nos obxectos tanxibles, aqueles que

De semellante opinión son autores coma Nieves
Herrero (2011), Álvaro Campelo ou Xosé M.

En conclusión, o obxectivo deste estilo de experiencias renovadoras educativas é conseguir reflectir na
escola a transformación social que se produza día a
día, e o mesmo tempo, a través da educación transformar a sociedade. Despois de todo, a cultura non
é estática e muda considerando as raíces de identificación dun pobo e os novos paradigmas de estudo
que emerxen ligados as novas formas de vida e as
innovacións tecnolóxicas.

1. Artigo 45 e 46 da Constitución Española. Publicada no BOE núm. 311, de 29 de decembro de 1978.
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dentro das comunidades; e patrimonio, como o que
é conservado e memorizado desa cultura (Agulló,
2010). Para as diversas sociedades coexistentes,
e que ao longo do tempo se fixeron se cabe máis
nómades, é normal a existencia da inquietude por
transmitir e concienciar ao mundo na importancia
do patrimonio coma fonte de desenvolvemento
dos países. Con ese obxectivo é por iso que, dende
a UNESCO e outros organismos e asociacións se
levan a cabo diferentes proxectos de dinamización
e recoñecemento da cultura e patrimonio das diferentes civilizacións.

González (2014) porque entenden o patrimonio
inmaterial dentro dunha concepción dinámica e de
traballo común para poder usala na construción da
historia. Despois de todo, se non se consegue mudar
esa visión de folclorización patrimonial córrese o
risco de perder máis patrimonio do que xa conservamos e o coñecemento dos sistemas culturais e
bens culturais da grande diversidade cultural galega
(Pereiro, 2011).
Claramente, e en parte por culpa dos obstáculos
emitidos dende os medios gobernamentais non se
conseguen rescatar todas as memorias pero, dende
logo, iniciativas coma as que leva a cabo Ponte Nas...
Ondas! axudan a minorizar os danos de recomposición das identidades das rexións (Feijoo, 2014).

2. Patrimonio inmaterial e oficios
Son obxecto de interese por parte de moitos autores
o patrimonio inmaterial vinculado ao entorno natural e cultural. Estudosos coma Mar Llinares (2002),
Xerardo Pereiro (2005) ou Xosé Carlos Sierra (2006)
que falan de cultura viva, advirten do perigo de emitir unha imaxe fosilizada e homoxénea da cultura
galega. O principal problema para elas e eles está en
producir novos elementos culturais que se cimenten
no rexistro dun determinado momento desa cultura,
que non son capaces de adaptarse aos novos tempos, e que por tanto, se limitan a documentación e
funcionalismo do estudo da cultura.

Unha análise profunda do papel xogado por a
Asociación Pedagóxica Ponte Nas... Ondas! centrando coma obxecto de interese o estudo do entorno e
da cultura galega lévanos a determinar a eficacia real
do recoñecemento por parte da sociedade dunha
identidade cultural que actúa xerando transformacións e cambios na realidade histórica e política
galega.
O desenvolvemento de situacións e contextos de
revalorización de elementos de tradición, tales coma
os que nos reúnen hoxe aquí, como é o oficio dos
afiadores, supón unha dignificación e constatación
da existencia dunha nova sensibilidade e receptividade cara os sinais de identidade da nosa historia
cultural.

O recoñecemento do patrimonio inmaterial coma
coñecemento e liña de progreso dunha sociedade
implica que non se fale só de patrimonio inmaterial
cando se fai referencia a cultura tradicional. O uso
habitual dunha ferramenta, de transmisión da lingua, de transmisión de contos e lendas, das formas
de traballo da xente... son cultura inmaterial. Trátase
por tanto, de manter unha identidade propia, de
usar os mecanismos propios dun pobo para seguir
facendo cultura e evolucionar.

Evidentemente o afiado foi e é máis que un oficio,
foi un modo de vida arredor do cal xirou a historia
local dunha serie de pobos. Hoxe, a súa práctica está
case desaparecida, non obstante aínda temos o coñecemento das pautas que rexían esta forma de vida,
o idioma empregado polas súas xentes, o barallete,
os percorridos e as paisaxes que acompañaban as
historias de vida destas persoas traballadoras...

Unha visión folclorista apoiada na lexislación
vixente, Lei do Patrimonio cultural galego (1995),
que confunde os costumes do pasado e o ruralismo coa tradición, e a cultura coa identidade,
demostran a loita e dureza de traballo que queda
por realizar reconstruíndo un patrimonio que flúe
da pluralidade das identidades dos pobos galegos
(Pereiro, 2011). Traballos de recuperación e coñe-

Activar unha importante fonte de riqueza coma
é a identidade a través dunha construción social
dinámica, entendida baixo un estudo caracterizado
por ser cambiante e procesual confirma a identificación de cultura como aquilo que é practicado
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nosa cultura enmárcanse nun traballo necesario
para promover a cultura da memoria como base
para estimular e potenciar as identidades e progresos das rexións poñendo freo a un tempo centrado
na globalización.

cemento dos bens culturais, dos sistemas socioculturais, dos instrumentos de desenvolvemento
dos pobos son o camiño para non perder máis
patrimonio cultural.
Dende esta nova visión de patrimonio cultural, os
oficios coma o de afiador son considerados coma
saberes e tarefas transmitidas de xeración en xeración, que anque coas súas variacións, tanto na súa
esencia coma na súa estrutura pertencen á nosa
identidade. Os afiadores, os labregos, as costureiras,
as redeiras... amósanse coma compoñentes simbólicos cargados de valores vinculados á identidade do
seu oficio.

3. Ponte Nas... Ondas!
A investigación da que procede esta comunicación
aborda á análise e coñecemento da Asociación
Cultural e Pedagóxica Ponte Nas... Ondas!; unha
experiencia educativa que ao longo do tempo permitiu dar a coñecer na sociedade unha cultura viva
e común entre Galiza e Portugal (Feijoo e Veloso,
2008). Unha cultura común asumida coma un reto
de formación dentro das escolas participantes neste
proxecto.

Uns oficios tendentes a desaparecer pola escaseza
de apoio ás persoas mestras nesas actividades, que
nos indican que a mera transmisión dese coñecemento coxea debido a falla de talleres que axuden
na práctica, na transmisión destes saberes as novas
xeracións. Obviamente, cada día fanse máis necesarios uns recursos de intervención baseados na investigación e estudo destes quefaceres que axuden o
rexurdimento duns oficios que contribúan directamente no desenvolvemento económico social dunha
rexión (Reboredo, 1999).

Ponte Nas... Ondas! nace do traballo colaborativo
entre docentes, alumnas e alumnos e xentes do
seu entorno máis inmediato para facer unha posta
en común do patrimonio cultural da rexión que os
rodea. Un traballo transmitido a través das ondas,
traspasando as fronteiras físicas co uso da radio, da
internet e dos medios de comunicación para enlazar
culturalmente aos pobos irmáns coma son Galiza,
Portugal, Brasil, Mozambique...

Os oficios “tradicionais” non só son un fenómeno
cultural senón que ao longo do tempo algún deles
soubo demostrar dunha ampla capacidade de reorientación formativa e profesional. Unha capacidade
que noutros casos non se materializou no tempo
porque este mundo global económico non atopou
un interese tecnolóxico e produtivo neles.

Unhas prácticas educativas que proceden da colectividade co fin de xerar cultura, e que nos descubriron coma se fai imprescindíbel dende todos os
sectores sociais que se faga unha reflexión crítica
sobre a importancia da interculturalidade e a interxeracionalidade no avance da creación e salvagarda
do patrimonio.

“O Artesão, por seu turno, é entendido como “o
trabalhador que exerce uma actividade artesanal, por conta própria ou por conta de outrem,
inserido em unidade produtiva artesanal reconhecida” ao qual se exige, por um lado, o domínio dos saberes e técnicas inerentes à actividade
em causa e, por outro lado, um apurado sentido
estético e perícia manual”. (Gayou, 2006: 6).

Actividades como as Xornadas de Radio Interescolar
Ponte Nas... Ondas!, uns obradoiros de radio entre
escolas de Galiza e Portugal nun principio, para posteriormente, estenderse a outros países, lémbrannos
que non debe existir apenas separación entre a realidade cultural e as novas tecnoloxías, pois estamos
nunha década na que as novas xeracións pertencen
ás comunidades dixitais (Veloso, 2008).

Claramente, os artesáns poden axudar na recuperación da economía social do noso entorno.
Podemos afirmar por tanto que os proxectos de
recolla e recuperación dos oficios vencellados a

Outras actividades coma as Mostras de Oralidade
Galego-Portuguesa; as conferencias e exposicións
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sobre temáticas do patrimonio; a elaboración de
libros–CD’s coma “Meniños Cantores”, “Cores do
Atlántico” ou “Na Ponte”; os Certames de Recolla
de Mostras da Tradición Oral; a participación en
proxectos coma “Grundtvig Grand Treasures” ou
“CampUSCulturae”, encamiñan a esta organización
cara a constitución do Patrimonio Inmaterial GalegoPortugués coma Obra Mestra da Humanidade. Un
reto que aínda está por conseguir.
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e social a través dunha rede virtual contribuíndo na
superación da fenda dixital existente no noso país e
no noso sistema educativo (Cid, 2012).
Precisamente por todo isto, Ponte Nas... Ondas!
destaca por ser unha asociación fundamental na
renovación pedagóxica e na formación cultural
do noso pobo. É unha organización que favorece
a cooperación transfronteiriza, desenvolve valores
de respecto entre pobos, implica ás institucións
educativas a participar dun contexto pedagóxico,
promove o uso das novas tecnoloxías creando
ponte na fenda dixital e finalmente, afonda mediante o ensino intercultural e interxeracional na
recuperación e salvagarda do patrimonio cultural
galego-portugués.

Unhas experiencias innovadoras que trouxeron consigo unha renovación pedagóxica nas escolas galegas abrindo portas a prol do estudo do patrimonio
e da integración de conceptos coma a aprendizaxe
cooperativa, ensino intercultural e interxeracional
ou construción pedagóxica da aprendizaxe cultural
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Resume

cativa, contando cun papel singular o alumnado,
familias e os diferentes veciños e veciñas da zona. A
metodoloxía para abordar os proxectos foi mediante
estudos de campo, utilizando diferentes técnicas e
instrumentos, sendo claves a observación in situ e
as entrevistas. De forma xeneralizada, pódese afirmar que o alumnado experimentou o coñecemento
de oficios e costumes que de ante man algúns dos
mesmos descoñecían na súa totalidade, onde os
menores adquiriron valores de respecto e conservación do patrimonio cultural tradicional.

O legado dos oficios desenvoltos de forma tradicional constitúe unha peza fundamental da cultura
patrimonial sendo preciso a súa conservación e
transmisión de forma interxeracional. Nos tempos
que corren, non existe a garantía da súa supervivencia. Tendo en consideración a relevancia cultural
e o interese pedagóxico que posúe o coñecemento dos oficios que seguen a conservar costumes
e tradicións, ideouse dende un centro educativo
público de educación infantil e primaria do interior
da comunidade autónoma de Galicia unha serie de
proxectos pedagóxicos. Estes tiñan como obxectivo fundamental promover o coñecemento e posta
en valor dalgúns oficios e costumes contextuais.
Determináronse tres proxectos co título de: os
curros, os lagares e pobos abandonados, ó longo
de tres cursos consecutivos e a través dos cales
se traballaron a figura do pastor/a, viticultor/a,
alambiqueiro/a, bodegueiro/a e panadeiro/a. Nel
tivo participación case toda a comunidade edu-

Palabras chave: proxectos, oficios, tradicións,
patrimonio cultural.

1.Introdución
O fenómeno da globalización trae consigo novos
desafíos de índole económica, política e social
(Torres e Burbules, 2001). Disto se desprende que
en ocasións, e en pleno século XXI a revolución
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Precisamente por estes motivos, se desencadeou
unha serie de proxectos didáctico-pedagóxicos de
conservación e promoción dos oficios e tradicións
locais de forma interxeracional.
Os novos retos educativos, dentro da sociedade
global, esixen que se incorpore un plantexamento
distinto que estableza finalidades máis ambiciosas e
complexas no proceso de ensino-aprendizaxe e que
se relacionen co proceso de desenvolvemento económico, social e cultural (Fernández, 2005).
Co fin de impulsar un coñecemento máis exhaustivo e próximo á realidade dos oficios e tradicións
da zona os proxectos focalizáronse no oficio de
pastor/a, viticultor/a, alambiqueiro/a, bodegueiro/a
e panadeiro/a utilizando como liñas temáticas próximas os curros, os lagares e os pobos abandonados
para a identificación dos mesmos.
Fachada e patio aberto do CEIP Plurilingüe Manuel
Bermúdez Couso

Deste xeito, e ao longo dos diferentes traballos desenvoltos, os proxectos resultaron ser, unha estratexia
imprescindible para lograr acadar unha aprendizaxe
escolar significativa e pertinente (La Cueva, 1998).

tecnolóxica e a industrialización constante a perda
de diferentes oficios e costumes propias do patrimonio cultural; sobre todo no caso das manifestacións
inmateriais vivas (Rodríguez, 2010).

2.Contextualización
Sen embargo, seguen a conservarse oficios nos cales
para a obtención do produto final, se manteñen
vivas as tradicións e costumes dos antepasados. Así
en toda Galicia, pódese afirmar que hai unha cantidade considerable de oficios que nos ofrecen produtos elaborados en base principalmente á tradición
oral e á observación e aprendizaxe das xeracións
anteriores. É unha realidade, que a cultura da oratoria, ten unha gran importancia e transcendencia
interxeracional, inclusive como legado patrimonial
de xeracións ancestrais (Suescún e Torres, 2008).

Dado que estamos situados nunha zona do oriente
ourensán, concretamente na comarca da Pobra de
Trives, preto da estación de montaña de Cabeza
de Manzaneda, disponse dunha climatoloxía e un
terreo axeitado que contribúe ao desenvolvemento
de certos oficios tradicionais que aínda hoxe en día
se conservan na zona.
Por tanto, e para levar a cabo os proxectos de
índole interdisciplinar que tiveron lugar no CEIP
Plurilingüe Manuel Bermúdez Couso sito na Pobra
de Trives, contouse coa participación de practicamente toda a comunidade educativa e tamén doutras
persoas que voluntariamente e de forma desinteresada se uniron e colaboraron activamente en cada un
dos proxectos educativos.

Moitos destes oficios permanecen no silencio dos
que o practican, non chegando a transmitirse de
xeración a xeración, correndo o risco de perderse
no tempo. É neste punto, onde os centros educativos
deben ser quen de potenciar e elaborar materiais
que promovan o contacto interxeracional (Area,
2011). De todas formas, son escasos os proxectos e
experiencias que se centran na transmisión do coñecemento dos oficios contextuais.

Debido á súa complexidade, os proxectos tiveron
lugar en diferentes cursos académicos, onde o alumnado participante foi variando nalgúns dos casos.
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viñedos e lagares que son viticultores/as, un alambiqueiro e bodegueiro, algúns propietarios/as de
casas abandonadas en pobos e unha panadeira. A
estes sumáronse outras persoas que directa ou indirectamente tiñan constancia de participar na súa
nenez en actividades desta índole.

Noutros, mantivéronse ao longo dos cursos seguindo o proceso.
Pódese afirmar que dentro dos proxectos os verdadeiros protagonistas, foron unha media de alumnado de 115, onde na súa maioría eran da propio
localidade e de pobos limítrofes.

3. Obxectivos e contidos dos
proxectos

Si ben é certo, non todos participaron de forma activa nas diferentes fases dos proxectos debido principalmente, á idade na que se atopaban inmersos por
aquel entonces, tendo unha dedicación máis activa
aquel alumnado que se atopaban en cursos superiores na Etapa de Educación Primaria, sendo estes
de 3º a 6º de Educación Primaria. De todas formas,
os demais cursos, tiveron oportunidade para ver o
resultado dos proxectos mediante videomontaxes
elaboradas polo propio profesorado e/ou realizando actividades concretas dentro da aula dirixidas a
adquirir coñecementos sobre os oficios estudados.

Atendendo ao currículo vixente nese momento, e
co fin de manter vivo o patrimonio da cultura tradicional, neste caso, a dos oficios que conservan
costumes populares, determinándose os seguintes
obxectivos globais:
Dar a coñecer a riqueza cultural dos oficios tradicionais da comarca.
Sensibilizar na posta en valor e recuperación dos
oficios e tradicións.

Respecto aos participantes voluntarios, e tendo en
consideración os diferentes proxectos, contouse
coa colaboración de tres pastores, varios donos de

De forma específica traballáronse os seguintes
obxectivos e contidos (táboa 1):

Táboa 1. Obxectivos e contidos traballados en cada un dos proxectos

PROXECTOS INTERDISCIPLINARES

Proxecto dos curros: a figura do pastor/a.
Obxectivos:

Contidos:

-Descubrir a funcionalidade dos curros.
-Coñecer a figura do pastor/a e do custeiro/a.
-Aprender a facer queixo e obter lá de forma tradicional.
-Producir un filme cinematográfico baseado na vida dun pastor antano.

-Os curros.
-Figuras do pastoreo: pastor/a e custeiro/a.
-O leite e a elaboración do queixo de forma tradicional.
-O gando: a rapa e fiar na rocha.
-A vida dos pastores/as no pasado.

Proxecto dos lagares: a figura do viticultor/a, alambiqueiro/a e bodegueiro/a.
Obxectivos:

Contidos:

-Coñecer a utilidade dos lagares.
-Identificar as ferramentas e utensilios para a recollida e o tratamento da uva.
-Coñecer estratexias de conservación e coidado das cepas.
-Aprender a elaborar e conservar augardente de forma tradicional.

-Os lagares.
-Ferramentas e utensilios do viticultor/a, alambiqueiro/a e do bodegueiro/a.
-Augardente: elaboración e conservación de forma tradicional.

Proxecto dos pobos abandonados: a figura do panadeiro/a.
Obxectivos:

Contidos:

-Coñecer a despoboación no rural.
-Identificar algunhas tradicións e costumes dentro dos pobos.
-Descubrir a orixe do pan nas casas.
-Coñecer o proceso de obtención e tratamento do cereal para elaborar pan.
-Aprender a obter pan artesanalmente.

-Pobos abandonados: costumes e tradicións.
-Os fornos nos fogares.
-O cereal do pan: tratamento e obtención.
-Elaboración do pan de forma artesanal.
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4. Descrición dos proxectos

Tendo en consideración a tendencia a desaparecer
do oficio do pastoreo na serra realizouse unha investigación por cursos sobre a figura do pastor/a e o
seu traballo a desenvolver. Para tal fin, partiuse da
información recibida das entrevistas aportadas polas
familias, grazas á cal o profesorado tivo coñecemento de diferentes curros da zona e detectou que as
familias posuían historias de vida de interese para
aportar aos seus descendentes.

Deste xeito, pódese afirmar, que os proxectos foron
xurdindo uns doutros sempre tendo como raíz o
coñecemento e práctica de oficios locais que conservasen as tradicións e costumes na súa forma de
traballar.

Como resultado da lectura das entrevistas dirixidas ás familias e da consulta informativa da zona,
tívose aceso a tres pastores voluntarios para ser
partícipes esta vez, das entrevistas realizadas polo
alumnado. Estes pastores trasladáronse ao centro
para dar información aos nenos e nenas respecto
do seu traballo, centrándose na vida de custeiro/a,
nos curros e a forma de pastorear. Ademais, o alumnado foi desprazado á serra para observar o seu
lugar de traballo.

Tres foron por tanto, os proxectos obxecto de estudo, onde un deles tiña como denominación curros,
outro os lagares e pobos abandonados. Todos eles
se traballaron de forma interdisciplinar e mediante
un fío condutor que pasou por diferentes períodos
ou fases que se perfeccionaron ao longo do proceso (táboa 2). En todos eles sempre se procurou
unha metodoloxía activa, onde o alumnado fose o
verdadeiro protagonista e que mediante estudos de
campo fose recollendo información e evidencias dos
diferentes oficios para así ir acadando os obxectivos
educativos ideados.

Nestas entrevistas, o alumnado tivo a oportunidade
de coñecer que os pastores/as soen desprazarse a
lugares localizados no alto da serra nas estacións
estivais co seu gando para poder pastar. E que no
pasado existía a figura do custeiro/a, sendo este un/
ha axudante que ía aprendendo pouco a pouco o
oficio do pastor/a e que na actualidade son poucas
as persoas que amosan interese por este oficio.

Táboa 2. Períodos ou fases comúns polas
cales pasaron os diferentes proxectos
DESCRICIÓN

1ª fase:
Entrevistas ás familias
acerca do oficio.

Administración de entrevistas ás familias elaboradas
polo profesorado, para ter unha aproximación aos
coñecementos previos de cada un dos proxectos
e oficios para a súa contextualización e previsión
das posibles aportacións informativas nos fogares.

2ª fase:
Entrevistas ás persoas
voluntarias e visitas para
estudos de campo sobre os
oficios.

O alumnado era desprazado, aos lugares nos cales
realizaban o seu oficio os voluntarios/as para
participar nas entrevistas deseñadas libremente
polo alumando.

3ª fase:
Actividades de dinamización
dos oficios.

Neste caso e dependendo do proxecto as
actividades variaban, podendo articularse dende o
inicio ou ó final, dependendo do curso no que nos
situemos. Si ben é certo, sempre se procuraba levar
a cabo unha serie de obradoiros que fomentasen a
posta en práctica dos oficios tratados.

INMATERIAL

4.1 Proxecto dos curros: a figura do
pastor/a

Estes proxectos tiveron lugar durante cinco cursos
académicos consecutivos dende o 2009 ata o 2014,
involucrándose neles, practicamente toda a comunidade educativa e partindo a idea dende o Equipo de
Normalización e Dinamización Lingüística.

PERÍODOS
OU FASES

PATRIMONIO

Tamén descubriron que a construción dun curro
consiste nunha pequena casa de pedra que serve
como refuxio para os meses nos cales o pastor/a
sube á serra. No seu interior consta do básico para a
vivenda pero tamén con diferentes compartimentos
para contar as reses e gardar o gando.
Como curiosidade, observaron que os cans pastores,
antigamente tiñan uns recipientes en rochas para
dispor da súa alimentación diaria durante o traballo
como acompañantes dos pastores/as.
Así mesmo e de forma paralela as familias e persoal
da comunidade educativa, participaban de forma
voluntaria nunha actividade programada dende o
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Serra de pastoreo situado na Mosenda en Cabeza de
Manzaneda.

Contador de reses e curral onde se garda o gando

Antigo comedeiro dos cans pastores

Maqueta do curro da Mosenda

centro sobre a construción de maquetas dos diferentes curros da zona.
Unha vez recibida toda a información, o alumnado
desprazouse a uns curros próximos á zona e realizaron unha serie de obradoiros que tiñan relación
directa coa figura do pastor/a e polos cales ían rotando en pequenos grupos.
Cada un destes obradoiros, foi programado e levado
a cabo por parte principalmente do profesorado,
familia e algúns veciños e veciñas que colaboraron
de forma desinteresada, sendo os seguintes: rapa da
ovella, fiar na rocha, muxido da cabra, elaboración
de queixo e diferentes contacontos sobre animais
imaxinarios na serra.

Maqueta do curro da Chaira das Lamas

dunha película educativa na que se relatase a vida
dun dos pastores que participou nas entrevistas,
e que actualmente segue na serra a conservar a
tradición.

Recollida toda a información e finalizado o proxecto, decidiuse reflectir todo na produción e gravación
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4.2 Proxecto dos
lagares: a figura
do viticultor/a,
bodegueiro/a e o
alambiqueiro/a.
Dado que este proxecto se sitúa
nunha zona da Ribeira Sacra, rica
en viticultura pensouse nun traballo que recollera toda a información relativa ás labores vitivinícolas, pondo atención sobre a figura do viticultor/a, bodegueiro/a
e alambiqueiro/a. Tratábase por
tanto de investigar como era a
vida nos lagares e para que se
utilizaban.
Rapa da ovella. Fiar na rocha.

Partindo dunha entrevista para os familiares recompilouse información acerca dos oficios correspondentes, que ao igual que na dos curros perseguía ter
unha aproximación aos coñecementos que posuían
as familias en torno ao tema obxecto de estudo.

Muxido da cabra. Elaboración do queixo.

De forma consecutiva, e por equipos, o alumnado
desprazouse a diferentes lagares, onde mediante
entrevistas recolleron información aportada por
varios donos de viñedos e lagares que traballan como
viticultores/as e un alambiqueiro/a e bodequeiro/a.
Isto permitiu o aceso ao coñecemento do ano en
que se construíron eses lagares, a utilidade naqueles
tempos e na actualidade, e o motivo polo cal pasaban épocas neses lugares.
Destas entrevistas, aprenderon que a construción
máis tradicional dos lagares, consistía nun habitáculo de planta baixa de pedra que se utilizaba para gardar o viño ata o seu traslado á vivenda. Antigamente
estes lagares estaban revestidos de madeira de
castaño para as vigas, contando cunha superficie de
palla no tellado, pero que nos tempos que corren se
utiliza principalmente a tella.
Tamén coñeceron que actualmente algúns destes
lagares están restaurados e que son poucos os que
o seguen a utilizar como refuxio nas épocas dos
traballos das viñas, tendo un tempo estipulado aproximado de un ou dous meses na época das vendi-

Diferentes lagares da zona
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mas, e de entre 15 ou 20 días cando hai que realizar
traballados de cavar ou podar nas mesmas.
Dos diferentes lagares, tiveron a oportunidade de
entrar no interior dun organizado como antano,
observando que dispuñan dunha especie de alpendre
no que durmían, xeralmente sobre palla e na parte
inferior, construíanse cubas de madeira nas que se
cocía o viño, facía o lume e se alimentaban. Tamén
había outra pequena zona no lagar, destinada a gardar
ferramentas que se empregaban para traballar nas
viñas (aixadas, tesoiras de poda, máquinas para dar
o sulfato, cestos,...). Incluso nalgúns deles, existía un
lugar para gardar as cabalerías, que era o medio de
transporte por aquel entonces.

Maqueta dun lagar.

De forma consecutiva algunhas familias e persoal
non docente da comunidade educativa, tamén participaron voluntariamente na construción de maquetas dos diferentes lagares da zona.

Outro dos obradoiros foi o de alambiqueiro/a, onde
se lles explicaba como era o proceso para a obtención de augardente, unha vez que se extraía o viño
mediante a observación do proceso.

Dependendo do traballo que se pretenda desenvolver, observaron diferentes ferramentas ou utensilios, onde para: a poda, utilizan as tesoiras; a cava
utilizan a aixada, a renda o sacho; a salgadeira e o
fuelle para dar o zufre; o cántaro para dar o sultafo;
a navalla para cortar os racimos de uvas na vendima;
os cestos de bimbios para apañar as uvas ata o lagar;
as botas de coiro para facer a mostada; a alquitara,
alambique ou pota para facer o aguardente e noutros
tempos o bandullo de cabra, que era utilizado para
transportar á vivenda o viño xa elaborado. Como
resultado final, o produto que entraba no lagar eran
as uvas obténdose das mesmas viño, augardente e ou
bullo, que servía este último para abonar as viñas.

4.3 Proxecto dos pobos
abandonados: o panadeiro/a
O proxecto de pobos abandonados consistiu en
facer un estudo sobre o despoboamento da comarca. Seguindo na mesma liña de traballo que nos
proxectos anteriores, deseñouse unha entrevista
para os familiares que permitiu localizar certos
pobos en estado de abandono.
Isto deu pé ao desprazamento a unha serie de pobos
abandonados e á distribución por grupos na elaboración de entrevistas a diferentes persoas que viviron nos seus tempos en ditos lugares, sendo estes,
Pontenovo, Baldonedo, Os Lameiros e Anagaza e
que hoxe permanecen deshabitados.

Coa información recollida, e para darlle forma ao
proxecto, realizáronse diferentes obradoiros nunha
zona vinícola, onde as familias representaban escenas de traballos que se facían antigamente. Un dos
obradoiros consistiu na explicación do coidado da
viña e nos produtos para a súa conservación.

As preguntas ían dirixidas á infancia, sistema educativo, xogos que practicaban, e ás tarefas relacionadas
coa vida cotiá. Entre as diferentes respostas, destacaba como rutina nos fogares a elaboración do pan, ir
co gando, a pisa das castañas, lavar no río, coidar dos
máis cativos, e axudar nas labores do fogar,... De de
entre toda a información transmitida, descubriron a
través dos veciños e veciñas que antigamente cada

Outro dos obradoiros, centrouse na elaboración do
mosto. Deste xeito os nenos e nenas descubriron
como se elabora e puideron degustalo a través dun
xogo de ruleta no cal podían probar diferentes tipos
de mostos.
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familia dispuña na súa casa dun forno artesanal no
cal elaboraban o pan de forma tradicional.
A raíz disto, tiveron lugar diferentes etapas de traballo presentadas en formato tamén de obradoiros rotativos, nos cales se pretendía a adquisición
de coñecementos relacionados coas tradicións dos
pobos, onde unha delas era a realización do pan nos
fogares. Debido a que este traballo está centrado
nos oficios, non se describirán tódolos obradoiros
realizados senón só o do proceso de elaboración do
pan pola relación directa co oficio dos panadeiros/
as. Concretamente, nestes talleres, tratáronse as diferentes fases polas que pasa o cereal do millo para a
obtención final do pan, sendo elaborado de forma
artesanal. Para o tratamento dos mesmos, seguíronse
os seguintes pasos: sementeira do millo, recollida do
millo, secado no hórreo, debullado do millo, moído
do cereal e elaboración do pan nun forno artesán.

5. Conclusións e prospectiva
Con estes proxectos o alumnado tivo aceso á riqueza
cultural da zona, e de forma máis concreta a certos
oficios e costumes. Por tanto, a tradición ten un gran
peso sobre os individuos (Lorenzo, 2003), neste
caso sobre toda a comunidade educativa.

Fotografías dalgúns pobos abandonados que visitaron.

De forma globalizada observouse que adquiriron
coñecementos que non posuían, tendo a oportunidade de experimentar de forma activa unha serie de
situación que descoñecían.
O contacto con persoas que promoven a conservación das tradicións potenciou que o alumnado fose
partícipe de ditas vivencias e adquirise valores para
o recoñecemento e apreciación do patrimonio máis
tradicional de forma interxeracional.
Un dos fornos observados durante a visita aos pobos
abandonados.

Ademais, os entrevistados/as, foron quen de aportar
as súas historias de vida, quedando patente; que
a riqueza da tradición oral, permite que persoas
que gardan na súa memoria un inmenso patrimonio histórico-educativo inmaterial, transmitan
coñecementos, neste caso dos oficios e costumes,
para favorecer a súa conservación e recuperación
(Agulló, 2010).
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Recollida do millo

Sementeira do millo

Secado no hórreo

Debullado do millo

Moído do cereal

Elaboración do pan nun forno artesán

O feito de pórse no papel dos panadeiros/as, viticultores/as, alambiqueiros/as, bodequeiros/as, e/
ou pastores/as seguindo as tradicións na forma
de levar a cabo o oficio, supuxo para o alumnado,
que fosen coñecedores directos das características
inherentes a cada un destes traballos, descubrindo
lugares, utensilios e formas de traballo diferentes
aos actuais.

De forma global, pódese afirmar que con este tipo
de proxectos, o que se pretende é promover nas
novas xeracións unha aproximación interxeracional
e a posta en valor das tradicións (Ricoy et al., 2012);
si ben é certo, e preciso que nos centros se traballe
dende o contexto para a conservación e fortalecemento das costumes locais.
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A visibilidade
do patrimonio etnográfico
nas web dos principais
museos galegos
Aida AMENEIROS e Carmen RICOY
Universidade de Vigo

RESUMO

ano 1999. O Museo do Pobo Galego presenta na
súa web unha abundante variedade de contidos
textuais e visuais sobre as tradicións do noso
pobo, que dinamiza a través de accións culturais
e educativas dirixidas os/as cidadáns, en particular a: cativos, mocidade e maiores.

Entre outros, o cometido principal dos museos
de corte etnográfico é protexer, conservar e
difundir a cultura popular. Na actualidade, para
dito fin tamén conta con mecanismos a través da
internet. Co obxecto de afondar no tratamento
que se lle da ó patrimonio etnográfico galego,
desde un medio de difusión tan potente, neste
traballo analízanse as web dalgúns museos galegos, tales coma as do: Museo do Pobo Galego (en
Santiago de Compostela), Museo Provincial de
Lugo, Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
e Museo de Pontevedra. O estudo encádrase
na metodoloxía cualitativa, e abordase a partir
dunha análise de contido das súas respectivas
web. Como conclusións principais cabe indicar
a presenza nas páxinas web dos respectivos
museos dunha ampla cantidade de actividades
culturais e educativas que emanan da cultura
popular galega. Neste sentido é de salientar o
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense pola
visibilidade que lle da ó patrimonio etnográfico a
través da actividade “peza do mes”, na que da a
coñecer, cada mes, unha peza do museo dende o

Palabras chave: museo virtual; patrimonio etnográfico; cultura, educación, ocio.

1. INTRODUCIÓN
O patrimonio etnográfico poderíase definir como o
conxunto de elementos materiais e inmateriais que
representan o pasado dun pobo, a partir dos cambios que experimentan nas súas costumes e tradicións. Deste modo, enténdese por patrimonio etnográfico a cultura material e inmaterial do pasado, así
como as formas de vida e de traballo, costumes e
valores, actividades, obxectos que se relacionen co
modo de vida, etc. En Galiza, como apunta Llinares
(2002) teñen valor etnográfico os coñecementos,
actividades, prácticas e saberes procedentes da vida
tradicional galega.
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gocen dunha vertente lúdica, para unha maior motivación (Álvarez Álvarez e García Eguren, 2013), ou/e
científica de carácter máis especializado. Na actualidade os museos deben contar con posibilidades para
captar a atención dos/as cidadáns, para elo é necesario ofrecer un produto en liña que consiga crear
interese no/a visitante a través da súa páxina web.
Se un museo virtual conta con potencial motivador
facilitará a posibilidade do proceso de formación a
partires dos fondos que expoña.

Os museos son unha parte significativa do patrimonio etnográfico, e na actualidade estes coñecen o
importante papel que desempeña internet para a
súa promoción. Coa chegada da World Wide Web
os museos viron a posibilidade de atraer a atención
e abrir as súas portas a un maior número de visitantes. Hoxe en día, estas institucións culturais contan
cunha web propia que facilita a interacción entre a
mesma e a sociedade. De feito os museos de carácter institucional do noso país contan cun dominio
web no que compartir contidos dos procedentes do
soporte físico e/ou exclusivos do da web que non
poden atoparse noutros lugares. Deste xeito, ata
existen museos sen sede física, é dicir unicamente
virtuais.

Neste traballo, co fin de afondar no tratamento que
se lle da ó patrimonio etnográfico galego, desde un
medio de difusión tan potente e estendido como é
internet, centrámonos na descrición e análise da
presentación e contido de diferentes museos desde
a vertente virtual. Para elo, indágase a través da análise das web de 4 museos representativos da nosa
contorna, coma son o:

Poderíase definir un museo virtual coma aquel que
emprega soporte dixital para dar a coñecer o seu
contido ó publico. Unha das características propias
do museo virtual é a facilidade de acceso ao coñecemento artístico dende calquera dispositivo, lugar e
hora do día co único requisito de estar conectadas/
os a internet ou dispor de unidades de almacenamento dixital. Diferenciar e categorizar os tipos
de museos virtuais é algo que podería facerse de
maneiras moi diversas, aínda que probablemente a
máis operativa sexa atendendo ó tipo de contido que
ofertan cara ó público con respecto ó que acumulan
na sede física de procedencia.

•
•
•
•

Museo do Pobo Galego.
Museo Provincial de Lugo.
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense.
Museo de Pontevedra.

2. MARCO TEÓRICO E ESTADO DA
CUESTIÓN
Un elemento calquera do patrimonio etnográfico,
dende unha ferramenta dun oficio a unha tradición
cívica, requiren da participación do espectador para
ser interpretadas. Segundo Becerra e Domínguez
(2014) cada un dos elementos do noso patrimonio
pode ser reinterpretado, unha e outra vez, dependendo do ollo que o contempla. Sendo así, un movemento cíclico que inspira xeración tras xeración,
non só a artistas senón tamén, ó resto da poboación.
De feito, conforme a sociedade vai avanzando, e os
medios audiovisuais e dixitais pasan a incorporarse
como parte da cultura, xorden experiencias e investigacións a partir da internet e da etnografía virtual.

Cabe indicar que se pode distinguir entre os museos
virtuais cuxa finalidade é exclusivamente a de publicitar contidos do museo físico ó que representan,
aqueles que adoitan mostrar pezas ou parte das
coleccións do museo físico, outros que ademais do
xa mencionado anteriormente engadirían novas
funcións só dispoñibles de maneira virtual, e por
derradeiro lugar estarían os integramente online.
Presentándose estes últimos cun carácter plenamente virtual.
Un dos requisito dos museos virtuais é o de contar
con información en constante actualización, accesible e intuitiva ó público para facilitar o coñecemento ós usuarios. É importante que os internautas
atopen nestas web estímulos que lles induzan a
explorar novas dimensións. Na mesma liña, tamén é
interesante que outros posibles visitantes atopen ou

Coa chegada e a xeneralización masiva de internet
como medio de comunicación e ferramenta de consulta popular, imperan novas necesidades institucionais e proliferan iniciativas, dun grande atractivo,
nas que tamén se atopan inmersas e das que gozan
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Pois cada unha destas institucións conta cunha
situación e historia que se debe ter presente.
Seguidamente pasamos a facer a breve recapitulación
destas entidades, tan emblemáticas na nosa contorna:

os museos. Motivo, entre outros, polo que os museos
comezan a crear dende o ano 1995, como indica
Hernández (2012), espazos virtuais propios e empregados como estímulos e recursos de aprendizaxe,
chegando como se mencionou a súa instauración en
liña, en moitos casos sen sede física aínda que cunha
ampla variedade de contido e apostas.

• O Museo do Pobo Galego, abriu as súas portas no ano 1977 no antigo Convento de Santo
Domingo de Bonaval, amosando un elevado grao
de concienciación de cara a manter vivas algunhas tradicións e costumes que, tal vez, quedaron
atrás na historia, pero que son de feito verdadeiras sinais de identidade do pobo galego. Conta
con nove salas permanentes, dedicadas o: mar,
campo, oficios, traxe, música, hábitat e arquitectura, sociedade, oficios urbanos, arte, arqueoloxía,
prensa e imprenta. Ademais, dispón de diversas
actividades non expositivas coma a “Mostra de
Cinema Etnográfico” ou o “Café da Memoria”, consideradas citas anuais claves.

Noutro orden de cuestións, a grandes trazos, podería
dicirse que a xuventude de hoxe en día descoñece
ou presta moi pouca atención ao patrimonio artístico
da súa contorna. Existen diversos compoñentes que
poden promover este feito coma o: prezo das entradas, escasa publicidade que se lle da ós museos ou
unha mala xestión por parte dalgúns departamentos
de comunicación. Por estas razóns, e dado o uso tan
estendido que estes xoves fan das novas tecnoloxías,
os museos virtuais preséntase como unha ferramenta
idónea para esta tipoloxía de público. Con todo, non
todos os museos ofrecen o mesmo tipo de fondos
físicos e polo tanto tampouco teñen idéntico nivel no
supeditado a contidos virtuais. Con todo, conscientes
deste feito, a maioría dos museos virtuais comezan a
centrase na concesión dun papel activo para as persoas usuarias dos mesmos a través de, por exemplo,
actos lúdicos (Ávila e Rico, 2012). Ademais, estes
museos poden ofrecer interesantes actividades non
expositivas como proxeccións ó ar libre, contacontos
ou diversas presentacións de novelas ou estudos.

Polo nivel de compromiso e acción manifestado,
este museo foi agasallado con multitude de premios, o máis actual, no ano 2014, está vinculado
co mérito do alcance substancial do museo, no
bo facer, na vertente histórico-antropolóxica de
Galicia.
• O Museo Provincial de Lugo, fundouse en 1932
no Pazo de San Marcos, sendo responsabilidade
da Deputación de Lugo, coa finalidade de reunir
e protexer os bens do patrimonio cultural lucense. Posteriormente foi trasladado ao Convento
de San Francisco. O constante crecemento deste
museo precisou de varias ampliacións co paso do
tempo. Cabe destacar que no ano 1983 o material
etnográfico co que contaba trasladouse o “Museo
Etnográfico e Histórico de San Paio de Narla”, en
Friol.

É evidente que as novas tecnoloxías inflúen na
transformación da cultura, nas formas de
comunicarnos, de traballar, nas costumes, etc. Con
elas, seguindo a Hernández (2012) os museos están
a experimentar verdadeiros cambios. A aparición
de internet na vida cultural contribúe, cada vez
en maior medida, a concibir estas mudanzas nos
espazos museísticos coma necesarios, atractivos ou
interesantes. Non obstante, para que un museo virtual
poida achegarse a un colectivo de visitantes maior,
non debería mostrarse coma unha web simplemente
informativa na que a interacción co/a visitante se
limite á transmisión de información. Neste sentido a
súa aposta interactiva supón un reto necesario.

Na actualidade este museo dispón de multitude de
recursos e actividades dinamizadoras para tódolos
públicos, sen esquecer ós máis cativos, ofrecendo
diversos obradoiros e contacontos, e ós rapaces/
as bríndalle actividades como “Cinema á Fresca” e
“Foliada do Oito”.

A modo de aproximación contextual consideramos
oportuno dedicar neste traballo un breve espazo á
presentación dos catro recoñecidos museos galegos.

• O Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense,
foi fundado en 1845 no antigo Colexio dos
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referidos. A análise realizada focalízase no plano
descritivo, interpretativo e reflexivo, descubrindo
os compoñentes básicos que presentan nas súas
web estes museos. Como apunta López (2002) a
análise de contido pode considerarse como unha
forma adecuada e particular de indagar sobre os
documentos. Por ilo, con esta técnica analízanse especialmente os contidos que recollen ditos
museos en internet.

Xesuítas. Tras a dispersión dos seus fondos, non
sería ata 1895 cando a “Comisión Provincial de
Monumentos Históricos e Artísticos” de Ourense
decida crear o “Museo Arqueolóxico Provincial”
no antigo Palacio Episcopal de Ourense.
O desenrolo do labor do referido museo, na investigación, foi recoñecida en diversas ocasións. En
relación á sección etnográfica, é de sinalar que
desde o ano 1993 goza de autonomía como museo
independente. Dende o ano 2002 o museo pecha
as portas ao público debido a unha ampla reforma na sede, e os servizos do museo trasládanse a
sala de exposicións, ó claustro de San Francisco,
e ó edificio Santa María de Europa (no barrio da
Carballeira).

Tal como se indicou, a mostra de estudo sitúase en
internet correspondendo as web do:
• Museo do Pobo Galego (http://www.museodopobo.es/index.php).
• Museo Provincial de Lugo (http://www.museolugo.org/index.asp).
• Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
(http://www.musarqourense.xunta.es/es).
• Museo de Pontevedra (http://www.museo.depo.
es/).

• O Museo de Pontevedra, abriu as súas portas no
ano 1929 e foi medrando masivamente non só cos
fondo das súas pezas, senón tamén en extensión,
xa que abarca varios edificios da cidade, as Ruínas
de Santo Domingo, o Edificio Castro Monteagudo,
o Edificio García Flórez, o Edificio Fernández
López, o Edificio Sarmiento e o coñecido como
Sexto Edificio do Museo.

Como xa se adiantou, o fin principal deste traballo
é afondar no tratamento que se lle da ó patrimonio
etnográfico galego, dende un medio de difusión tan
potente como é internet. Para ilo, realízase unha
análise das web de catro museos representativos de
Galicia a partir de diversidade de criterios que se
reformulan a raíz de traballos como o de GonzálezCarballo (2003) e Mckenzie (1997), combinándoos
cos intereses e inquedanzas propias da orientación
dada.

Este museo conta cunha ampla colección de
obxectos arqueolóxicos, artísticos, históricos e
etnográficos que veñen das importantes e xenerosas doazóns de particulares, algunhas delas verdadeiras xoias. O museo tamén brinda interesantes
e fermosas exposicións de carácter temporal e
contribúe ó desenvolvemento artístico e cultural da provincia, así coma dos xoves artistas en
formación aproveitando a canteira de promesas
da Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Así
mesmo, ofrece sesións divulgativas en centros
escolares, ademais de conversas e cursos de formación. Por outra parte, cabe indicar que participa en actividades e eventos de relevancia nacional
e internacional.

4. RESULTADOS
Os aspectos que se tiveron en conta para a análise
das páxinas web da selección obxecto de estudo
comprenden: compoñentes técnicos, xerais (relacionados con elementos funcionais e organizativos), e
de tipo específico (en base a difusión do patrimonio
etnográfico). Isto, permite obter resultados categoriais valiosos (figura 1), cuxos indicadores son a base
dos resultados obtidos.

DESEÑO METODOLÓXICO
Os o Museo do Pobo Galego, o Museo de Pontevedra
e o Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense
contan con webs propio. Por outra banda, á web do
Museo Provincial de Lugo accédese a través do por-

O estudo que se presenta encádrase na metodoloxía cualitativa, e abordase a partir dunha análise
de contido de diversas web relativas ós museos
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tal da rede Museística provincial de Lugo, que inclúe
a doutros museos da Provincia.
As catro web dos museos analizados presentan un
contido organizado e ben estruturado (véxase a
modo de exemplo o da figura 2). Cada un dos apartados que se recolle, na entrada principal, de cada
unha das web analizadas, acompáñanse de subapartados que plasman unha gran sistematización
do contido ofrecido. Por outra parte, en relación a
actualización do contido que presentan, cabe sinalar
que atópase máis información relacionada con exposicións ou actividades que información vinculada
coas coleccións do museo.
A web do Museo de Pontevedra, cuxo extracto
se reflexa na figura 3, brinda as persoas usuarias
noticias case diarias, e as súas actividades e exposicións actualízanse e preséntanse cada dous meses
aproximadamente. En caso do Museo Arqueolóxico
Provincial de Ourense, atópase unha información
menos restaurada e máis concisa, tanto en relación
ás coleccións como ás actividades e exposicións.

Figura 1. Categorías consideradas na análise

Figura 2. Estrutura da interface principal
da web do Museo do Pobo Galego

Respecto ó atractivo e a estética da interface das
distintas web, aínda que este sexa un elementos que
leva consigo certa subxectivade, cabe indicar que os
catro museos contan con compoñentes atractivos.
Como tónica xeral, presentan a información acompañada de imaxes en movemento, estáticas e vídeos,
coa excepción da web do Museo Arqueolóxico
Provincial de Ourense no que so se recollen ilustracións de tipo estático.

Fonte: http://www.museodopobo.es/

Todas as web analizadas contan cunha información
básica en relación ós seus horarios, tarifas, situación, etc. pero non sempre ofrecen a posibilidade
de contactar co persoal responsable. No referido
sentido, outra vez, é de indicar a excepción da web
do Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, xa
que carece desta información. Así mesmo, é este
museo o único que non ofrece unha información
detallada sobre a súa situación, os restantes apóianse
incluso na de google maps. Este recurso é de grande utilidades para facilitar a/aos usuarios/as a súa
chegada. Tamén é importante destacar que so a web
do Museo de Pontevedra ofrece a información en
inglés, ademais de en galego e castelán.

Figura 3. Estrato das noticias expostas
na web do Museo de Pontevedra

Fonte: http://www.museo.depo.es/noticias/ga.02000000.html

As web analizadas contan con diversos atallos internos que facilitan a súa consulta. No caso das do
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense e a do
Museo Provincial de Lugo ofrecen opcións de busca
para obter unha navegabilidade máis sinxela. Outra
forma de facilitar unha maior difusión e fomentan165
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A web do Museo Provincial de Lugo, aínda que ten
un gran peso polo importante labor de difusión do
patrimonio que transmite a raíz de múltiples estratexias didácticas, non presenta unha zona dedicada
as súas coleccións. En relación ó patrimonio, o
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense reflicte
distinta información aínda que non está relacionada
coa faceta etnografía. Isto pode deberse, como xa
indicamos, a que no ano 1993 a sección de etnografía deste museo separouse para ter un carácter
monográfico. Por último, cabe sinalar ó respecto
que a web do Museo de Pontevedra, de forma similar a do museo de Santiago de Compostela, clasifica os fondos etnográficos nos de: olería popular,
relixiosidade popular, cociña, ferrería, liño e lá,
mareantes e artes de pesca, música popular, e cantería dos cruceiros. Cada deste apartado acompáñase
de información e imaxes.

Figura 4. Peza da colección etnográfica (oficios)
do Museo do Pobo Galego
Fonte: http://www.museodopobo.es/ex-col-oficios.php

Entre as distintas web obxecto de análise, para
difundir o contido etnográfico, hainas que ofertan actividades dirixidas a diferentes colectivos,
exposicións, cursos e ata concursos de premios.
A web do Museo de Pontevedra, como pode constatarse na figura 5, dispón dun gabinete didáctico
con diferentes propostas de visitas e actividades,
aínda que esta estratexia de difusión ten carácter informativo, pois as prácticas desenrólanse
no propio edificio do museo. Cabe destacar que
ademais das actividades que o museo propón
para a súa visita, ofrece obradoiros en días sinalados, como por exemplo na celebración da “Feira
Franca”, festa moi popular no territorio pontevedrés. O museo implícase en levar a cabo distintos
xogos e obradoiros inspirados nalgún momento
histórico a recrear.

Figura 5. Gabinete didáctico
da web do Museo de Pontevedra

Fonte: http://www.museo.depo.es/gabinete.didactico/ga.07010000.html

do a presenza en plataformas da denominada “web
social”. Nesta, Facebook é a máis popular entre as
distintas web analizadas, a excepción da do Museo
de Pontevedra que non conta con ningún enlace a
redes sociais.
En relación ó patrimonio etnográfico que presentan as web dos distintos museos pódense destacar
diversas cuestións. A web que mellor mostra as
súas coleccións etnográficas é a do Museo do Pobo
Galego. Esta, clasifica a etnografía a partir de diferentes núcleos temáticos: agricultura, gandería,
oficios, pesca, transporte, medidas, uso doméstico,
indumentaria, xoias e complementos, relixiosidade
e crenzas, instrumentos musicais, xoguetes e festas. Cada un destes apartados conta cun conxunto
de ilustracións apoiadas cunha breve explicación
(figura 5).

O Museo do Pobo Galego e o Museo Provincial de
Lugo reflicten a dinamización das súas actividades
na páxina web, e brindan a maiores un documento en arquivo PDF con información detallada
de cada unha das propostas. Na web do Museo
Arqueolóxico Provincial de Ourense descóbrese
que as actividades que ofertan supoñen unha
menor cantidade ca nos demais. A práctica de
difusión máis célebre deste museo de Ourense
é a denominada “peza do mes” co obxectivo de
afondar no coñecemento histórico, artístico e mate166
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moi detallada sobre a súa situación, apoiándose
ademais en aplicacións dixitais coma a de google
maps para facilitar as persoas visitantes a chegada.

rial dunha peza pertencente ás súas coleccións.
Ademais edita un folleto da autoría dunha persoa
especialista ou investigadora e a peza do mes permanece exposta todo o mes.

As web examinadas contan con estratexias para
fomentar a difusión da información. De xeito que
empregan atallos internos, opcións de busca rápida,
dispoñibilidade de idioma (galego, castelán ou
inglés), e/ou enlaces a redes sociais. Estre estas
últimas, cabe destacar a de facebook como a máis
popular. Estratexias coma estas permiten unha
rápida e sinxela difusión para os/as usuarios/as.

5. CONCLUSIÓNS
Na actualidade é común que as institucións utilicen
un portal web para a difusión. No caso dos museos,
a utilidade de internet pode resultar moi relevante
xa que, cada vez en maior medida, os museos precisan de estratexias para atraer ós colectivos máis
xoves. As web dos museos reflicten a presenza dos
mesmos, nun medio de comunicación moi potente,
e acadan unha maior interactividade e difusión a
través das mesmas. Por ilo, é importante que ditas
institucións traballen de forma continua o deseño e
o contido das súas web.

Só a web do Museo do Pobo Galego e a do
Museo de Pontevedra presentan información sobre
o patrimonio etnográfico. A do primeiro, clasifica
a etnografía a partir de eixes temáticos arraigados
no contexto tradicional galego. Así mesmo,
o Museo de Pontevedra clasifica tamén os seus
fondos etnográficos de xeitos similar considerando
diferentes compoñentes da identidade do noso
país. Todos estes apartados son identificados nas
web e apoiados con fotografías para fomentar a súa
difusión.

As web dos museos galegos analizadas neste traballo
presentan unha estética coidada e agradable. A pesar
de que este é un elemento moi particular resulta de
interese telo en conta no seu desenrolo, pois os compoñentes referidos á estética tamén inflúen de forma
positiva e/ou negativa nas persoas. De feito resulta
difícil que unha páxina web dun museo sen incluír
gama de cores nin imaxes poida ter éxito.

Entre as distintas actividades propostas nas web
dos museos para preservar e dar a coñecer o
patrimonio etnográfico cabe destacar as do Museo
de Pontevedra por dispoñer dun gabinete didáctico
co que ademais ofrece obradoiros en días sinalados.
Esta é unha estratexia moi interesante para motivar
ó pobo pontevedrés a visitar o museo; e que o museo
organice en días festivos actividades, en relación ó
día en si, para nenos/as, así mesmo incentiva o
fomento do patrimonio etnográfico de Pontevedra.

É característico nestas web a intención de publicitar
os museos a través de estratexias que motiven ós
usuarios a visitalos, como por exemplo, relatando
a historia dos mesmos ou ofertando actividades
a distintos colectivos de idade. Cabe sinalar, que
nas web reflíctese que a información sobre as súas
coleccións é inferior á que por exemplo, se brinda
sobre as actividades que se ofertan. En relación á
información básica (horarios, tarifas, localización,
etc.) existen diferenzas entre as distintas web
referidas a pormenores do contido. Neste sentido
todos os museos a excepción do Museo Arqueolóxico
Provincial de Ourense ofrecen unha información

A modo de reflexión final, cabe indicar que todos
os museos virtuais deberían facilitar a difusión do
patrimonio de forma atractiva e cómoda (coidando
ó máximo aspectos sobre a accesibilidade), para
posibilitar o enriquecemento no plano formativo e
de ocio os/as usuarios/as.
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Presenza versus ausencia
dos xogos populares nas web
de entidades dedicadas
ó tempo de lecer
Sara MARTÍNEZ-CARRERA e Carmen RICOY
Universidade de Vigo

RESUMO

vez que as poden enriquecer contribuíndo a manter
vivos os xogos tradicionais, especialmente entre
as xoves xeracións. Finalmente, enfatizar que esta
modalidade de xogos gozan dun importante valor
lúdico e multitude de posibilidades socioeducativas.

Atopar na rede unha ampla programación sobre
os xogos populares non é tarefa doada. Por isto,
considérase de interese coñecer o tratamento que
se lle da os xogos populares, nas páxinas webs,
polas entidades que traballan na nosa contorna
nas actividades de lecer. O estudo abordado encádrase na metodoloxía cualitativa. A través dunha
análise de contido afondouse na visibilidade que
se lle proporcionan ós xogos ancestrais na web de
diferentes organismos/ institucións dedicadas ó
tempo de lecer. Deste xeito amosase o tratamento
proporcionado, unha parte, do patrimonio etnográfico inmaterial da comunidade galega como medio
fundamental para a transmisión histórico-cultural.
Isto, permite tamén aproximarse a interpretación e
comprensión da evolución existente entre os xogos
populares e os que predominan actualmente. Como
conclusións principais cabe indicar que é desexable
unha maior divulgación dos xogos populares nas
webs das entidades dedicadas o lecer, por ser unha
parte relevante do noso patrimonio. De xeito que se
precisa unha mellor concienciación nestas entidades
para reorientar as súas propostas de divertimento, a

Palabras chave: xogos populares; tempo de
lecer; potencial lúdico-educativo; páxinas webs;
visibilidade.

1.INTRODUCIÓN
A sociedade na que vivimos caracterízase como
cambiante e, cada vez en maior medida, está sometida ó uso masivo das Tecnoloxías da Información e
da Comunicación (TIC). Estes recursos irrompen,
hoxe en día, dun xeito vertixinoso en case tódolos contextos. Noutro orde de cuestións, de forma
contraposta ó anterior, cabe referir que os xogos
populares e tradicionais como a chave, saltar á
corda, o escondedoiro ou a buxaina foron os preferidos polos nenos e nenas das xeracións anteriores.
Sen embargo, na actualidade estes xogos vense
desprazados polas novas tecnoloxías que trouxe169
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no tempo libre dos cativos. A repercusión positiva
dos seus efectos, máis aló de que o xogo teña un
fin en si mesmo, meramente pracenteiro e ausente
de coaccións, indiscutiblemente tamén contribúe
ó desenvolvemento específico e integral das persoas. Por elo, resulta preocupante o uso masivo das
tecnoloxías, ó propiciar directa e indirectamente a
perda dunha tradición ancestral, quedando reducidos estes xogos a un segundo plano. Ademais este
feito da lugar a que se produzan transformacións
radicais na forma de valorar o tempo libre.

ron consigo a evolución constante de dispositivos
dixitais moi atractivos: teléfonos móbiles, consolas de videoxogos, Internet (coas súas múltiples e
diversas aplicacións e posibilidades). Certamente,
sendo os xogos populares tradicionais auténticas
manifestacións culturais, que forman parte do noso
patrimonio, pola forza da tecnoloxía, entre outros
aspectos, hoxe en día atópanse en perigo de extinción (Lavega, 2000).
Facendo unha pequena aproximación ó significado
do xogo, cabe indicar que se trata dunha actividade
espontánea e pracenteira, que normalmente está
suxeito a regras (establecidas ou improvisadas).
Nesta liña tamén se poden definir os xogos populares tradicionais como aquela práctica pracenteira,
desenvolta no tempo de lecer, que normalmente
se realiza entre un grupo social e se transmite de
xeración en xeración. O xogo xurde xeralmente de
forma espontánea no contexto cultural dun pobo
e proxéctase historicamente como una herdanza.
Podería dicirse que dá resposta a necesidades do ser
humano, favorece de forma espontánea a relación co
seu ámbito físico e social.

De forma xeneralizada, pode dicirse que as novas
tecnoloxías revolucionaron de maneira extrema o
estilo de vida das persoas, e sobre todo o modus
operandi dos mozos e mozas, xa que naceron e
están inmersos nunha sociedade dixital. Neste sentido, fálase de “nativos dixitais”. De feito, gran parte
das persoas dedican moitas horas a interactuar e
están “enganchadas” os aparellos dixitais: televisión,
teléfono móbil, tablet, consolas de videoxogos, ordenador, etc. Deste modo, o xogo cos/as amigos/as ou
coetáneos nas rúas resulta excepcional e chamativo.
Coincidimos con Ayán (2005), en que na actualidade
a evolución tecnolóxica e social determinou cambios radicais no modo de ocupar o tempo de lecer
en xeral, e particularmente nas prácticas lúdicas.

Dentro dos xogos populares poden encadrarse
aqueles de tipo tradicional ou autóctonos nunha
contorna xeográfica determinada. Os xogos populares son coñecidos e practicados por un público
moi amplo, abranguendo practicamente a todas as
persoas, independentemente da súa idade, condición social, económica, etc. Aqueles que teñen a súa
raíz, xorden ou se asocian a un contexto identificable considéranse autóctonos e pasan a formar parte
da propia idiosincrasia dunha zona, herdándose ó
longo das xeracións posteriores, durante centos de
anos. Polo tanto os xogos populares-tradicionais son
manifestacións lúdico-recreativas peculiares dun
grupo humano que soen estar vinculados e arraigados co contexto sociocultural no que se desenvolve.

Cabe insistir en que as relacións interpersoais se
atopan afectadas pola manifestación explosiva das
TIC, provocando a inhibición do contacto físico
e a interacción entre as persoas, xerando falta de
comunicación ou mermándoa ou supeditándoa a
vía virtual: a través das redes sociais, os videoxogos
en liña, etc. Con seguridade, os aspectos que vimos
referindo teñen repercusión sobre a escasa presenza
que teñen ós xogos populares, tradicionais ou autóctonos nas páxinas web de entidades que ofrecen
servizos dedicados ó tempo de lecer.
É de interese, mediante o potencial inmenso da nova
tecnoloxía, posibilitar a difusión dos xogos tradicionais entre as novas xeracións. Para Ureña, Alonso,
Vicente e Alarcón (2009) o contexto educativo non
pode manterse á marxe do progreso e é bo que
absorba todo o positivo. Entendemos, que os/as educadoras/es e en xeral dos cidadáns do século XXI
deben preservar e fomentar a práctica dos xogos

Seguindo a Parlebas (2001), os xogos tradicionais
están en consonancia coa cultura do pobo, e son o
reflexo da sociedade na que están inmersos. Por elo,
cabe referir que, en particular o contexto escolar
debe tomar partido dunha forma moi activa polo
desenvolvemento de actividades que dinamicen o
uso dos xogos ancestrais e promovan estas prácticas
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tradicionais, podendo combinala tamén co uso de
novos dispositivos. Hoxe en día, coa relevancia e
alcance de internet, a través das webs das entidades
de ocio, pódese facer un esforzo por promocionar,
en termos xerais, a difusión e penetración do xogo
popular entre as xoves xeracións desde contextos
de formación formais e non regulamentados.
Polo preocupante que resulta a situación descrita e
a implicación que sentimos, o propósito xeral deste
traballo é indagar sobre a presenza/ausencia dos
xogos populares nas webs dalgunhas empresas/
organizacións dedicadas ó ocio e tempo de lecer
no contexto galego. Para elo, afondouse na composición destes contornos dixitais e na atención
outorgada ou a denegación a que poderían quedar
supeditados ós xogos populares.
Figura 1. Compoñentes principais
que configuran as webs analizadas

2. METODOLOXÍA DE INVESTIGACIÓN
tificación dos aspectos básicos que configuran as
webs de cada organización estudada considerando,
para elo, a: Tipoloxía e características da institución
responsable, clase de recursos cos que contan estes
espazos dixitais, accesibilidade propiciada, grao de
actualización do contido que presentan, tipo de
fonte de texto e posibilidades que ofrece, idioma
empregado, e información de contacto (figura 1).

O estudo abordado é de tipo cualitativo e ten carácter exploratorio. A recompilación da información
obxecto de análise realizase a partir da observación.
Segundo Ortiz (2012), a observación é unha das técnicas de investigación máis importantes das ciencias
sociais e posibilita examinar a información partindo
dos obxectivos considerados inicialmente. A observación aplicada neste estudo é de tipo sistemático
con ausencia de interacción entre as investigadoras
e a realidade estudada. Este feito permitiu definir
con plena obxectividade as categorías obxecto de
análise.

Por outra parte nunha segunda fase de análise máis
específica, supeditada a atención que se reflicte
sobre os xogos populares nas webs das entidades
dirixidas ó tempo de lecer, identificáronse e indagándose sobre os seguintes extremos (figura 2):
• Oferta que presentan.
• Tipoloxía de xogos que amosan.
• Rango de idade dirixen o tipo de xogos
presentados.
• Información esencial ou accesoria que aportan.
• Historia referida os xogos.
• Regras de xogo.

2.1. Recollida de información e análise
Para a realización da análise extráese inicialmente
a información bruta das webs a partir da correspondente codificación unha folla de rexistro de
Excel. Deste xeito, a través dun sistema categorial,
derivado do contido específico das webs obxecto
do estudo, abordouse a análise das mesmas, coa
finalidade, como xa adiantamos, de indagar sobre a
presenza/ausencia dos xogos populares nestes contornas dixitais.

Polo referido, os análises realizados, dos que derivan os resultados presentados neste traballo, son
consecuencia dun exame en profundidade a partir
das categorías consideradas e definidas a partir da
información bruta (figura 1 e 2).

A determinación do procedemento categorial,
nunha primeira fase, levouse a cabo a partir da iden171
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2.2. Encadre e mostra de estudo
A análise desenvolta centrouse en 9 páxinas webs
de diferentes colectivos/ institucións/ entidades
e os seus enlaces son os seguintes (a data de
identificación e análise destas webs realizouse do
dia 10/12/2014 ó 10/02/2015): http://www.ganeda.
es/; http://www.opeixe-peixe.com/; http://www.
xirxilar.com/dinquirindin.html; http://www.altega.
com/; http://brinquedia.net/; http://www.agxpt.
org/; http://lucete.info/; http://goo.gl/u0cir8; http://
ocitemanimacion.blogspot.com.es/.
Primeiramente cabe sinalar que 3 das 9 entidades
analizadas (“Centro de Cultura Popular Xaquín
Lorenzo”, “Asociación Galega do Xogo Popular e
Tradicional” (AGXPT), e “Brinquedia”) declaran a
disposición de orzamento de procedencia pública; mentres as 6 restantes subsisten a partir dos
seus propios fondos. Ningunha das 9 entidades
analizadas se encadrar nunha Organización Non
Gobernamental (ONG). Seguidamente ofrécese una
sucinta presentación sobre cada una das páxinas
webs que foron obxecto de análise e que, polo
tanto, conformaron a mostra deste estudo.

Figura 2. Aspectos considerados na análise específica
sobre os xogos populares

• “Ganeda” (figura 3), esta entidade a través da
súa web presenta unha ludoteca, onde plasman
que desenvolven unha labor educativa a través dun
programa de actividades e xogos. Esta organización
concibe a ludoteca, coma un espazo dedicado o
tempo libre infantil, entendendo coma un recurso
necesario e complementario á escola co obxecto de
ir afianzando os coñecementos que van adquirindo
na mesma.

Figura 3. Portal web de “Ganeda”
(Fonte: http/:www.ganeda.es/)

• “Peixe-peixe” (figura 4), é un centro dedicado
ó ocio, en concreto a partir dunha ludoteca. No
seu espazo dixital, plasma a importancia que debe
dárselle as etapas da infancia e da adolescencia para
potenciar un desenrolo integral dos e das menores.
Para elo, consideran necesario facilitarlles recursos
que propicien a incorporación de hábitos saudables
e positivos.

Figura 4: Portal web de “Peixe-peixe”
(Fonte: http://www.opeixe-peixe.com/)

• “Dinquirindín” (figura 5), autodefínese como
un novidoso espazo lúdico-educativo e de desfrute
do tempo libre onde educadores/as, pais, nais e
172
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nenos/as poidan compartir intereses e inquietudes
gozando de alternativas atractivas, de animación e
formación. Conta cunha aula para a realización de
actividades creativas para promover o ocio entre
as familias con prácticas de estimulación sensorial,
imaxinación e repostería, obradoiros novidosos nos
que desenrolan manualidades, patronaxe, papelería,
musicoterapia, ioga e outras cuestións de animación
referidas a celebracións ou/e eventos infantís.
• “Lúcete Lecer” (figura 6), autoconcíbese coma
unha empresa galega dedicada á xestión dun lecer
de calidade para Galicia. Apóiase nun conxunto
amplo de monitores/as, directores/as, educadores/
as sociais, pedagogos/as, animadores/as, etc, con
formación específica e ampla experiencia no ámbito. Desenvolven prácticas puntuais de animación
para celebracións sociais, campamentos, obradoiros
e excursións. Cabe resaltar que contan cun amplo
abano de actividades relacionadas co tempo de
lecer.

Figura 5: Portal web de “Dinquirindín”
(Fonte: http://www.xirxilar.com/dinquirindin.html)

• “Altega” (figura 7), é unha empresa que oferta
diferentes recursos educativos. A súa finalidade
principal é a de achegar ás novas xeracións as súas
raíces e manter viva a nosa cultura. Na súa oferta
mesturan a recuperación da cultura popular coa
participación activa nos xogos entre os nenos/as e
adultos, promovendo o intercambio interxeracional.

Figura 6: Portal web de “Lúcete Lecer”
(Fonte: http://lucete.info/)

• “Ocitem” (figura 8), preséntase como unha entidade de ocio e tempo libre para nenos/as e persoas
maiores. Desenvolve actividades extraescolares,
propias dunha ludoteca, animación á lectura con
obradoiros, manualidades, ximnasia, danza, xogos,
teatro e campamentos.

Figura 7: Portal web de “Altega”

(Fonte: http://www.altega.es/)

• “Brinquedia” (figura 9), é a rede galega do xogo
tradicional e dedica un espazo importante a integración ou recuperación dos mesmos. Conta na súa
web con diferentes seccións nas que amosa distintos
documentos de posible interese para o/a visitante.
• O centro de cultura “Xaquín Lorenzo” (figura 10)
presenta na súa web diferentes obradoiros e entre
eles un de xogos tradicionais. O obxecto central
desta entidade é recuperar, divulgar e revitalizar os
xogos e xeitos de divertimento en desuso.

Figura 8. Portal web de “Ocitem”
(Fonte: http://ocitemanimacion.blogspot.com.es/)
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• “Asociación Galega do Xogo Popular e Tradicional”
(figura 11), pretende basicamente favorecer o desenvolvemento da práctica dos xogos e deportes tradicionais e populares galegos. Para acadar esta finalidade
contempla entre as súas liñas de actuación a creación
de redes de información e de divulgación das actividades lúdicas populares e tradicionais.

3. RESULTADOS
A continuación preséntanse os principais resultados
sobre a presenza versus ausencia dos xogos populares que albergan as webs seleccionadas.

Figura 9. Portal web de “Brinquedia”
(Fonte: http://brinquedia.net/)

3.1. Aspectos que configuran as webs
En canto ó tipo de recursos dos que dispoñen as
páxinas webs estudadas onde se puido analizar o
contido visual, sonoro ou audiovisual, é de destacar
que os nove espazos dixitais dispoñen de contido
visual. Respecto ó contido audiovisual o “Centro de
Cultura Popular Xaquín Lorenzo”, “Brinquedia” e
“Ganeda” contan co devandito. Con todo, o “Centro
de Cultura Popular Xaquín Lorenzo” ten unha
sección de vídeos pero non se identificou ningún,
e “Ganeda” dispón dun apartado con montaxe de
fotos e non conta con audio. Cabe destacar que só a
web de “Brinquedia” presenta contido sonoro.

Figura 10. Centro de cultura Popular
“Xaquín Lorenzo”
(Fonte: http://ccpxaquinlorenzo.depourense.es/)

Observando o tipo de accesibilidade que posibilitan as
webs obxecto do estudo, hai que indicar que as nove
páxinas analizadas presentan un grao de dificultade
para o acceso baixo, xa que en todas é doado navegar
adentrándose nos diferentes recunchos da websait e
dispor con facilidade dos contidos que recollen.
No referido ó nivel de actualización das webs, cabe
indicar que en seis das nove páxinas analizadas é
mellorable, xa que se identifican diferentes aspectos
sen actualizar como se pon de manifesto na figura
12. En cambio, o “Centro de Cultura Popular Xaquín
Lorenzo”, a “Asociación Galega do Xogo Popular
e Tradicional” e “Brinquedia” mostran un nivel de
actualización óptimo, presentando un contido organizado e ben estruturado. Cada unha das seccións que
conteñen presenta subapartados nos que detallan de
xeito minucioso toda a información ofrecida na web.

Figura 11. Portal web da “Asociación Galega
do Xogo Popular e Tradicional”
(Fonte: http://agxpt.gal/)
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Por outra parte, en canto á fonte do texto (opción
tamaño) que presentan, cabe sinalar que só na páxina do “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo”
(figura 12) pódese adaptar ó tamaño, tanto aumentando coma diminuíndo, en función das necesidades
dos/as usuarios/as. No resto de webs, esta característica está predeterminada e non é modificable.
Respecto ó idioma no que se mostran os contidos, o
“Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo”, ofrece
as tres opcións para seleccionalo (galego, castelán e
inglés); “Lúcete Lecer”, AGXPT, “Brinquedia”, “Peixe
Peixe”, “Altega” e “Ganeda” mostran o seu contido
en galego, mentres que “Dinquirindín” e “Ocitem”
preséntano só en castelán.

E T N O G R Á F I C O

Figura 12. Portal web de “Ocitem”
(Fonte: http://ocitemanimacion.blogspot.com.es/)

Sobre o medio para poñerse en contacto coas entidades, todas as webs analizadas mostran un número
de teléfono, unha dirección e un email para facilitar
a comunicación.
3.2. Atención atribuída ós xogos populares nas
webs

Figura 13. Centro de cultura Popular “Xaquín
Lorenzo”
(Fonte: http://ccpxaquinlorenzo.depourense.es/)

A continuación, móstranse os resultados obtidos despois da realización da análise sobre o trato que se lle
dá ós xogos populares nas diferentes webs das entidades obxecto de estudo. No referido a oferta de xogos
populares nas webs analizadas, obsérvase que só
nas do “Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo”,
AGXPT, “Brinquedia” e “Altega” hai unha sección
dedicada ós xogos populares onde se nomean ou se
ofertan ó público, mentres que nas outras cinco non
se presenta ningunha alusión ós mesmos.
A única entidade privada que oferta na súa web un
espazo dedicado os xogos tradicionais é “Altega”,
como se reflicte na figura 14, na que afirma que é
o mellor xeito para manter viva a cultura e achegar
as persoas ás súas raíces, e para tal feito ofrece
un parque de xogos populares e tradicionais. O
espazo desta actividade ilústrase cunha exposición
de paneis explicativos con algúns dos xogos máis
representativos do país coma a: Chave, Bilros, Aros,
Rá, Sacos, Turra-soga, Zancos, Tabas ou Pelouros.

Figura 14: Portal web Altega

(Fonte: http://www.altega.es/)

fomentar o espírito de equipo e nos que en moitas
ocasións se precisa dun adulto para dirixilos. En
canto á recomendación sobre o uso dos xogos tradicionais, pódese observar que a maioría dos que
aparecen nas distintas webs, están destinadas a
un rango de idade que abrangue maioritariamente
dende a educación infantil ata a de primaria, aínda
que tamén deixan a opción para o uso e desfrute
en tódalas idades.

En canto á tipoloxía dos xogos pódese destacar que
a maioría dos xogos populares, que se descobren
a partir da análise das webs, son os dirixidos a
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á corda, considéranse xa un feito excepcional. Así
mesmo as escasas prácticas derivadas dos anteriores
ou similares tamén se volveron menos cooperativas
e competitivas.

No referido á información sobre os xogos populares que se ofertan só o “Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo” e AGXPT mostran información ó
respecto facendo alusión á historia, características,
normas, obxectivo, descrición, natureza, tipoloxía
e número de xogadores/as a integrar. Tamén estas
dúas entidades informan sobre as tarifas para ceder
o uso dos xogos tradicionais, e en ambos casos son
en préstamo. En canto á oferta dos xogos tradicionais “Brinquedia” presenta unha selección sobre
recursos de xogos, entidades e artesáns que traballan en torno ó xogo tradicional. Nunha das súas
ligazóns accédese a un espazo dedicado a formación
e medios propios, onde se poden descargar documentos, compartilos ou participar en diferentes
procesos lúdicos e de aprendizaxe.

Polo xa referido, a ausencia de xogos populares
ofertados nas páxinas web analizadas é moito máis
destacable que a súa presenza. Por iso, debe promoverse un cambio, e neste sentido as entidades dedicadas ó ocio e tempo libre teñen que mostrar máis
sensibilidade e interese polos xogos populares e tradicionais. Non podemos esquecer a grande riqueza
que posúen en moitos aspectos: fomento de valores
e habilidades: Ademais de ser unha parte relevante
do noso patrimonio que integra un copioso valor
lúdico-educativo. Por último, cabe insistir en que
a perda ou redución do uso dos xogos tradicionais
porque servía de lazo entre diferentes xeracións e
pobos fomentando a interacción entre as persoas.
Ademais mediante a actividade con esta tipoloxía
de xogos transmítense valores ancestrais, formas de
vida e a idiosincrasia dun pobo. De forma xeraliza,
o xogo é un excelente medio de comunicación entre
as distintas idades que lima as diferenzas entre clases sociais e as derivadas de culturas distintas.

En canto á repercusión que acadan os xogos tradicionais, soamente o “Centro de Cultura Popular
Xaquín Lorenzo” e AGXPT fan alusión a que teñen
repercusión local, provincial, autonómica e nacional. Os colectivos ós cales van dirixidos son os
atopados nos centros escolares e para a práctica de
actividades lúdicas en campamentos, feiras e centros de ocio.

4. CONCLUSIÓNS
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A partir do estudo realizado pode afirmarse que a
repercusión e oferta dos xogos populares nas webs
das diferentes institucións dedicadas o tempo de
lecer é bastante escasa. Previsiblemente, esta situación é consecuencia de que, na actualidade, priman
na nosa sociedade os videoxogos como resultado da
forte influencia das novas tecnoloxías. O que provoca que lamentablemente sexan poucos os xogos
populares coñecidos por un amplo abano de mozos/
as, xa que hoxe en día a súa transmisión a partir dos
amigos/as, coñecidos/as, familiares, etc. non segue
os mesmos mecanismos que tradicionalmente,
cando servían de comunicación e punto de encontro e unión entre xeracións. A maioría dos nenos e
das nenas na actualidade prefiren pasar horas diante
dun ordenador, xogando a videoxogos, navegar nas
redes sociais e en xeral cos dispositivos móbiles,
antes que a práctica de xogos populares. Por elo, os
nosos xogos tradicionais, do escondedoiro ou saltar
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Liñas de actuación
para traballar a historia oral
dos devanceiros

Lurdes Arias Rodríguez
Profesora de Obradoiro- IES Val Miñor
Teresa Grande Piñeiro
Profesora de galego- IES Val Miñor

A participación nestas xornadas supuxo para nós un
xeito de achegar aos nosos alumnos aos tesouros do
pasado. Nestes tempos de tecnoloxía e velocidade,
puidemos, coa desculpa da elaboración dos programas, actividade que lles entusiasma, convencer aos
rapaces para que se achegasen ao mundo dos seus
maiores, tan diferente ao deles, no que a vida transcorría a outro ritmo.

No noso relatorio fixemos, en primeiro lugar, un
percorrido pola nosa participación en Ponte Nas...
Ondas! con programas audiovisuais dende o 2008
ata o ano 20141 para continuar facendo referencia a materiais elaborados para a materia optativa de Obradoiro de Iniciativas Emprendedoras no
marco da Actividade: “Aprende rapaz que eu non
vou vivir sempre”; e, para rematar establecendo
algunhas pautas para investigar a árbore xenealóxica dos alumnos e a investigación sobre a vida
e os oficios dos devanceiros.

Escollemos o formato audiovisual dende 2008, na
XIV edición. O tema a desenvolver era “Territorio e
identidade”, que nós adaptamos recollendo información sobre un xogo que permanece con forza no Val
Miñor, practicado tamén no norte de Portugal e que
os emigrantes levaron a Arxentina ou Uruguai: os
bolos celtas. O programa montouse cunha entrevista
feita por dous alumnos ao presidente da Federación
de bolos celtas e e coa gravación do xogo realizada
no campo de Camos un domingo pola mañá.

I A nosa participación
en Ponte Nas... Ondas
Dende que a Asociación “Ponte Nas... Ondas!” desenvolveu, en 1995, as súas xornadas, con alumnos
de centros de primaria e secundaria de Galicia e
Portugal, o noso Instituto ten participado como
unha das “escolas promotoras” nalgunhas das súas
edicións. Primeiro presentando programas de radio
e a partir de 2008, con programas audiovisuais.

O xogo consiste en derrubar o maior número posible dos dezaoito bolos ou birlos que se plantan ou
arman en liña enriba dunha lousa de pedra. Aínda

1. No que acadamos o premio á mellor videogravación sobre patrimonio
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historia que lles queren contar ás novas xeracións
que aprenden deles.

que derrubalos non é o máis importante, senón desprazalos o máis lonxe posible, conxugando forza,
coordinación e puntería.

Os rapaces fixeron unha exposición na aula na que
cada alumno e alumna presentou aos seus avós ante
os compañeiros, o que lles valeu para seleccionar
o léxico e esmerarse coa expresión, pois estaban a
contar a súa propia historia.

Onde máis se conserva o xogo é na zona suroccidental de Galicia; permanece a través das ligas
territoriais organizadas pola Federación Galega de
bolos entre Ourense e Val Miñor (en poboacións
como Monforte de Lemos, Viana do Bolo, Terra de
Miranda, A Terra Cha). Tamén se conserva no norte
de Portugal, en lugares como Melgaço, aínda que
aquí, mantense con algunha variante (só nove birlos
e outro maior que é o “vinte”).

Cos datos obtidos elaboramos a descrición da figura
do “avó de Nigrán- tipo”, plasmando as características que máis se repetían nos traballos entregados
polos rapaces de 3º e 4º da ESO daquel curso. Coas
fotos seleccionadas e poñendo voces ao texto fixemos a montaxe audiovisual.

Será na década dos 90 cando se aprobe o regulamento dos bolos na comarca do Val Miñor pola
Federación galega; é cando se poñen en marcha as
competicións que se desenvolven ata estes días.

“Ponte... a contar” foi o tema da XVIII edición
(2012) dedicada á difusión do conto popular de
Galicia, Portugal e Brasil. Nesta ocasión participamos dando vida a dous relatos: unha lenda popular, propia da zona de Vincios “A Garza e o Brión”
e un conto literario de Rafael Dieste: “O neno
suicida”. Na lenda, cóntase como unha garza e un
brión, un moucho, se namoran e teñen xuntos
descendencia; a garza dedicábase a ir pescar para
alimentar aos fillos e ao brión, e este, cando ela
non daba chegado, din os da zona, que escoitaban
como chamaba por ela: “Maríiia!!!”; así explican
parte dos ruídos que sentían na serra do Galiñeiro
e polas covas do lugar. Esta lenda dá nome ao noso
Equipo de Dinamización Lingüística, “o Brión”
e á revista que elaboramos dende normalización
lingüística “A Touba do Brión”, mesmo nomea ao
clube de lectura do centro: “O niño do Brión”.
Os alumnos de 3º e 4º ESO adaptaron os relatos
dándolle un formato de cómic. Logo puxéronlles
voces ao texto.

Na XV edición de 2009 o tema a desenvolver era:
“Os tesouros humanos vivos da Eurorrexión”. Os
nosos tesouros vivos foron Jesús López Méndez,
“Suso”, mariñeiro, presidente, daquela, da Confraría
de pescadores de Baiona, e Xosé Lois Vilar, historiador, arqueólogo, membro do Instituto de Estudos
Miñoranos (IEM) e autor do libro A talasonimia do
sur de Galicia (Ed. Nova Galicia Edicións, 2008).
Estes, a través das entrevistas que os alumnos lles
fixeron faláronnos dos nomes do mar e os motivos
que os fixeron nacer: os naufraxios, as marcas, os
fondos. Transmitíronnos a necesidade de recuperar
esta nomenclatura, pois corre o risco de desaparecer, xa que as novas tecnoloxías empregadas nos
barcos fan que xa non se usen.
“O tesouro dos avós” foi o tema a desenvolver na
XVI edición (2010). Un dos traballos co que quedamos máis satisfeitos. Os alumnos puideron descubrir o saber que atesouran os seus avós. Recolleron
fotografías e información deles atendendo a un
guión que previamente lles proporcionamos (casa,
escola, infancia, oficios, emigración, xogos...),
extraído do traballo “As voces dun tempo, dun
país” de Raquel Guimarei, para obter das entrevistas cos seu avós todo o potencial posible, lingüístico e humano, pois, ao principio, os maiores
pensan que a súa vida non é interesante. A medida
que xorden os seus recordos, séntense parte da

“Ponte... a brincar” na XIX edición (2013). Nela traballamos investigando algúns xogos populares que
os nosos rapaces descoñecían. Xogos habituais entre
os nosos pais ou avós que agora quedaron esquecidos. Noutros tempos era frecuente que os nenos
construísen os seus propios xoguetes, botando man
dos materiais que tiñan ao seu redor: pedras, vimbios, sementes, canas, paus... Eran habilidades que
pasaban de xeración en xeración, ata que se detivo a transmisión. Aproveitamos o espazo que nos
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II Materiais elaborados no marco
da materia Obradoiro de Iniciativas
Emprendedoras

ofrece o instituto para recuperar algúns dos xogos
tradicionais.
Nesta ocasión un compañeiro do noso centro,
Andrés Rodríguez, profesor de Historia, colaborou
connosco dando conta polo miúdo dos usos e materiais empregados para algúns xogos elaborados a
man na zona de Doniños. Así: o panterlo, o tiratacos, a billarda, o crebanoces ou as tarrañolas. Foron
exhibidos nunha pequena exposición no centro. Os
rapaces puideron probalos xogando con eles.

Actividade que se lle propón ao alumnado: “Aprende
rapaz, que eu non vou vivir sempre”.
Proporciónaselles algunhas fichas e materiais elaborados para esta materia optativa, algunhas para
resolver de maneira individual e outras en equipo,
precisando sempre da colaboración de bisavós,
avoas e outras persoas maiores que formen parte da
nosa tradición.

Polo traballo presentado na XX e última edición
concedéusenos o “Premio boas ondas”, ao mellor
programa sobre o patrimonio. Queriamos que nel
se recollese, de xeito xeral, o que os mozos e mozas
deste século levan “prendido na saia” herdado
dos seus avós, eses auténticos tesouros vivos. O
poema “Lembranzas” de Carmeliña serviunos de
fío de unión para enlazar unha serie de imaxes e
gravacións, testemuñas do legado dos devanceiros.
Incluímos fotografías dalgúns alumnos cos retratos
do seu avó ou avoa e unha breve presentación destes
(lugar de nacemento, idade, profesión...) datos que,
en certos casos, os rapaces non coñecían ata ese
momento. Recollemos a idea para estas fotografías
da exposición “Portarretratos”2 que levamos ao noso
centro. As fotos axudaron a descubrir os parecidos
físicos que permanecen, permitíndolles aos mozos
protagonistas recoñecérense,eles mesmos, nos acenos e trazos de carácter que lles contaron na casa.
Tamén incluímos no programa, as experiencias dalgúns portadores que posúen coñecementos a piques
de desaparecer, a través das entrevistas a un cesteiro, a un mariñeiro e á avoa dun alumno de 3º ESO
(Carmen, muller do escultor Xoán Piñeiro, orixinaria de Goián) que se prestou a visitarnos no instituto
regalándonos dúas horas do seu tempo. Detívose a
falar cos mozos, coma se da avoa de todos eles se
tratase. Contoulles os costumes e vivencias doutra
época. Iso que os nosos xoves están tan pouco afeitos a escoitar e que nós procuramos, co noso traballo, cambiar sensiblemente na medida do posible, a
pesar do pouco tempo e dos poucos medios dos que
dispoñemos no centro.

Contabamos con dúas testemuñas sobre oficios doutra época: “Voces de onte: Ché do Barbeiro, escolante” ( DVD 5’) e “Voces de onte: Manolo Canela, cesteiro de Donas” (DVD 5’).3 Logo investigamos sobre
os oficios do pasado no Val Miñor entrevistando ás
nosas avoas e avós sobre os traballos comunais que
se realizaban nas súas parroquias e sobre os oficios
máis importantes asociados ás materias primas ou
“produtos”.
A proposta, cara ao alumnado é o seguinte: Este
é un modelo de traballo de investigación no que
a maior parte das fichas proporcionadas son
para consultar coas persoas maiores das familias,
intentando sempre obter a máxima información
sobre as vidas das devanceiras e devanceiros:
cando empezaron a traballar, como aprenderon o
oficio, oficios doutros tempos, traballos comunais,
festas asociadas a algúns destes traballos, canto
tempo foron á escola, o que aprenderon, etc. Que
sabemos sobre os oficios dos nosos devanceiros
e devanceiras? Que oficios coñecemos e como os
clasificariamos nos distintos sectores económicos?
Cando desaparecen os traballos comunitarios?
Cales perviven? Desapareceron os traballos
parroquiais? E os municipais? Fanos os veciños?
Por que morre un oficio? Como desaparece? A
evolución da técnica e dos inventos teñen algo
que ver con esta desaparición? Cal son os oficios
máis importantes no Val Miñor e que relación
teñen coas materias primas ou produtos locais.

2. Fotografías: Fernando Páez. Coordinación: Raquel Guimarei
3. Os vídeos foron feitos sen coñecementos técnicos
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Fichas 4.1

1.1. Oficios de onte: escolante do ferrado
Investigando as medidas doutros tempos
O salario en especie: o escolante do ferrado chamábase así porque cobraba o que as familias
colectaran. O seu horario de clases tiña que respectar os labores agrícolas porque todas as mans
eran necesarias para traballar o campo (pola mañá moi cedo no inverno e a mediodía no verán).
As familias querían que os fillos, e en menos medida as fillas, aprendesen a ler, escribir unha
carta, medir as leiras, cubicar a madeira...
O saber deste mestres reducíase a saber ler e escribir e as catro regras (sumar, restar, multiplicar
e dividir) e, ás veces, a regra de tres.
Un ferrado é unha unidade de ............................A equivalencia en metros cadrados é diferente
entre distintos concellos. Por exemplo: Muros e Muxía 335 m2, Sober 484 m2, viñedo ourensá
629 m2 ¿Por que? ...............................
Un ferrado en Gondomar equivale a ......................., en Nigrán equivale a ............................
e en Baiona equivale a ............................. A vara equivale a ............................. m2 no Morrazo
e na Ría de Vigo. A fanega equivale a ............................. Kg. e a ............................. ferrados. O
cuartillo vale .............................. m2. A onza equivale a .............................
A libra equivale a ..............................
Outras medidas son ..................................................................................................................

1.2. Investigando a escola dos nosos devanceiros e devanceiras
Os escolantes do ferrado duraron moitos anos en Galicia pois as escolas públicas eran poucas e,
como a poboación galega estaba moi espallada, os rapaces e rapazas tiñan que percorrer grandes distancias para ir á escola, polo que as familias beneficiábanse destes escolantes que eran
representantes das institucións, ensinaban en castelán e normalmente daban o catecismo. Non
desapareceron ate que chegaron as concentracións escolares a mediados do S.XX (na realidade
existen ata 1970).
Onde aprenderon a ler e escribir? Acórdanse do nome da mestra ou mestre? Escoitaron falar dos
escolantes? Canto tardaban en chegar á escola? Ían andando? Había braseiro ou estufa?
Aprenderon as catro regras? E a regra de tres? Celebrábase algún día especial, por exemplo o
día da árbore? Quen limpaba a escola? Había animais domésticos cerca? Había nenos e nenas
xuntos aprendendo? Algunha lembranza especial dos castigos ou dos premios?
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2.1. “Voces de onte: Manolo Ca nela, cesteiro de Donas”, ficha técnica.
Manuel Canela naceu en 1947 en Donas, zona dunha grande tradición na elaboración de
cestos. Neste vídeo cóntanos como en Donas se facían canastras de 200, 100, 80, 60,40 e 35
quilos, sempre para a pesca, xa que tiñan grande demanda por parte de Pescanova e de portos
de toda España. Vendían a Efectos Navais de Vigo e chegaron a facer un bo negocio, polo que
había grandes campos dedicados á plantación de vimbios que hoxe están plantados de salgueiros ou abandonados.Tamén nos fala de como chegou a formar parte dunha sociedade que tiña
unha nave en Gondomar na que traballaron ata 35 homes e rapaces, e que deixou de existir
arredor de 1950, cando se encargou un molde de plástico -que parece ser aínda existe
en exposición- que acabou coa demanda de cestos. A partir deste momento os contedores dos
buques van ser de plástico polo que a sociedade na que traballaba Manuel ten que desfacerse
e os cesteiros vense obrigados a buscarse a vida doutro xeito.

2.2. Oficios de onte: cesteiro
“Atopáronse restos arqueolóxicos como debuxos en
vasillas de barro que demostran que xa se facían cestos
antes da cultura castrexa”.
Os traballos do campo e outros oficios
No casco vello de Vigo, cidade industrial, concentrábase a actividade comercial da cestaría. Arredor de 20 familias dispoñían de postos onde vendían todo tipo de cestas, algunhas máis habituais,
como os canistrelos ou cestas de lazo, que se utilizaban para levar produtos do campo ao
mercado ou para levar a roupa ao lavadoiro no momento de facer a coada; outras, como a cesta
ferroviaria, viaxaban no tren ou na parte traseira da bicicleta coa comida dos traballadores do
ferrocarril ou da construción. “Os canteiros levábana á obra. E na súa versión máis grande,
usábaa a xente durante a época do estraperlo en Portugal: conseguían un dobre fondo e metían
alí os quilos de café. Era unha das cestas máis demandada nos anos 40 e 50, podías pasar meses
facéndoas. Naquela época, cando eu era novo, cada un de nós facía 4 ou 5 cestas”, lembra Antonio Suárez Dávila, mestre de cestaría, un oficio que herdou do seu avó e do seu pai e a cuxa
recuperación está totalmente dedicado a través do Centro de Artesanía Tradicional (CAT) do
Concello de Vigo... O avó de Antonio e os antepasados dos dous últimos profesionais deste traballo na Coruña viñeron desde Portugal, concretamente dende a Serra da Estrela, o lugar máis alto do
país veciño onde hai unha aldea, Pousado, que se sigue dedicando á cestaría.
Revista Obradoiro de Artesanía nº 2
• Investigando cos nosos avós e as nosas avoas:
Utilizaban cestos nas súas casas? Para que tarefas? Coñecen algunha plantación de vimbios?
Onde? Coñeceron a algún cesteiro? Onde vivía? Fixéronlle algún encargo? Os cestos os facían
sempre os homes? Por que sería? Cando chega o plástico a Galicia? Por que vai ser máis barato
que a confección de cestos? Que consecuencias vai ter o invento do plástico e do “polistireno
expandido” nos aparellos de pesca?
• Busca imaxes das paletas e canastros que se utilizaban na pesca
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Fichas 4.2

3.1. Tranallos comunais4

Ata non hai moito, en Galicia, existían moitos traballos comunais, aqueles que se facían
en proveito da comunidade, aínda que ás veces os fixera unha soa persoa. Non se pagaban con
cartos senón con algunha contraprestación de axudas. O crego e os chamados señoritos case
nunca participaban.
Traballos de matiz téxtil: liño e fiadeiro
Traballos de matiz viñeiro: ADEGA, vendimia (os rapaces apañan os vagos) e feitura de aguardente. Antes so había prensa (de pao) nas adegas máis ricas do pobo
Traballos de matiz alimenticio: matanza (o matachín), forno (normalmente comunais con
leña de carballo que levan os vecinos)e muiño (alguns comunais, outros de herdeiros e outros
individuais)
Traballos de matiz gandeiro: as carretadas ou carrexas (de pedra, leña, herva para o señorito,
o crego ou para un amigo)e a beceira (levar o gando ao monte)
Traballos de matiz municipal: a traída das augas, o arranxamento dos pozos, dos regos, dos
camiños, das igrexas e do reparto da auga. A rega comezaba o 1 de xullo ata os derradeiros dias
de setembro. Podía tocar de día ou de noite (luz de candil ou de carburo)
Traballos de matiz festivo: enterro da sardiña, entroido e festas patronais.
Traballos de matiz agrícola: a esfolla do millo (as espigas metíanse nos canastros ou hórreos; as
follas ou casulas utilizabanse para facer colchóns), a seitura (os homes segan o centeo e as mulleres átanos en feixes), a malla (separar a palla do grao )e o aproveitamento dos montes comunais
Traballos de matiz venatorio: o estinximento dos animais daniños (xabarín, teixugo, porco
teixo que fai estragos no millo, a raposa, a garduña –terror de poleiros e pombeiros-, e sobre
todo, o lobo).
Traballos de matiz carpideiro: o ritual mortuorio
Traballos de matiz mariñeiro: recollida das algas, etc.
Para a realización de moitos destes traballos precisábase de instrumentos ou trebellos que facían
carpinteiros, ferreiros, oleiros, cesteiros ou culeiros (sacas)...

4. Enrique Bande Rodríguez e Carlos Taín Carril, Os labores dos nosos devanceiros, Caixa Ourense. 1985. Texto elaborado a partir dun estudo
escolar feito en Ourense.
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ANEXO 1
Guión para entrevistar aos devanceiros e
devanceiras. Raquel Guimarei

III Investigando os oficios da árbore
xenealóxica dos nosos devanceiros
O alumnado do obradoiro comeza esta actividade
construíndo a súa árbore xenealóxica, ata os seus
oito bisavós e bisavoas referindo os oficios (ademais
da data de nacemento, lugar e morte se é o caso).
A continuación elixe un oficio da súa árbore xenealóxica e realiza unha breve enquisa ao avó ou avoa
(bisavó/a se aínda vive) sobre o traballo e a vida dos
seus tempos. Finalmente, traspasamos esa información a diapositivas e facemos unha presentación oral
para o final de curso. Podedes ver unha mostra do
que estamos a falar na presentación que envíamos
ao Proxecto terra no curso 2010- 2011
http://en.calameo.com/read/000247459a45db6fe25e2

Imos aproveitar para facer algunhas preguntas relativas a súa vida. Dependendo das ganas que teñas de
afondar, aquí tes un guión para poder seguir e que
tes que adaptar segundo proceda dun entorno rural
(aldea) ou urbano (vila).
1. Presentación do lugar de nacemento, idade e
outros datos dunha biografía básica que elas e eles
queiran compartir espontaneamente.
2. A infancia na vila: xoguetes, xogos infantís (a
mariola, a buxaina, o aro...), ir aos niños, roubar
froita, os carbóns por Reis...

Cada curso que pasa, máis sorprendente é este traballo. Resulta basicamente, un filón. Ten moitísimo
interese tanto para a historia persoal dos alumnos
(xa que aínda están en condicións de recabar información valiosa acerca da vida da súa familia), como
dende o punto de vista docente e antropolóxico pois
axuda a ter coñecemento dos oficios máis representativos do concello e da bisbarra na que traballamos.
O alumnado implicado neste proxecto, despois
dalgúns anos, preguntan polo traballo que fixeron
e cada vez ten repercusións máis positivas nas
relacións interpersoais dentro da clase. Ser rico ou
pobre, dedicarse a un oficio ou outro é igualmente
imprescindible para o conxunto da sociedade.

3. A casa: estrutura da vivenda, cantos vivían nela?
mobles, armarios, chineiros, colchóns... Reparto do
traballo doméstico, A corte, Compartían o espazo
cos animais?
4. A familia: familias numerosas, relación cos pais,
o respecto que se lles tiña, o trato de vostede, continuación dos oficios paternos, axuda no campo desde
moi nenos, premios de natalidade, o vinculeiro.
5. A escola: a Instrución Pública. Nenos e nenas
comparten aula?, danse diferentes niveis xuntos?,
espazo a recorrer para ir á escola, castigos escolares,
castigos por empregar o galego, O mestre ou mestra
son de fóra?

Temos así, como resultado deste traballo de investigación, un material que cremos ten unha grande
valía, a pesar de permanecer quedo, sen ser estudado nin analizado por ninguén por falta de tempo.

6. A educación: as catro regras e máis nada. Quen
estudaba algo máis?, Quen podía facelo? O ensino
privado. Valoración das artes no ensino relixioso.
As escolas de ferrado, quen eran os escolantes?,
que formación tiñan?, realizaban outros oficios?,
quen os contrataba? Que se ensinaba, como e quen
controlaba o currículo? Ler, escribir e contar, os tres
obxectivos do mestre do ferrado, cando desaparece
esta modalidade de escolarización? Onde se impartían as clases? Quen escribía as cartas aos que non
sabían facelo? Os libros con diferentes modelos de
cartas para copiar ou inspirarse: cartas de amor, de
pésame, de recomendación, comerciais... por suposto todas en castelán.
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discotecas as mozas teñen entrada gratuíta ou danse
casos como a recente subasta de menores con billetes do Monopoly ou o sorteo dunha operación de
peito nas discotecas.
11. As relacións afectivas: a importancia dos bailes como espazo de encontro entre mozas e mozos.
Como se facían noivos? Anos de relación, todo era
pecado, verse só os domingos e con carabina,
relación en galego e as cartas en castelán, trato de
noivos, fillos de solteira, empezar a vivir xuntos con
pouco espazo e con parte da familia, o casado casa
quere, falta de intimidade física e afectiva.

8. Guerra civil e posguerra: recordos, represións,
vinganzas, delacións de veciños, dos curas, os
falanxistas, os mortos nas cunetas. Os fuxidos, os
maquis, tiñan protección do pobo?, recordan algún
escondido na casa? As gavelas dos guerrilleiros,
como Benigno Andrade, coñecido como Foucellas.
As enfermidades da posguerra: a tuberculose, o
tifo, os piollos as lombrices, a tiña... Os remedios
caseiros: a pataca na fronte para baixar a febre, a
espiñela. A hixiene, lavarse no pilón, mexar polas
mans para as freiras ou as bochas. As penurias económicas, a fame, a comida de antes: a cebola con sal
como se fose unha mazá. O estraperlo e os trucos
para evitar impostos: a alcabala, o fielato, a cartilla
de racionamento.

12. Supersticións e tradicións: a Santa Compaña
ou Estadea, quen a ve e por que? As meigas, o mal
de ollo, a espiñela, levantar a paletilla, a sombra do
gato, os remedios, os menciñeiros, os compoñedores, o vaso de auga para sacar o sol, os escritos, o
responso a San Antonio, as herbas de namorar, o
sabugueiro, o cinamomo o Libro de San Cibrán, o
Ciprianillo, prohibido pola Igrexa católica e coñecido como el libro del hechicero, e outras tradicións
e lendas familiares...

9. A emigración: razóns da marcha: económicas,
políticas, sociais, deixar de depender e vivir na
casa do vinculeiro... Cantos da familia emigraron, a
onde? Tiñan familiares ou coñecidos no outro país?
Os centros galegos. A viaxe: barco/tren, cantos días
tardaban, a que idades emprendían a viaxe... A chegada: como era esa nova sociedade (o idioma)? Era
fácil encontrar traballo? Forma de vida, mentalidade,
adaptación, diferentes traballos... Gañábase máis?
Había cartos para enviar á familia? Sentíronse aceptados ou rexeitados nesa sociedade nova? Como era
a vida na cidade? A volta: indianos, persoas retornadas, a readaptación...
10. As festas e o ocio: as fiadeiras, as espadeiras,
as romarías, as xogas, as verbenas, os bailes. Os
mozos pagaban máis? Quen invitaba? As cancións,
as coplas, os cuplés, o estereotipo folclórico español, as cancións en galego. As festas: do Patrón, do
Entroido as feiras do gando, a matanza. A chegada
do cine, artistas de moda.... Cando se ía ao cine? Era
caro? O baile, quen invitaba? As mozas tiñan que
ir acompañadas? A chegada da televisión. Posible
coloquio sobre se a situación cambiou moito ou non
comparándoa coa actualidade, na que en moitas
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ANEXO 2
POEMA de Carmeliña
LEMBRANZAS
Doces lembranzas hoxe
me levan ao pasado:
a casa solariega dos avós,
as veigas escarpadas,
un alboio e un carro,
cos canizos postos
para soster a carga.
Polas noites ao pé da lareira
a avoa cantando,
debullando o millo
ás veces fiaba.
Hoxe a miña avoa
camiña sen ganas
ten cabelos brancos

e bastón de nácar;
confúndeme o nome,
chámame Tomasa
e dime que ten
un noivo por Francia.
Eu sempre suspiro
rindo as súas grazas
e cando a fatiga
ás veces me gaña
sempre penso e digo:
“Canto de ti levo
Prendido na saia!”
(Carmeliña)

4.2.2. Materias primas ou produtos
materias primas

oficios

O granito
A pedra
(lousa,lignito,Plomo-zinz,Caolín,
cuarzo, Caliza, magnesita...)

Mineiros,
Pedreiros, Canteiros
Louseiros
Forza humana e forza animal

Arcillas
O ferro
Area
Salinas
O peixe
A lamprea
O polbo

Telleiros ou cabaqueiros,
Alfareiros ou oleiros
Ferreiros
Construción
Comerciantes de sal

Naves de pau, forza humana
e velas de vento, a chegada
do vapor, o gasoil

Mareantes, mariñeiros, chalaneiros, pesqueiras, patróns, carpinteiros de ribeira, armadores, oficios
do naval
Percebeiros, Polbeiros

Os cultivos mariños
As algas
As cunchas

Mariscadores, bateeiros
Argaceiras e argaceiros
Artesáns abalorios

A castaña (en Galicia desde antes
dos romanos)

Ouriceiras, castañeiras

O liño (en Galicia desde a Idade
Media)

Fábricas de tecidos con
enerxía hidráulica. O algodón
procedía de Catalunya

O trigo (unha das primeiras
plantas en Europa)
O millo (1591- 1752)
O centeo (unha das primeiras
plantas en Europa)

Muíños de rodicio e muiñeiros
(enerxía hidráulica).
Primeiros muíños eléctricos

Ata case 1950 existen numerosas: Bateeiros e Tecedoras, fiadoras,
Costureiras, bordadoras
Xastres
Peiteiros (construción de telares)
Segadores
cribeiros e peneireiros
Agricultores, labregos
Agricultores
Agricultores
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Cubas de madeira

Cubeiros, Viticultores,Bodegueiros
Poteiros
Madeireiros, Serradores, Loreiros (xugo das vacas), Carpinteiros (de armar, de ribeira, cubeiros,
ebanistas,etc)
Cesteiros

Os vimbios
Coas candeas alumeábase a
casa e a igrexa

Cereiros
Meleiros

A lá

Os bateiros ate 1957, Teceláns

O coiro, peles

Curtidores, zoqueiros

Gando vacuno
Porcino

Gandeiros, chaláns, Carniceiros
Matachíns, capadores
Albeite (veterinario)
Cazadores
Carreteiros, transportistas, choferes

Aves
Cabalos

INMATERIAL

Agricultores

A madeira

A cera
O mel

DO

Máquina de vapor
Motor de explosión

Ferroviarios, tranvía
Condutores
O leite

Leiteiras

Latón

Latoeiros
Ambulantes

Plantas medicinais

Afiadores e paraugueiro, cantorleiros (louza), zarralleiros (caldeiras e potas)
Compoñedores, menciñeiros, parteiras, bruxas, saneadores, curandeiros

Servizos

Médicos, escribanos, Mestres...

comerciantes

Feirantes, tratantes
Ferreteiros
Téxtil

O estraperlo na posguerra

Estraperlistas (café, aceite,cascarilla...)
Carabineiros (soldados dedicados á persecución do contrabando)
Consumeiros (recolledor de impostos de produtos que entran na vila)

186

~

A inclusión do patrimonio etnográfico
como estratexia dinamizadora
das competencias básicas/chave
como elemento curricular
Teresa Domínguez Pérez
Profesora asociada Uvigo, orientadora centro educativo, doutora en psicopedagoxía
Belén Sousa Domínguez
licenciada en comunicación audiovisual, máster en patrimonio cultural, máster en cine animación 3d, deseñadora gráfica, colaboradora en proxectos de patrimonio natural

INTRODUCIÓN

PALABRAS CRAVE
Competencias chave-básicas, patrimonio etnográfico, currículo

No Convenio Cultural Europeo de París (1954)
emprégase por primeira vez o concepto “patrimonio
cultural”, termo que ó longo dos anos foi evolucionando para englobar o patrimonio arquitectónico e
arqueolóxico, as paisaxes culturais, os bens culturais (mobles e inmobles) e o patrimonio intanxible.
O anterior fai posible que dentro do patrimonio
cultural hai que darlle un espazo relevante ao patrimonio etnográfico pois, a partir del, pódese explicar as formas de vida, a tipoloxis de alimentación,
formas de relación sociais e familiares, o papel dos
homes e mulleres en relación coas tarefas agrícolas,
gandería...

RESUMO
Pretendemos visibilizar as posibilidades didácticas
do patrimonio etnográfico nunha cidade, aldea,
pobo?, integrándoo como eixe vertebrador do currículo de E. Infantil, E. Primaria. A implentación de
unidades didácticas globalizadas ou interdisciplinares promoven o coñecemento, respecto e a necesidade de conservar os recursos patrimoniais. Identificar
e explorar o pasado dos seres humanos son tarefas
imprescindibles para entender o presente e construír o futuro. O material presentado (extrapolable a
calquera contexto xeográfico) componse de:

Cando o tema a tratar é a relación ou vinculación
entre Patrimonio e Educación a frase definitoria
podería moi ben estar circunscrita a: unha relación
por consolidar, un camiño por percorrer ou algo por
descubrir.

- unidades didácticas elaboradas para E. Infantil e
E. Primaria cos seus elementos curriculares que
teñen como eixo vertebrador o PATRIMONIO
ETNOGRÁFICO de Tui, Pontevedra.
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campo histórico-cultural a outros ámbitos como
o paisaxístico ou o medioambiental e ata chegar a
acuñarse a noción de patrimonio cultural inmaterial
para referirse aos usos, representacións, expresións,
coñecementos e técnicas xunto cos instrumentos,
obxectos, artefactos e espazos culturais que lles
son inherentes? que as comunidades, os grupos e
nalgúns casos os individuos, recoñezan como parte
integrante do seu patrimonio cultural.

Contribúen a facilitar nos alumnos unha comprensión organizada do mundo e da sociedade iniciándoos na explicación da realidade en que viven. A área
de COÑECEMENTO DO MEDIO SOCIAL, NATURAL
E CULTURAL en E. Primaria, COÑECEMENTO DO
CONTORNO en E. Infantil ofrecen unha visión
global do mundo, á vez que impulsan o desenvolvemento de valores que inducirán aos escolares a
adoptar unha actitude ética e comprometida nunha
sociedade plural e solidaria e inícianos na explicación da realidade na que viven. A inclusión de contidos relacionados co patrimonio etnográfico como
valor cultural e artístico na educación debe ou pode
ser a estratexia eficaz para a integración das competencias básicas xa que a lexislación educativa actual
establece que esa tipoloxía de contidos deben ser
abordados dende unha perspectiva ampla, diversa
e competencial. Ademais, inciden no aumento do
nivel cívico, fan crecer a conciencia da corresponsabilidade no respecto e a conservación dunha
riqueza común.

Na Lei de Educación LOMCE 8/2013 afírmase que
para a sociedade, a educación é o medio máis adecuado para construír a personalidade do alumnado,
desenvolvendo ao máximo as súas capacidades, conformando a súa propia identidade persoal e configurando a súa comprensión da realidade, integrando
a dimensión cognoscitiva, a afectiva e a axiolóxica.
Ademais débese concibir a educación como un proceso permanente, que se desenvolve durante toda a
vida. Se a aprendizaxe concibiuse tradicionalmente
como unha tarefa que corresponde sobre todo á
etapa infantil e a adolescencia, na actualidade esa
formulación resulta claramente insuficiente. Hoxe
sábese que a capacidade de aprender mantense ao
longo dos anos, aínda que cambien o modo en que
se aprende e a motivación para seguir formándose.
Tamén se sabe que as necesidades derivadas dos
cambios económicos e sociais obrigan aos cidadáns
ampliar permanentemente a súa formación. En consecuencia, a atención cara á educación das persoas
adultas viuse incrementada. Fomentar a aprendizaxe
ao longo de toda a vida implica, ante todo, proporcionar aos mozos unha educación completa, que
abarque os coñecementos e as competencias básicas
que resultan necesarias na sociedade actual, que lles
permita desenvolver os valores que sustentan a práctica da cidadanía democrática, a vida en común e a
cohesión social, que estimule neles e elas o desexo
de seguir aprendendo e a capacidade de aprender
por si mesmos.

Entre eles, merecen especial atención, algúns tan
fundamentais como a solidariedade, a valoración da
civilización occidental á que pertencemos e a súa
loita polo progreso e a liberdade, a igualdade entre
os españois como resultado dunha historia compartida, o respecto a outras cultura, a tolerancia ou a
práctica dos principios democráticos.

XUSTIFICACIÓN
Afírmase de forma xeral, que patrimonio significa
descubrir e valorar as fontes das nosas identidades e
transformalas en enerxías para unha mellor calidade de vida, respectuosa das nosas raíces e daquilo
que cohesiona a nosa sociedade. Outras definicións
expoñen que é o conxunto de bens herdados dos
pais. Conxunto de bens de carácter cultural, legados a unha sociedade polas xeracións precedentes.
En tanto desde o punto de vista legal considéraselle
como o conxunto de Dereitos e Obrigacións pertencentes a unha persoa que sexan susceptibles de
valoración e refírese non só ás cousas materiais que
o integran senón aos dereitos que as persoas teñen
sobre eles. Debemos ter en conta que a UNESCO
(2003) ampliou a noción de patrimonio desde o

No TÍTULO PRELIMINAR, CAP. I, un dos principios
da educación art. 1 punto d) establece a concepción
da educación como unha aprendizaxe permanente,
que se desenvolve ao longo de toda a vida. Vemos
que segue na liña establecida para relacionar patrimonio e educación. De igual xeito nos fins educativos aparece a obrigación da formación no respecto e
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dos seus correspondentes contidos propios, senón
para transmitir unha serie de valores que permitirá
aos alumnos comprender o mundo en que viven.
Entre eles merecen especial atención algúns tan
fundamentais como a solidariedade, a valoración da
civilización occidental á que pertencemos e a súa
loita polo progreso e a liberdade, a igualdade entre
os españois como resultado dunha historia compartida, o respecto a outras cultura, a tolerancia ou a
práctica dos principios democráticos.

recoñecemento da pluralidade lingüística e cultural
de España e da interculturalidade como un elemento
enriquecedor da sociedade. Outro fin é a preparación para o exercicio da cidadanía e para a participación activa na vida económica, social e cultural,
con actitude crítica e responsable e con capacidade
de adaptación ás situacións cambiantes da sociedade
do coñecemento.
Outros referentes que imbrican patrimonio e educación poden ser os contidos e obxectivos da
Educación Infantil, Primaria e ESO cunha intervención educativa vivenciada e baseada na participación activa e crítica no medio. O descubrimento e
a vivenciación do patrimonio etnográfico articula
vínculos entre o alumnado e o seu contexto. O patrimonio debe ser integrado tanto no currículo formal
como no informal e non formal xa que a lexislación
educativa actual prescribe o desenvolvemento das
Competencias Básicas e unha delas é a Competencia
cultural e artística na que se recoñece unha visión
do patrimonio aberta e inclusiva.

Os contidos traballados foron imprescindibles para
que o alumnado coñeza, descubra, entenda, emociónese, senta,? non só a súa realidade senón tamén
outras realidades españolas, europeas, universais
podendo establecer relacións de causalidade, inferencias en ambas direccións e buscar elementos que
axuden a transformar a realidade. O carácter integrador dos contidos de PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
fai que a súa aprendizaxe contribúa á adquisición
por parte de alumnado de varias competencias básicas e así temos como se desenvolven:
1. A competencia social e cidadá: a través do coñecemento do pasado e do espazo, insírase na sociedade
desenvolvendo habilidades sociais que o faciliten
tales como: a empatía, o diálogo como medio para
a resolución de conflitos, respecto ás opinións diferentes ás propias, o traballo colaborativo.

FUNDAMENTACIÓN
Os contidos de patrimonio etnográfico desenvolvéronse de forma globalizada en E.I de forma interdisciplinar en E.P. a través do AREA DE COÑECEMENTO
DO MEDIO SOCIAL NATURAL. Sobre esta base,
a asimilación intelectual dos feitos históricos e
xeográficos a distintas escalas convertéronse nun
aspecto básico á hora de entender a realidade que
rodea ao alumno, desde a visión máis xenérica ata
a máis concreta e específica. Por exemplo, o estudo
da Historia proporciona aos alumnos de Educación
Secundaria Obrigatoria un coñecemento da evolución das sociedades humanas ao longo do tempo,
necesario para comprender o proceso de cambio
e transformación das mesmas, a noción de permanencia e as múltiples interrelacións dos factores que
os determinan. A Xeografía servirá para localizar e
interpretar devanditos procesos no espazo. A Arte
será necesario para significar o esforzo creativo
do ser humano a través do tempo e, conseguintemente, para valorar na súa riqueza e variedade o
patrimonio cultural. De todo iso despréndese que
estas disciplinas serven non soamente para o estudo

2. A competencia no coñecemento e a interacción
co mundo físico: a percepción e coñecemento do
espazo físico en que se desenvolve a actividade
humana e teñen lugar os feitos sociais, tanto en
grandes ámbitos como na contorna inmediata, así
como a interacción que se produce entre ambos,
é dicir, a acción o home sobre o medio, é un dos
grandes eixes de traballo da Xeografía, os procedementos de orientación, localización, observación
e interpretación dos espazos e paisaxes, reais ou
representados, o medioambiente, os ecosistemas e a
súa conservación.
3. A competencia cultural e artística: coñecer e
valorar as manifestacións do feito artístico, obras
de arte, o seu significado na caracterización de estilos ou artistas e as destrezas de observación e de
comprensión daqueles elementos técnicos impres189
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A competencia para aprender a aprender favorécese desde as posibilidades que ofrece para aplicar
razoamentos de distinto tipo, buscar explicacións
multicausais e predición de efectos dos fenómenos
sociais e proporciona coñecementos das fontes de
información e da súa utilización mediante a recolleita e clasificación da información obtida por diversos
medios e sempre que se realice unha análise desta.
Tamén contribúe cando se favorece o desenvolvemento de estratexias para pensar, para organizar,
memorizar e recuperar información, tales como
resumos, esquemas ou mapas conceptuais.

cindibles para a súa análise, a valoración do patrimonio cultural, a respectalo e a interesarse pola súa
conservación.
4. A competencia no tratamento da información e
competencia dixital: vén dada pola importancia que
ten na comprensión dos fenómenos sociais e históricos a procura, obtención e tratamento de información procedente da observación directa e indirecta
da realidade, así como de fontes escritas, gráficas,
audiovisuais, tanto si utilizan como soporte o papel
coma se foron obtidas mediante as tecnoloxías da
información e a comunicación. O establecemento
de criterios de selección da información proporcionada por diversas fontes segundo criterios de
obxectividade e pertinencia, a distinción entre os
aspectos relevantes e os que non o son, a relación e
comparación de fontes ou a integración e a análise
da información de forma crítica son algunhas das
achegas fundamentais que se fan á adquisición desta
competencia.

DESENVOLVEMENTO
A proposta pedagóxica-didáctica para E. Infantil e
E. Primaria denominouse: “TUI, A EMOCIÓN DO
PATRIMONIO” e pretendeu imbricar e infusionar o
patrimonio cultural, artístico, natural e etnográfico
de Tui en Unidades Didácticas concibidas como
proxectos de Investigación (que sabemos?, que queremos saber?, onde buscamos?, que aprendemos?)
polo que a pescuda, a investigación, a busca de
información, o uso de TIC, a toma de decisións...
eran procesos necesarios para facer cidadanía competente e tiña como Obxectivo Principal o coñecemento da realidade social, cultural e natural do
concello onde viven pois é necesario vivencialo para
sentirse parte del, para respéctalo, conservalo, etc.
Cada proposta didáctica tiña actuacións para desenvolver en familia como paso necesario para propiciar que as CCBB se vivencien tamén no currículo
informal e non formal.

Por outra banda, a linguaxe non verbal que se utiliza
en numerosas ocasións na comprensión da realidade contribúe ao coñecemento e interpretación de
linguaxes icónicos, simbólicos e de representación.
É o caso, en especial, da linguaxe cartográfico e da
imaxe.
Ademais o eixe vertebrador do patrimonio tamén
favorece o desenvolvemento doutras competencias
como:
A competencia en comunicación lingüística que se
facilita ao crear habilidades para utilizar diferentes
variantes do discurso, en especial, a descrición, a
narración, a disertación.

As UUDD-PROXECTOS que se desenvolveron ao
longo do curso tiñan como referencia PATRIMONIO
CULTURAL (CATEDRAL, TEATRO MUNICIPAL,
CRUCEIROS) PONTE INTERNACIONAL), PATRIMONIO INMATERIAL (MERCADILLO SEMANAL, CAMIÑO DE SANTIAGO), PATRIMONIO ETNOGRÁFICO
(MUIÑOS, LAVADOIROS, PESCA DO MEIXÓN, LAMPREA NO RÍO MIÑO, BALNEARIO DE CALDELAS)

A competencia matemática desenvólvese cando o
coñecemento dos aspectos cuantitativos e espaciais
da realidade permite colaborar na súa adquisición
naquela medida en que a materia incorpora operacións sinxelas, magnitudes, porcentaxes e proporcións, nocións de estatística básica, uso de escalas
numéricas e gráficas, sistemas de referencia ou
recoñecemento de formas xeométricas, así como
criterios de medición, codificación numérica de
informacións e a súa representación gráfica.

A PROPOSTA PEDAGÓXICA contou cos diferentes
elementos curriculares que regulan a práctica educativa formando parte do PLAN DE CONCRECIÓN
CURRICULAR DA ETAPA E CURSO: obxectivos,
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competencias básicas, contidos educativos, métodos
pedagóxicos e criterios de avaliación Cada Unidade
Didáctica-proxecto levaban un mapa conceptual
que aparecerá publicado no BLOG da aula para que
as familias poidan coñecer e implicarse na acción
educativa. Algunhas das tarefas, actividades e exercicios realizábanse tendo en conta o uso creativo
das TIC. Algún exemplo son:
•
•
•
•

Resolución de Miniquest
Resolución de cazas do tesouro
Resolución de enigmas
Deseño de planos e rueiros

REFERENCIAS DOCUMENTAIS
LOMCE 8/2013
“Reflexiones teóricas sobre patrimonio, educación y museos”
(Zabala, M. y Roura I.) en Revista de teoría y didáctica
de las CC. sociales. Mérida, Venezuela, nº 11, 2006
(Enero-diciembre)
J. Morales, Mª C. Bayod, R. López, J. Prats e D. Buesa. Aspectos
didácticos de las ciencias sociales.15. Zaragoza: ICE de
la Universidad de Zaragoza, 2001
Viñao (Educatio Siglo XXI, Vol. 28 nº 2 · 2010, pp. 17-42)
Hernández Cardona (2004): “Didáctica e interpretación del
patrimonio” en Comunicación educativa del patrimonio:
referentes, modelos, tiempos. Capítulo 2, pp. 36-49,
Barcelona, Trea.
ANEXO UNIDADE DIDÁCTICA INTEGRADA (UDI) SOBRE
MUIÑOS
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Os oficios
na escultura galega

Xabier Blanco Sierra

O proxecto se concibe como unha aproximación
sobre o tema dos diferentes oficios, con as características formais e simbólicas, que aparecen representados nas esculturas sitas nos espazos públicos en
Galicia dende os anos oitenta.

En 1981 créase por parte do Estado español a Xunta
de Galicia, con a aprobación do estatuto de autonomía. Este feito vai traer como consecuencia toda unha
serie de feitos culturais, entre os que nos atopamos
un marcado acento de crear un patrimonio cultural
de interese para o cidadán galego por parte dos novos
políticos que dirixen a Xunta, este feito lévase a cabo
por medio de adquisicións de obras para situalas no
espazo urbano galego, así coma a creación dunha
infraestrutura propia de museos e salas de exposicións dependentas da Dirección Xeral de Cultura
(Cegac, Casa da Parra, Casa de Galicia, etc.) a maiores
dende a Xunta e as diferentes institucións galegas
(Concellos, Deputacións, etc.) ofértase toda unha
política de axudas e subvencións para a Arte (Lei do
mezenazgo, etc.), dándose nesta década os primeiros
pasos para un coleccionismo institucional, creándose
no territorio galego unha rede de espazos e centros
culturais. E igualmente importante son a contribución de coleccións de índole semi-privado e privado,
como as coleccións das Caixas de Aforros, que aparecen con forza a principios desta época, Caixa Galicia,
Caixa nova, ou o museo Macuf da Coruña que naquel
intre pertencía a eléctrica FENOSA, Fundación Mª.
José Jove, Fundación Seoane, etc.

Entendemos como escultura pública a todas aquelas
obras escultóricas as que teña aceso, calquera espectador interesado polo tema, á súa contemplación.
Situamos estas pezas en dous tipos de zonas o contedores, espazos abertos, que serían os situados nas
rúas, prazas, etc., de Galicia (escultura urbana) e en
espazos pechados, como coleccións, museos, fundacións, centros de arte, etc.
A elección deste período veu motivado especialmente
porque nos permitiu estudar a escultura galega contemporánea e a unha maioría de artistas que continúan
en exercicio. Por outra banda pareceunos importante
comezar o seu estudo nos anos oitenta do século vinte
porque nesta época, danse en Galicia toda unha serie
de acontecementos que van ser determinantes para a
cultura galega. En primeiro lugar, resulta inevitable referirse a cuestións que afectan á contorna política-social.
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Podemos dicir que todas estas obras responden a
un evidente influxo da peculiaridade e identidade
das nosas xentes nos distintos ámbitos territoriais
galegos, polo que é habitual encontrarnos con mariñeiros, pescantíns, polbeiros, etc. nas vilas e pobos
da costa e campesiños, gandeiros, labregos etc. na
Galicia interior.

No noso estudo fixemos un rexistro, inventariado e
catalogación das distintas obras que forman a bolsa
de esculturas en Galicia desde o ano oitenta até os
nosos días, polo que traballamos con unhas mostras
de 1024 pezas, de trescentos nove artistas.

Nas comarcas que teñen un determinado modo de
socio economía, están presentes pezas significativas dos seus faceres, refírome a economías que
viven de certos oficios, por exemplo en Arzúa aparecen esculturas de queixeiras, en Padrón pementeiras e as sementeiras, en O Rosal o homenaxe aos
cabaqueiros (na primeira década do século pasado
aconteceu unha hambruna nos concellos de A
Garda e O Rosal que obrigou a moitos homes e
mulleres a emigrar para poder sobrevivir, exercendo como telleiros ou “cabaqueiros” en condicións
extremas por todo o norte de España e Portugal).
Caso parecido dase nos municipios da provincia
de Ourense, de Nogueira de Ramuín e Esgos con o
oficio de Afiador, (un oficio propio, pois na zona de
Castela, o oficio non era o mesmo pois estes facían
os coitelos que logo vendían por o territorio español, sendo a maioría deles de Albacete, é relevante
comentar que a pesar de ser un oficio moi popular
en Galicia só atopamos unha escultura representando esta labor fóra da provincia de Ourense,
en Santiago de Compostela na rúa Ourense).
Polo tanto é frecuente encontrar na provincia de
Ourense no espazo urbano, obras que representen
os afiadores. Nas comarcas vitivinícolas atoparemos homenaxes os viticultores (Chantada), O
carreteiro e o homenaxe a Viticultura heroica (en
Sober- Lugo). En Xinzo temos os Homenaxes O
Vendedor de patacas e a pataqueira. En Camariñas
a Palilleira. En Porriño o homenaxe ó canteiro, hai
outro na cidade de Pontevedra Homenaxe ó labor
do canteiro e outro no Castro de Vigo. En Cea e en
Pontedeume hai os homenaxes ás panadeiras, etc.

De todas estas obras rexistramos e inventariamos
como esculturas que representan oficios a cento
vinte e unha obras, de sesenta escultores coñecidos, dándonos un porcentaxe do 19, 59% que traballan nas súas obras estes temas e dúas de autor
descoñecido.

Figura 1.- Frecuencia e porcentaxe dos escultores con
obra deste tema.

Figura 2.- Frecuencia e porcentaxe de número de
esculturas deste tema.

No referente ao xénero dos artistas produtores da
obra vemos que dos sesenta, só dez son mulleres,
polo que é evidente a discriminación por sexo dos
encargos.

Nós, neste estudo catalogamos o grupo de obras
con estes carácteres como: “Os oficios na escultura
galega”, e fixemos unha segunda catalogación máis
específica dividindo a tipoloxía das pezas segundo o
referente representado en cinco sub - Grupos.

Figura 3.- Frecuencia e porcentaxe dos escultores /as
presentes no estudo.
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Quedando da seguinte maneira:
ARTESÁNS

XENTE DO MAR

CAMPESIÑOS

MÚSICOS

OUTROS

Quedando os grupos con os seguintes número de
pezas:
Os ARTESÁNS, nesta categoría incluímos os distintos traballos que teñen una carga artesanal, no
sentido de tarefas realizados a man cun dominio das
técnicas tradicionais propias do oficio, como son:
afiadores e paragüeiros, as lavandeiras, as castiñeiras, os canteiros, as panadeiras, as/os carrexadores/
as, os ferreiros, os metalúrxicos, as cigarreiras, os
carboeiros, o barquilleiro, etc.

1

2

3

4

5

6

Figura 4.- táboa de “ARTESÁNS” por oficios.

Dándonos este Sub-grupo un número de obras de
vinte sete, cunha porcentaxe do 22,31%. Sendo o
segundo grupo máis numeroso do total.
Dándonos este Sub-grupo un número de obras de
vinte sete, cunha porcentaxe do 22,31%. Sendo o
segundo grupo máis numeroso do total. O seguinte
grupo e máis numeroso é o das XENTES DO MAR,
dato lóxico se o cotexamos cos quilómetros de costas
que ten Galicia e o número de poboación que reside
nelas. Neste Sub-grupo atopámonos con 28,92% das
esculturas dedicadas ao tema, en número de trinta e
cinco dun número de cento vinte unha do total.

Figura 5
Exemplos de obras da categoría de “ARTESÁNS”
1. “Afiador”- Xosé Cid; Ourense, 1988
2. “As panadeiras” - García Blanco; Cea, Ourense,
2003
3. “Os canteiros”- Picallo Durán; Cuntis, Pontevedra,
1998
4. “O carboeiro”- Xosé Lois Carreira; Verín, 2003
5. “As palilleiras” - Eduardo Parrado; Camariñas, 1985
6. “Acarrexador”- Francisco Leiro; A Coruña, 2011

A totalidade das mesmas está nas vilas e pobos da
costa.
Neste apartado incluímos a todos os traballos que
teñen que ver de unha maneira directa ou indirecta
cos temas referentes a o mar.
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Figura 6
Exemplos de obras da categoría de “XENTES DO MAR”
1. “O emigrante e o pescador” - Picallo Durán; Moaña,
1988
2. “A rianxeira de Rianxo” - Buciños; Rianxo, 2003
3. “Homenaxe a xente do mar”- F. Escudero; Mera,
Oleiros, 1990
4. “Monumento o mariñeiro”- Antúñez Pousa; Porto
da Garda, 1991
5. “Polbeiro”- Jontxu Argibay; Ribeira, 2009
6. “Muller mariscadora” - Correa Corredoira; Cambre,
1999.

Figura 7
Exemplos de obras da categoría de “CAMPESIÑOS”
1. “A queixeira” - Víctor Corral; Vilalba (Lugo), 1992
2. “Os vendimadores” - Álvaro de la Vega; MACUF,
2007
3. “A queixeira de Arzúa” - Fernando García Blanco;
Arzua, 1984
4. “A semilleira” - Rodríguez Vidal; Padrón,
Pontevedra, 2000
5. “O carreteiro” - Manuel Rial; Sober, Lugo, 2006
6. “Muller mariscadora” - Correa Corredoira; Cambre,
1999.
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Podemos sinalar obras de homenaxes a: Xentes do
mar, Mariñeiros, pescantinas, peixeiras, mariscadoras, polbeiros, rianxeiras, redeiros, carrexadoras
de peixes, a Neptuno pescador, As mans do mar, o
rañeiro, etc.
O seguinte Sub - grupo con que categorizamos no
noso traballo as pezas dos oficios dende a escultura
pública en Galicia é a dos CAMPESIÑOS.
Metemos nesta bolsa a todas aquelas pezas onde
apréciese formalmente a tipoloxía representacional
de homes e mulleres facendo os labores propios do
campo, ou relacionados coa terra.
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Atopámonos con que a maioría das pezas ou son de
labores de campesiños ou de oficios gandeiros. A
porcentaxe de pezas neste apartado é do 21,48 %.
No que se refire á frecuencia das obras temos que
nos dá un numero de vinte seis das cento vinte unha
pezas do estudo.
Nestas pezas se homenaxea a: Labregos/as, vendedoras de patacas e pataqueiras, pastoras e pastores,
gandeiros, vaqueiras, segadoras e segadores, viticultores, castañeiras, leiteiras, queixeiras, sementeiras,
monumento ao traballo en xeral, etc.
Outra de las categotizacións é a dos MÚSICOS.
Na cultura e folclore galego sempre estivo moi
presente a música, as representacións de músicos e
instrumentos musicais están presentes nas catedrais
e mosteiros galegos dende o medievo, sendo moi
celebrado os vinte e catro anciáns do pórtico da
Gloria da catedral de Santiago, cada un cun instrumento musical, de gran perfección nos seus detalles
técnicos, tanto que algúns que se perderan foron
feitos a partir distes.

Figura 8
Exemplos de obras da categoría de “MÚSICOS”
1. “Home con bombo” Buciños; Caixanova, 1985
2. “O gaiteiro de Muxía” Pedro Bueno; Muxía, 2003
3. “Os trobadores” - Manuel Ferreiro; Badía, Illa de
San Simón, 1998
4. “Os tunos” Manuel Piñeiro, - Santiago de
Compostela 1980
5. “O gaiteiro de Ortigueira” - Francisco Leiro;
Ortgueira, 2007
6. “Bailarinas” - Buciños; Caixa nova, 1989

A gaita é o instrumento máis representativo da
música galega, entorno a ela vanse artellar todas as
actividades musicais de Galicia.
É polo que encontramos neste apartado un gran
numero de gaiteiros, aínda que tamén atopamos
cantareiras, músicos con bombo, pandeireteiras,
trobadores, tunos, bailarinas, músicos en xeral, etc.
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O numero de pezas que atopamos neste apartado é
de quince nunha porcentaxe do 12,39%.
E por último clasificamos como OUTROS, a todas
aqueles oficios que non teñen cabida nas outras
bolsas.

1

En xeral podemos falar que na escultura pública
en Galicia se recollen moitos, distintos e variopintos oficios, como non podía ser doutra maneira se
homenaxea ou se representa a escultores, soldados,
mestres, arquitectos, aviadores, médicos, santeiras,
poetas, pintores, pallasos, boxeadores, e incluso
buzos.

2

Dándonos unha porcentaxe do 14, 87% o que supón
unha frecuencia de dezaoito pezas.
A conclusión é que rexístrase unha evidencia de que
a escultura pública en Galicia ten moita influencia
da peculiaridade e identidade da cultura singular
de Galicia.
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A táboa comparativa entre os distintos sub grupos
é a seguinte:

Figura 8
Exemplos de obras da categoría de “OUTROS”
1. “Escultor Asorey” - Lucas Míguez; Cambados, 2010
2. “Maestra Aurora” - Antúñez Pousa; A Guarda, 1981
3. “Arquitecto Palacios” - Manuel Buciños; O Porriño,
2001
4. “Aviador José Piñeiro” - Alfonso Vilar; Praia do
Silgar, Sanxenxo, 2002
5. “Nautilius” - Sergio Portela; Illa de San Simón, 2007
6. “Bailarinas” - Buciños; Caixa Nova, 1989

Figura 9.- frecuencia e porcentaxes de tipoloxías
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19. CORDAL QUINTAS, ISAAC: HOMENAXE AO LABOR DO
CANTEIRO. - Pontevedra. 2001. Pedra.
20. CORRAL, VÍCTOR: QUEIXEIRA. - Vilalba - Lugo - 1992.
-Bronce. HOMENAXE AO LEÑADOR. - Lugo 1998. - Bronce.
RAPAZA LABREGA, pedra Begonte - Lugo 2000.
21. CORREA CORREDOIRA: MULLER MARISCADORA. - Cambre
A Coruña, - 1999, AceIro cortén.
22. DE LA VEGA, ÁLVARO: OS VENDIMADORES. - MACUF. 2007,
- Madeira.
23. DÍAZ FUENTES, XOSÉ: HOMENAXE AS PANADEIRAS. Pontedeume - A Coruña, 1984. - Bronce.
24. DOBAO, PEDRO: HOMENAJE A LIÑEIRA. - As Neves- Po.
- 1992. - Bronce. A MULLER TRABALLADORA. - Vigo 1996.
- Bronce. HOMENAXE “AS LAVANDEIRAS”. - Marín, 2002.
- Bronce.
25. ESCUDERO: HOMENAXE Á XENTE DO MAR. - Mera Oleiros.
1990 Pedra. HOMENAXE os MARIÑEIROS. - A Coruña. - 1991.
- Pedra. HOMENAJE AS XENTES DO MAR. - Rianxo, A Coruña.
2008, Pedra.
26. FAILDE, ANTÓN: AO TRABALLO. Ourense, 1962 _Casas de
Campo- M. - OU -1989.Granito AFIADOR - Ourense ( Renfe
1957-Repuesta en 2007) Pedra PARAGÜEIRO - Ourense
(Renfe 1957-Repuesta en 2007) Pedra.
27. FEAL GUILLERMO: PEIXEIRA - pedra- Cedeira, 1985
28. FERREIRO BADÍA, MANUEL: MONUMENTO OS
TROBADORES. - Illa de San Simón. - 1998. Pedra.
29. GARCÍA BLANCO, FERNANDO: HOMENAXE ÁS QUEIXEIRAS
DE ARZÚA. Arzúa. - 1984, Pedra. HOMENAXE AOS GANDEROS
DE ARZÚA. - Arzúa. - 1986, Pedra. HOMENAXE ÁS PANADEIRAS
DE CEA, - Cea. - 2003, Bronce. MONUMENTO AS VAQUEIRAS,
pedra, Negreira.
30. LEIRO, FRANCISCO: OS CAMPANEIROS. - Vilagarcía
de Arousa PO-60> 1981, pedra / bronce. O GAITEIRO
DE ORTIGUEIRA. -Ortigueira. - 2007. Bronce. BAXISTA. Caixanova, 1987, Madera. ACARREXADOR. -A Coruña. 2011.
- Bronce. GUERREIRO, pedra Ferrol 1991
31. MALLO, CRISTINO: SANTERA. - MUSEO de BBAA. de A
CORUÑA. -1989, Bronce.
32. MANZANO, ACISCLO: HOMENAXE AoS 46 PROFESORES
REPRESALIADOS, Santiago. - 2007. Aceiro cortén.
33. MÍGUEZ, LUCAS: AS MANS DO MAR DE AROUSA. - Illa de
Arousa, 2007, Bronce. HOMENAXE O ESCULTOR ASOREY,
bronce - 2010 Cambados.
34. MOLARES, JOSÉ: MARIÑEIRO DO GRAN SOL. Vigo. 2003
Bronce. PEIXEIRA DO VERVÉS. Vigo. 2004. - Bronce. 35
OTERO BESTEIRO: O POETA PIMENTEL, bronce - Lugo 1990.
36. PAZOS, CANDIDO: HOMENAJE A LOS MARINEROS
MUERTOS EN EL MAR. Vigo. - 2006. -pedra/bronce.

Nesta táboa queda claramente reflectido que as
representacións escultóricas da xente do mar é a
máis abundante.
As pezas con que traballamos foron as seguintes:
1. ACUÑA: Mariñeiros;
2. ANLEO, XOÁN: Bailarinas MACUF 1988 Instalación;
3. ANTÚNEZ POUSA, JOSÉ: MONUMENTO O MARIÑEIRO - A
Guarda 1991 Pedra. A NUESTRA MAESTRA DOÑA AURORA A Guarda 1981 Bronce. HOMENAXE AOS CABAQUEIROS - O
Rosal 1987 Pedra.
4. ARBOIRO, FLORENCIO de: AFIADOR Caixanova 1980 Bronce.VENDEDORA DE PATATAS Caixanova 1980 Bronce. PASTORA,
PASTREANDO Caixanova 1980.
5. ARTE BRONCE FUNDICIÓN: LAVANDEIRA, A Garda 2003
- bronce.
6. ARGIBAY, JONTXU: POLBEIRO RIBEIRA C-74> 2009 bronce.
A SEGADORA, Ribeira, 2008.
7. BOTERO, FERNANDO: GUERREIRO - A Coruña Bronce 1995.
8. JESÚS BALADO: O CANTEIRO - O Porriño 202011 - Bronce
9. BUCIÑOS: MÚSICO CON BOMBO - CAIXANOVA, 1985 - Bronce.
GAITEIRO - CAIXANOVA, 1985 - Bronce. TAMBORILEIRO
- CAIXANOVA, 1985 - Bronce. MÚSICOS FACULTADE DE
HUMANIDADES, Vigo - Bronce. O GAITEIRO OURENSE
2009 - Bronce. O AFIADOR Luíntra NOGUEIRA de RAMUÍN
Bronce. HOMENAXE AO ARQUITECTO PALACIOS Porriño
2001 Bronce. HOMENAXE AOS VITICULTORES -CHANTADA
2005 Bronce. A RIANXEIRA DE RIANXO RIANXO C-73> 2003
-bronce. O SEGADOR Museo Quiñones de León Bronce 1980.
10. BUENO PEDRO: O GAITEIRO DE Muxía, madeira 2003.
11. CARBALLO: A CANTAREIRA, Riós 2007 Pedra.
12. CARRERA, XOSÉ LOIS: O CARBOEIRO, Verín 2003, Bronce.
13. CASTIÑEIRAS: AS CERILLEIRAS A Coruña Bronce - 2000,
POLBEIRO, Ribeira, bronce 2006.
14. CASTRO, FRANCISCA. NAI PESCANTINA. - Museo Municipal
Ourense -1980 Bronce.
15. CASTRO, XOSÉ MANUEL: GUERREIRO. - COLEXIO DE EXB
de BELESAR. Baiona 1988 - Pedra.
16. CID MENOR, XOSÉ: AFIADOR. - Ourense. 1988. - Pedra.
CASTAÑEIRA. - Ourense. 2001 - Bronce. LABREGO.CAIXANOVA. Cerámica.
17. COIA, MANUEL: VENTO DE PROA, mariñeiros. Cangas
2002. Pedra.
18. CONDE, RAMÓN: A ACARREXADORA. - Marín 2007.
Bronce. A PEMENTEIRA. - Padrón, A Coruña. 2002. - Bronce.
A LEITEIRA. - Ourense. - 1999. - Bronce. OS REDEIROS. Vigo.
- 1991. - Bronce. O FIEL CONTRASTE, Bronce, Pontevedra
2010
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50. SANCHEZ M, GONZALO: HOMENAJE AMULLER
TRABALLADORA, - A Pova do Caramiñal-co. 2001 - Bronce.
51. SILVA, SILVINO: A LOS CANTEROS. - Vigo 1980 - Granito y
ferro. MUSICO. - Vigo 1990 - Piedra.
52. SIRO LOPEZ, LORENZO: MARIÑEIRO ACARREXADOR. Moaña- Po. 2001. - Pedra.
53. STEINBRÜGGEN, GUILLERMO: METALURGICO. - Vigo. 1982 - Hierro.
54. TESOURO, CARLOS: AL PESCADOR. - Pontecaldelas - OUY.
2006. - Bronce. AL PESCADOR. - Arcade. Po. -2007. Hierro
fundido. A MARISCADORA. Arcade 2008 Hierro fundido.
55. URGOITE, Mª JESÚS: AS CIGARRERAS. - A Coruña. - 1989.
- Bronce.
56. VALLADARES, ANGELES: MONUMENTO OS PIONEIROS DO
GRANITO EN GALICIA. - Vigo 2005- Granito.
57. VAZQUEZ, XUXO: PINTOR LAXEIRO. - Vigo, - 1997. - Bronce.
58. VELASCO, ENRIQUE: MONUMENTO O CANTEIRO. Cerdedo. - Po. - 1988. - Granito.
59. VILAR LAMELAS, ALFONSO: AO SOLDADO DESCONOCIDO.
- Pontevedra. 1986. - Granito. A PESCANTINA. -Redondela Po.
- 1987. - Bronce. O DTOR. JOSÉ MARTÍNEZ GARCÍA. Poio.- Po.
1995.- Bronce.
O Boxeador “PANTERA” RODRIGUEZ. - Vilagarcía de Arousa
PO. - 2001.- Bronce. FAMILIA DE MARISCADORES. - O Grove.
- Po. EL RAÑEIRO. - Cambados. Po. AVIADOR PIÑEIRO.
Sanxenxo.
60. VILLAMEDIANA, DIEGO: MONUMENTO AL PESCADOR Ortigueira- CO. 2008 - Bronce.
61. YEPES, ROBERTO: A LA MUJER TRABAJADORA. - Carballo.
- Co. 2005 - Bronce.
00. DESCONOCIDOS: A PATAQUEIRA, Xinzo da Limia. - O
BARQUILLEIRO, Parada do Sil Ourense.

37. PENALTA SOLEDAD: OS GARDIÁNS, - A Coruña, 1995. Acero cortén.
38. PEREZ PORTO, Fco. JOSÉ: MONUMENTO AL PAYASO. - Fene,
A Coruña. 1995. - Cerámica.
39. PICALLO DURÁN, MAGÍN: AL EMIGRANTE E O PESCADOR,
Moaña, 1988. - Piedra. OS CANTEIROS DE CURTIS. Cuntis,
Pontevedra 1998. - Piedra. AL PESCADOR DESAPARECIDO.
- Moaña. 2002. - Piedra. A MULLER LABRADORA, ForcareiPontevedra. - 2002, Piedra.
40. PIÑEIRO XOÁN: MONUMENTO o TUNO. - Santiago, 1980,
Piedra. GAITEIROS DE SOUTELO, Soutelo de Montes, Forcarei,
1992, Bronce.
41. PORTELA SERGIO: NAUTILIUS ( buzos) bronce- Illa de San
Simón 2007.
42. QUINTAS VERGARA, MANUEL: MONUMENTO AL
MARINERO. Baiona, Pontevedra. - 2004. Piedra.
43. RIAL, MANOLO: Ó CARRETEIRO. - Sober- Lugo. 2006.
Piedra. VITICULTURA HEROICA, Sober- Lugo. 2011. Piedra.
44. RODRÍGUEZ RAMISEIRO, A: NEPTUNO PESCADOR. - O
Grove - 2001 - Piedra.
45. RODRÍGUEZ VIDAL, CAMILO: A MALLA, LABRADORES. Valga, Po. - Piedra policromada. A LEITEIRA. Teo- CO. Piedra
policromada. A SEMILLEIRA, -Padrón - Po. - 2000 Bronce. O
MEDICO, - Valga - Po. - 2008 - Bronce. O FARMACEUTICO d.
Manuel Baltar. - Padrón - Po. - 2001.
46. RODRÍGUEZ, IRIA: LAS LAVANDERAS. - Feáns - CO. 2007Bronce. ALAS GENTES QUE DEJARON SU VIDA EN EL MAR.
Bronce, Corrubedo 2002.
47. ROLAN, AMADEO: O AFIADOR. - Esgos Ourense, - 2004. Hierro. O PELIQUEIRO. - Castrelo de Val.- Ourense. -2001.
48. SAID, BADR: PESCADOR. - O Grove- PO. - 2004 Piedra.
49. SALAS, CARLOS: OS MARIÑEIROS, - Sanxenxo, PO. - 2007
- Bronce.
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Oficios realizados
en Benposta

Mª Ángeles Llorente Fernández
Facultade de Ciencias da Educación - Universidade de Vigo

Introdución

1. Características da Comunidade:
Benposta parte dunha organización
democrática con reparto de poderes

Imos presentar a Comunidade Educativa de
Benposta, partindo dunha descrición xeral, para centrarnos sobre os estudos de Formación Profesional
e Ocupacional que a través do tempo ofertou. O
noso interese xorde polo labor que aquí se fixo
durante tantos anos, nos que partiu sen experiencia previa de docencia e puido chegar a facerse a
súa demanda en educación, a nivel internacional
É este un sistema que está integrado por persoas
de distintas razas, diferentes relixións, diversas linguas e culturas. Atopámonos cun multiculturalismo
e plurilingüismo que nos permite achegarnos á
observación da convivencia nun medio, dentro dun
modelo educativo que promulga a educación integral das persoas, e a súa base é a xustiza, igualdade,
tolerancia e o respecto aos demais. Representa o
coñecemento dun modelo educativo que funciona
mediante o autofinanciamento, a autoxestión, traballo e autonomía, cun grupo de autogoberno que
se basea na responsabilidade dos propios raparigos.

“Benposta é unha comunidade xuvenil comprometida coa transformación do mundo, unida por
uns mesmos obxectivos e movida por uns ideais
compartidos”1
Denomínanse ‘Benposta Nación dos Raparigos’ ao
conxunto de comunidades irradiadas polo mundo,
que foron fundadas co obxectivo de proxectar a
ideoloxía e a sistemática de Benposta, e que se
someten e rexen pola súa Constitución. O carácter
de duración de Benposta é indefinido.2

2. Funcionamento Interno da Comuni
dade: conta con Sistemas propios
Resumo do seu funcionamento. A Comunidade
réxese por Sistemas propios. O Sistema Lexislativo

1. López Freire, F. A. (1981): Benposta, La Ciudad de los Muchachos de Orense. Curso monográfico de Doctorado.
2. Artículo 2 del Documento Constitucional de Benposta.
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trampolín de proxección ideolóxica, atraeu o interese das familias do réxime (Falanxe e Igrexa) e
converteuse en campo de batalla entre falanxistas e
católicos, que pugnaban por impoñer o seu proxecto educativo.

Sistemas Propios:
Cuadro nº 1
SISTEMA
LEXISLATIVO

Son leis propias para unha convivencia sa. Este poder reside
na Asemblea Xeral.

SISTEMA
MONETARIO

É a moeda propia que unha organización económica modelo
permitiría para a regulación da xustiza retributiva.

SISTEMA
INDUSTRIAL

Componse de industrias encamiñadas ao autofinanciamento,
que lle permite gozar dunha independencia necesaria, para
a creación dunha personalidade responsable dos seus
membros.

SISTEMA
ESCOLAR

Hai escolas de todos os niveis, onde se imparten todo tipo
de ensinos ata universitarios.

SISTEMA
PEDAGÓXICO

Son os nosos métodos propios, que foron obxecto de
atención de numerosos pedagogos, especialmente alemáns.

SISTEMA
SOCIAL E
RELIXIOSO

Só cun elevado ideal social e relixioso pódese esperar
converter aos cidadáns de Benposta en cidadáns dun
Mundo Novo. A Igrexa no centro da praza é un símbolo de
espiritualidade.

SISTEMA DE
GOBERNO

O Goberno e o Concello reúnen aos seus departamentos,
os que por votación popular foron designados para rexer e
coidar do ben común.

SISTEMA
CÍVICO E DE
CONVIVENCIA

Hai tendas, cafeterías, restaurantes e residencias. Un pobo
ao que se chega a través dunha aduana, e ao que máis de
15.000 visitantes estranxeiros veñen cada ano atraidos por
esta experiencia.

Década dos 50:
A Lei de ensino primario de 1945 será un triunfo da
Igrexa. Esta adhesión pública á doutrina da Igrexa
será unha constante, desde 1938, data en que se
crea o Ministerio de Educación Nacional, ata 1975,
cando o réxime extínguese politicamente coa morte
do seu fundador. A F.P. nestes anos sofre a consideración de independencia do sistema educativo e sen
vías de acceso ao mesmo. Será preciso esperar ata
1970, que coa lei Xeral de Educación integrarase a
F.P. no Sistema Educativo.
Contexto histórico ourensán neses anos:
O caso ourensán representa un claro exemplo dun
territorio sumamente deprimido, no marco dunha
zona, a galega, tamén no seu conxunto subdesenvolvida. As posibilidades de que a educación,
puidese constituír para os ourensáns un auténtico
instrumento de promoción social durante estes
anos víronse moi reducidas en función das moi
escasas expectativas reais de acceder ao ensino
medio e moito menos á universidade, en comparación co resto de Galicia e da maior parte de España.
A oferta escolar na provincia de Ourense, centrándonos na estrutura que adopta o Sistema Escolar
Formal ao longo das catro décadas, o primeiro que
resalta é a pobreza do cadro de ensinos regulados
que se imparten, se temos en conta as que en cada
momento oferta o Sistema Escolar Español no
seu conxunto. A Lei Xeral de Educación de 1970,
determina o proxecto de concentracións escolares, foi un punto de reorganización interna do
sistema educativo, e un obxectivo previsto no ‘Plan
Galicia’ a expensas do peche das Escolas Unitarias
e Mixtas; isto traerá como consecuencia o descenso drástico dos centros na provincia de Ourense.
Neste contexto comeza a súa andadura A Cidade dos
Raparigos. Esta Obra foi de gran importancia, era
unha oferta cultural atractiva para os adolescentes,
xa que presentaba a posibilidade de ter unha edu-

F onte : Código civil de Benposta-Libro da Constitución - Elaboración propia

3. O contexto histórico nacional no
que comeza esta experiencia
A educación en España na primeira época da
ditadura (1938 - 1953)
A Ditadura de Franco rexeita o ideario educativo
da II República e a única idea que predomina é
que a educación debe ser católica e patriótica.
Nos primeiros anos, a educación só interesa ao
Goberno como vehículo transmisor de ideoloxía,
sen importarlle en exceso a súa organización e
estrutura interna. Así, proliferan decretos e ordes
ministeriais cunha soa idea fixa: que a educación sexa, como xa dixemos, católica e patriótica.
Prodúcese unha ruptura total coa época anterior.
O réxime franquista concibiu a escola como instrumento adoutrinador, isto garantía a estabilidade
social e a supervivencia política. A escola foi o
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Instituto Otero Pedrayo. Desde a súa ordenación
renunciou ao salario do Obispado e do Estado.3

cación de maior calidade ca que tiveran seus pais.
Naqueles momentos supuxo a oportunidade de
adquirir unha formación que o sistema educativo
estatal non lles ía ofrecer, pois como indica Carlos
Lerena: ‘tiñamos unha particular estrutura do sistema de ensino neses momentos, que o seu efecto
fundamental era a división da poboación española
en dúas categorías estratéxicas: os que estudaron e os que non estudaron (burguesía e man de
obra), unha formaba aos que debían ser o traballo
manual e campesiño, e outra formaba a unha masa
xerarquizada de especialistas. Producíase unha
inxusta discriminación a unha idade moi temperá,
sobre os dez anos, cando se entraba no ingreso ao
bacharelato. A todos visos tratábase dunha selección social, disfrazada de selección escolar. Neses
anos experiméntase o crecemento de Benposta,
oferta educativa que, sobre todo para o rural galego é poder progresar laboral e culturalmente, o
mesmo sucedía tamén cos Seminarios, atendendo
a ese alumnado rural, que sen este tipo de ensinos
non habería ter a oportunidade de saír daquela
selección escolar que o sistema educativo da época
estaba impoñendo.

Neses primeiros anos estivo como Capelán en varios
Circos e traballou con nenos xitanos en Barcelona.
O Pai Silva recibiu varias distincións e recoñecementos, entre eles a Medalla da Paz concedida
pola ONU.

4.1. Fundamentos filosóficos e
Pedagóxicos do P. Silva
A filosofía do Pai Silva na creación desta obra parte
do Cristianismo, interpretado sinxelamente guiado
polos Evanxelios (especialmente o cuarto), sen
aplicar grandes principios de hermenéutica, desde
a vida, desde a súa natural identificación cos débiles e oprimidos. A premisa da que partiu, foi dar
unha educación integral aos mozos, non só educativa, senón unha educación que comprendese á
persoa enteira, que a capacitase para inserirse na
sociedade.
A Nación de Raparigos é unha escola de formación xuvenil. Desde un principio suscitouse como
unha comunidade educativa, como unha forma
permanente de vida, como unha comunidade cristiá, como un movemento político e como unha
acción pastoral. Quizá a gran achega pedagóxica
de Benposta é que confía na forza da comunidade
para educar.

3. O seu fundador
O Pai Silva naceu o 25 de xaneiro de 1933. Estudou ata
5º curso de Bacharelato no colexio Cardeal Cisneros,
compatibilizou estes estudos con pintura e debuxo, á
beira do gran pintor galego D. Manuel Prego de Oliver.
É un galego que abandonou as súas aspiracións artísticas, como pintor e escultor, polo sacerdocio.

En Benposta considérase negativa a sobre-protección do neno xa que lle impide o desenvolvemento das súas posibilidades. Crese necesario
contar con medios propios que canalicen a creatividade e o traballo do neno para que permitan
a autoxestión.

Estudou Teoloxía e, Filosofía e letras na Universidade
Pontificia de Comillas. Cando funda Benposta el
aínda era seminarista. Foi ordenado sacerdote por
Monseñor Antoniutti, o día 25 de Marzo de 1957.
Ese ano o Bispo de Ourense nomeoulle Consiliario
Diocesano da mocidade de Acción Católica e das
Mocidades Obreiras (JOC), comezando con este
nomeamento un dos seus primeiros traballos pastorais. Foi secretario dos medios de comunicación da Diocese. Tamén foi nomeado coadxutor
da Parroquia da Trinidad e director espiritual do

Por medio do autogoberno, o neno actúa asumindo
as funcións de goberno dentro do grupo. Non é un
internado nin recolle nenos abandonados. É unha
comunidade integral e estable, na que todos os seus
membros forman unha gran familia e poden permanecer para sempre.4

3. Testimonio personal del P.Silva, nunha das nosas conversas periódicas.
4. Documentación interna de Benposta, (da que temos copia).
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5. Obxectivos educacionais na
Comunidade

No ano 1956, o día 15 do mes de setembro, fundábase
en Ourense “A Cidade dos Raparigos”, así se lle chamou á comunidade no momento inicial. Comezou
con 15 mozos entre os trece e os quince anos que
estaban xogando na Alameda da cidade, e cos que
o P. Silva contactou. Nace sen ser algo premeditado,
xorde como unha resposta alternativa ao problema
da mocidade carente de espazos ambientais, educativos e familiares que favorezan o natural desenvolvemento dos adolescentes. Empezou a traballar con
este grupo de raparigos e atopouse con que o grupo
ía aumentando. Por iso tivo que ir tomando decisións
segundo se ían presentando os problemas. Como
non partiron dunha organización prevista, tivéronse
que ir acomodando nos lugares que podían.

Formación intelectual
Os estudos están oficialmente recoñecidos. Se
cursa Ensino Xeral Básico, Bacharelato Unificado
Polivalente, COU, Escola de Formación Profesional
de Segundo Grao na especialidade de Imaxe e Son.
Hai alumnos que finalizaron os seus estudos e desempeñan o seu traballo na comunidade á vez que estudan fóra noutras Institucións, como na Universidade
Pontificia cursando estudos Teolóxicos; algúns asisten á universidade, e outros estudan grados de F.P.
Formación sociopolítica
Baséase na concepción comunitaria e na práctica
democrática da liberdade. Teñen unha organización
democrática e participativa cun réxime asembleario que permite a participación directa e a libre
expresión.

A idea fundamental que lle guiou foi pedagóxica,
pensou que era necesario o labor educativo; pero
non era suficiente ensinar ou instruír senón dar
unha educación integral á persoa, e para iso era
necesario romper co concepto tradicional de educación e buscar novas fórmulas.

O seu carácter de movemento político ten a
pretensión de educar aos nenos para a vida, ao
tempo de crear neles unha conciencia de xustiza e solidariedade para cos oprimidos da terra.
A acción política segundo o concepto benposteño, é
o traballo permanente de todo home para eliminar os
obstáculos que impiden a convivencia entre os homes
e entre os pobos. Así pois, Benposta convértese nunha
escola de formación política cuxo obxectivo é educar
e preparar para a convivencia, crear inquietudes e
desexos de vivir cos demais, compartir a vida cos
vivos en lugar de vivir a costa dos mortos. Edúcase na
rebeldía, porque Benposta non é un anaco de terra é
unha denuncia ante unha sociedade inxusta.

Ao crear Benposta o seu propósito foi educar ao
neno para crear un home novo, isto é, cunha conciencia transformadora. Isto tiña que producirse
por medio da formación Intelectual, Laboral e
Sociopolítica.
Ideario Educativo de Benposta.
Cadro 5
Os postulados que definen o ideario educativo de Benposta Nación de Raparigos:
1. Educación Integral, socializada, autoxestionaria.
2. Cunha metodoloxía liberadora.
3. Opcións pedagóxicas do noso proxecto.
4. Fundamentando todo iso en e desde os valores cristiáns.
5. Creando espazos e ambientes educativos adecuados.
6. Adaptado ás necesidades reais de cada persoa.
7. Estruturado en forma de autogoberno da Comunidade
8. Cunha organización social de participación plena.
9. Que prepara ao raparigo/a para ser un cidadán exemplar.
10. Protagonistas da mensaxe de soños e de ilusión do mundo do Circo.
11. Nun ambiente de sa e completa coeducación.

Formación laboral
Esta formación, dirixida ao mundo do traballo, considerando a súa función social de achega á comunidade
ten a súa máis claro precedente na pedagoxía socialista. Sistema educativo e sistema económico están
interrelacionados, no sentido de que un non pode ser
independente do outro. Desde esta consideración o
traballo non é embrutecedor, senón que favorece a
responsabilidade e a inserción na comunidade.

F onte : Documento constitucional - Elaboración propia
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alumnos da Escola Taller.
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Estas convalidacións pódeas realizar o Director
do Centro Educativo no que se matricule o alumno. Comeza a impartirse a Formación Profesional,
estando aínda en vigor a especialidade de Oficialía,
conviven durante un tempo e por medio de convalidacións, os estudos pasan a ser de F.P.. (Temos copia
destas Ordes Ministeriais).

En 1963 a Escola Taller convértese no centro
autorizado de Oficialía Industrial.
A formación profesional foi en Benposta, desde os
seus inicios, o aspecto máis importante do ensino
que se impartiu. Esta importancia concédese tanto á
Formación Profesional, regulada como á formación
non regulada. Os alumnos han participar, segundo os
seus desexos e capacidades, na formación industrial ou
na formación artesanal. Aprender un oficio constitúe,
en xeral, a expectativa destes mozos que aspiraban a
un traballo na España dos Plans de Desenvolvemento,
da expansión económica que se manifestaba fundamentalmente en Bilbao, Barcelona e Madrid.

Teñen a Cadea de Televisión local, que é tamén un
complemento de estudo e de oficio, xa que se realizan
nela as prácticas necesarias para a obtención do título
na Escola de Imaxe e Son. Conviven estes estudos
de Oficialía Industrial, con outros de tipo artesanal Oficios - desde o comezo da creación da comunidade,
os alumnos tiveron acceso todo tipo de formación
profesional. No ano 1958 tiñan estudos nocturnos
para esta formación laboral, especializáronse en ramas
de interese como: a talla artística, ebanistería, marroquinería, zapatería, artes gráficas con encadernación e
imprenta; cerámica artística, oleiría e derivados, cestería, costura; fotografía, delineación, contabilidade,
decoración, hostalería, panadería (en 1969 montaron a
panificadora), música, teatro, circo coas súas especialidades. De forma artesanal realizaron a carpa do circo,
que foi construído integramente en Benposta. Os traxes que se utilizaron no circo tamén se realizaron en
Benposta, e o alumnado participou destes traballos.
Os alumnos fórmanse en horticultura, para iso teñen
un profesor que lles inicia nas técnicas agrícolas; diariamente e de forma rotativa, vai pasando cada curso
pola horta, o produto que obteñen sérvelles como
autoconsumo. Revolución Circus Time (sen data).
Departamento de publicacións de Benposta.

No ano 1964 xa se impartía a Rama de Mecánica
eléctrica, nun curso de pre-aprendizaxe. O 22 de
xullo, co decreto 2353/1965, polo que se clasifica
como Centro non oficial de Formación Profesional
Industrial, ao Taller-Escola ‘Cidade dos Raparigos’ de
Ourense; onde se poderán cursar os ensinos correspondentes ao grado de Aprendizaxe Industrial, nas
especialidades de Axustador e Torneiro na Sección
de Mecánica; Forxador-cerralleiro na Sección de
Construcións Metálicas, ambas da Rama do Metal.
Instalador-montador e Bobinador-montador, da
Rama de Electricidade. Ebanista-carpinteiro da
Rama da Madeira. Nestes anos se impartían cursos
na Rama Administrativa.
En decembro de 1971 concedeuse autorización
oficial para impartir o Curso de Adaptación e transición á Formación Profesional - que se creou segundo
Orde do 23 de novembro de 1970 (BOE de 28 de
Xaneiro de 1971).

No ano 1964 no mes de xullo, créase na Cidade dos
Raparigos de Ourense a primeira Escola de Circo
de España e a segunda do mundo (só había outra
en Rusia, testemuño do P. Silva). A Escola Nacional
de Circo conta normalmente con máis dun centenar
de mozos. Prepáralles para todas as especialidades
circenses: trapecio, equilibrio, pallasos, funambulismo, contorsionismo, malabarismo, acrobacia ecuestre, ballet acrobático, escola de equitación etc. Estas
especialidades supuxeron un oficio para os alumnos
cando saíron da Comunidade e tiveron que integrarse na sociedade laboral (Fonte: documento "40 anos
de Benposta", (17 de agosto de 1996) editado con
motivo do 40 aniversario da Institución).

Coa Lei Xeral de Educación empézase a impartir a
F.P. e por Orde Ministerial de 21 de novembro de
1979, segundo B.O.E. do 29 do 11, establécense as
convalidacións dos alumnos con Oficialía Industrial,
polos estudos de F.P. de primeiro Grao. Coa Orde
Ministerial do 22 de xullo de 1980, segundo B.Ou.E.,
establécense as convalidacións entre Aprendizaxe
Industrial e F.P., pódese convalidar o primeiro curso
dunha especialidade polo primeiro curso da outra.
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En Colombia, na comunidade de Villavicencio,
utilizan como en Ourense as mesmas dinámicas produtivas para a consolidación dos plans
de vida, fano a partir do oficio como medio de
desenvolvemento dos diferentes aspectos do ser
humano no económico, social, e no familiar.
Estas especialidades concibíronse como medios de
autofinanciamento, para cubrir as necesidades da
Comunidade. Unha das causas polas que o Pai Silva
perseguiu con forza o autofinanciamento é pola non
pertenza a ningún poder político que lle supoña,
a medio ou longo prazo, submisión á súa ideoloxía
ou á inmersión dalgún xeito, na súa actuación. As
posibilidades de denuncia continua que Benposta
fai, tenas por ser libre política e ideoloxicamente.
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Conclusión
Esta obra foi de gran importancia para Ourense,
Galicia e resto de España. Tivo gran repercusión a nivel
internacional. Nos anos 60 experiméntase o crecemento de Benposta, oferta educativa que sobre todo
para o rural galego era atractiva para os adolescentes,
xa que presentaba a posibilidade de ter unha educación de maior calidade cá que habían ter seus pais.
Os ensinos que aquí se realizaban supuxeron un
movemento innovador que rompía co ensino tradicional impartido nas escolas nacionais. Tamén
innovador era o carácter organizativo da comunidade. Isto era máis sorprendente polo carácter involucionista que sufriu a escola durante os primeiros
anos da etapa franquista, que rompeu con todos os
avances alcanzados na Segunda República5.
Nos anos sesenta entrar en Benposta supoñía romper
esas condicións dun futuro marcado por esa discriminación escolar, e poder acceder á educación con
igualdade de oportunidades, logrando que a selección
dos alumnos producísese soamente en función das
aptitudes escolares e non do nivel social das familias.
En 1969 o día 16 de Agosto no Pazo de Meirás, na
Coruña, Benposta foi declarada Obra de Interese
Social.6

5. Hai unha referencia de D. Jesús Alonso Montero, que reflexa moi ben ó carácter desta involución. “Pasóuse de ser o home como portador de
dereitos a portador de valores eternos” (pág. 171, cap. IV, actas do Congreso III, Manuel Luis Acuña).
6. Revista, (1972): Los Muchachos, edt. polo Gabinete de prensa de Benposta.
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Pedagogía social, etnografía
e interculturalidad:
Valija etnográfica de Venezuela

Isabel Elena Peleteiro Vázquez
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Venezuela (UPEL)
Domingo Antonio Vivas Peleteiro
Jacobs University. Bremen
RESUMEN

una visión más amplia sobre las artes, la cultura,
la música, y otros aspectos etnográficos venezolanos sin desligarse de la temática con el cual nace
y se inserta la Línea de Investigación de Pedagogía
Social, contemplando a las artes populares para
reflexionar sobre el concepto de las sociedades multiétnicas, destacando lo intercultural y lo pluricultural en un espacio expositivo etnográfico de intensa
interacción sociocultural con diversos colectivos
sociales de ámbitos variados como lo es el Museo
do Pobo Galego, ubicado en la ciudad de Santiago
de Compostela.

A partir del concepto expositivo conocido como
“Valija Cultural Indígena de Venezuela”, se propone
efectuar la lectura, conocimiento y valoración del
patrimonio cultural material e inmaterial de los
pueblos ancestrales de Venezuela a través de muy
diversos objetos culturales de diferente naturaleza
que en conjunto son un legado documental visual
y auditivo de suma importancia educativa, estética,
histórica y antropológica que abarca la producción
de piezas líticas, pintura, escultura, cerámica, cestería, atavíos corporales, adornos, textiles, instrumentos musicales, gastronomía y otros.

Palabras clave: Pedagogía Social, Etnografía,
Interculturalidad, Artesanía Popular.

La exposición se enfoca hacia lo mágico-religioso,
reflejando una mirada a la creación cultural del
artista plástico venezolano, patrimonio vivo del pueblo Yanomami: Edgar Payúa, muestra conformada
por un conjunto de emblemáticas obras pictóricas
que reseñan con mucha fuerza la majestuosidad y el
carácter sublime de la imponente selva amazónica.

Introducción:
Esta experiencia expositiva pertenece al área de
conocimiento de la Pedagogía Social y se desprende
de un conjunto de actividades pedagógicas desarrolladas dentro del Grupo de Investigación de la
Universidad de Santiago, el mismo se encuentra
incorporado dentro de la Línea de Investigación en

Asimismo se representa la tríada: Saberes, Sabores
y Sonidos de Venezuela, con el propósito de ofrecer
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culturalidad como un principio de igualdad entre las
culturas, lo cual debe reflejarse en la construcción
de un currículum de formación docente basado en
una visión social de la Educación.

Pedagogía Social (UPEL-Caracas), y en el se desarrollan los términos Interculturalidad y Artesanía
Popular, cabe destacar que el mismo se inscribe
dentro de la Unidad de Investigación adscrita al
Pregrado y al Doctorado en Educación.

“Las culturas populares constitutivas de la
venezolanidad gozan de atención especial, reconociéndose y respetándose la interculturalidad
bajo el principio de igualdad de las culturas.
La ley establecerá incentivos y estímulos para
las personas, instituciones y comunidades que
promuevan, apoyen, desarrollen o financien
planes, programas y actividades culturales en
el país, así como la cultura venezolana en el
exterior”.

El proyecto justifica su ejecución dado que incorpora a los estudiantes cursantes de las diferentes fases
de la Práctica Profesional a la valoración del patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos
originarios de América, en segundo lugar asume
como tema prioritario la formación del profesorado
de la UPEL, con la finalidad de crear elementos propios para la ejecución de la Maestría en Pedagogía
Social en los diversos institutos de la Universidad
Pedagógica Experimental Libertador a lo largo de la
geografía nacional.

Otra definición explique que la Interculturalidad
se refiere al planteamiento pluralista sobre las relaciones humanas que debería haber entre actores
culturalmente diferenciados en el contexto de un
Estado democrático y participativo; claro está, con
el accionar consensuado de toda la sociedad y de sus
instituciones y miembros.

Entre los objetivos de la muestra expositiva se citan
los siguientes: 1) Formar recursos humanos en el
ámbito de la Pedagogía Social, la Interculturalidad
y la Diversidad. Así como: 2) la creación de un
ambiente propicio para la creación de los espacios
de registro, catalogación y difusión de las culturas indígenas venezolanas en el ámbito nacional
e internacional. 3) Divulgar a nivel internacional aspectos etnográficos propios de las culturas
ancestrales que habitan en el espacio geográfico
de Venezuela.

Igualmente es importante definir a la Interculturalidad
como un reencuentro con todas las civilizaciones,
grandes, medianas o pequeñas, como un diálogo de
reconciliación con el universo y el cosmos.
En relación al tema indígena es importante destacar
a quiénes han contribuído a la divulgación y estudio, no solo de los aspectos antropológicos, sino de
lo elementos lingüísticos presentes en las más de
treinta y tres familias lingüísticas señalando como
las mas importantes los Arawacos y los Caribe. En tal
sentido, los autores Esteban Emilio Mosonyi ha sido
uno de los mas preocupados por la difusión de un
tema que sigue siendo uno de los ejes centrales en la
antropología cultural venezolana y por otra parte la
necesidad de destacar la labor del educador indígena
en Venezuela.

En este sentido, también se hace referencia al constructo teórico “Interculturalidad”, el cual se define
de acuerdo a la UNESCO (2002), como la relación
que se establece entre dos o más culturas en un
trato igualitario, sin discriminación y en donde se
concibe que ninguna cultura es superior a la otra.
Es el intercambio y la comunicación, en la que el
individuo reconoce y acepta la reciprocidad de la
cultura del otro. El prefijo “inter”, denota la idea de
interactuar, compartir, la existencia de complementariedades, el reconocimiento de la cultura del otro
y la interculturalidad consideradas como una forma
de ser, una visión del mundo y de otras personas,
una clase de relación igualitaria entre los seres
humanos y los pueblos.

Metodología:
La Metodología de la investigación o procedimiento
para el desarrollo del proyecto se sustentó en el
método etnográfico.

Al respecto, el artículo 100 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, define la inter208
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La etnografía es un método de investigación que
consiste en observar las prácticas culturales de los
grupos humanos y poder participar en ellos para
contrastar lo que la gente dice y lo que hace. Es
una de las ramas de la Antropología social o cultural que en un principio se utilizó para comunidades aborígenes y actualmente se aplica también
a través de la estrategia de “trabajos de campo”
focalizados hacia el estudio de las comunidades
existentes en diversos espacios sociales indígenas
ubicados en espacios geográficos excluídos por lo
difícil e intrincado de la geografía, así como por
la existencia de personas en situación de riesgo o
vulnerabilidad o a cualquier grupo que se quiera
conocer en profundidad.

¿Cómo enseñar la Interculturalidad?

Por ello y en consecuencia el trabajo de campo
se convierte en el método más eficaz para lograr
la comprensión total de una o varias comunidades indígenas. En el se aplica la observación
participante, el registro fotográfico y la toma de
notas en el escenario. Una de las condiciones del
investigador para abordar una comunidad indígena consiste en lograr un “rapport inicial” y
sostenido a lo largo del proceso de investigación
con los miembros de la comunidad que le permitan negociar el acceso al escenario y obtener
los datos.

La palabra método significa “camino para llegar a
un fin”. En el abordaje de las comunidades indígenas
venezolanas lo fundamental es conocer previamente
a los miembros de la comunidad. Estos pueden ser
sus habitantes o líderes naturales, esta condición
previa es necesaria para negociar el acceso seguro a
la misma teniendo en cuenta los valores de diversidad, tolerancia, convivencia y ciudadanía. Entre los
métodos y técnicas que se utilizan para estudiar a
una comunidad indígena se encuentran: la entrevista, el estudio de casos, la observación-participante,
la animación sociocultural y la catalogación de las
artesanías entre otros. A partir de estos aspectos se
formulan preguntas de investigación, las cuales se
responden a través de instrumentos de recolección
de datos como son las entrevistas y los cuestionarios. Luego se efectúa la observación-participante
por parte del investigador en los diversos espacios.

Son numerosas la experiencias didácticas en torno
al tema “Intercultural”, no obstante el eje central de
este tema lo constituye el método etnográfico. La
etnografía en el aula constituye un tema interesante
e innovador, son los estudiantes los que asumen el
rol del etnógrafo, preocupándose por el estudio de
su familia, sus amigos y su comunidad. El enfoque
etnográfico exige la preparación previa: clarificando
los objetivos, repartiendo responsabilidades, preparando hojas de observación, memos o protocolos,
así como centrándose en los aspectos lingüisticos.
El método etnográfico y sus técnicas:

Para esta muestra se realizaron numerosos trabajos
de campo entre los que citamos: Comunidad de San
Francisco de Guayo (Estado Delta Amacuro) donde
se encuentra la Etnia denominada “Guarao”, en la
Comunidad Quebrada Seca (Estado Amazonas) allí
se destacan los “Piaroas, los Jiwi, los Yanomami”, en
la Comunidad de Santa Cruz de Mara (Estado Zulia)
donde se denominan Wuayuù, en la Comunidades
de Caicara del Orinoco (Estado Bolívar) allí se
encuentran los Panare o E´ñepa. Asi mismo, se
visitaron diversas instituciones museísticas antropológicas y arqueológicas existentes en el país
como lo son: el Museo Etnológico “Enzo Ceccarelli”
ubicado en la ciudad de Puerto Ayacucho, el Museo
Antropológico “Francisco Tamayo”, en la ciudad
de Quíbor (Estado Lara) y el Museo de Ciencias
Naturales en la ciudad de Caracas. Todos ellos nos
conducen a explicar la importancia de enseñar la
interculturalidad.

Visitas y contactos iniciales con la Comunidad
Constituyen el primer momento del abordaje comunitario, en el cual se establecen contactos con los miembros de la comunidad a fin de poder desarrollar la
propuesta investigativa y en las conversaciones preliminares se establecen acuerdos sobre la sinergia y los
intercambios entre los investigadores y la comunidad.
La Entrevista
Según Taylor y Bogdam (1992), en su obra:
“Introducción a los Métodos Cualitativos de
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cómo y qué debe observar y escuchar. Durante el
proceso de investigación, para recolectar la información, el investigador debe seleccionar el conjunto
de informantes, a los cuales además de observar e
interactuar con ellos, puede utilizar técnicas como
la entrevista, la encuesta, la revisión de documentos
y el diario de campo o cuaderno de notas en el cual
se escribe las impresiones de lo vivido y observado,
para organizarlas posteriormente.

Investigación”, la entrevista en profundidad consiste en un conjunto de encuentros reiterados cara a
cara entre el investigador y los informantes. Estos
se orientan hacia la comprensión de los valores, la
cosmovisión del mundo y los códigos morales de
cada familia indígena. También son importantes
las conversaciones libres las cuales permiten determinar la conducta del sujeto, su nivel de compromiso y sus actitudes hacia el entorno social. En las
Comunidades Indígenas se efectúan las entrevistas
a lo largo del trabajo de campo y con preeminencia
en la fase inicial de la negociación del acceso al
escenario. Es conveniente la alianza con los líderes
de cada una de las comunidades indígenas puesto
que ellos permiten efectuar la introducción de los
investigadores en las comunidades.

La Animación Sociocultural
Es una estrategia de intervención que se desarrolla
en, desde y para la Comunidad. Promueve la participación y la dinamización social desde los procesos
de responsabilización de los individuos en la gestión
y dirección de sus propios recursos. Es una herramienta adecuada para motivar y ejercer la participación, se concibe como una toma de conciencia hacia
el cambio personal a partir del conocimiento y la
práctica de las tradiciones de la Comunidad.

El Estudio de Casos:
Es un examen completo o intenso de una faceta,
una cuestión o quizás los acontecimientos que
tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del
tiempo. Algunos autores hablan de un examen de
un caso en acción. Los autores coinciden en que es
una investigación procesual, sistemática y profunda
de un caso en concreto. En el presente trabajo se
hace un estudio de casos sobre la Comunidad de San
Francisco de Guayo, Comunidad Indígena perteneciente a la familia de los “Guarao” debido a que en
ella se trabajó de manera intencionada durante un
período consecutivo de más de dos años a través del
proyecto social: Diplomado en Derechos Humanos
con enfoque de género y generacional dirigido a
docentes indígenas Guarao.

El Análisis Cualitativo de los Datos
Se entiende la metodología cualitativa “como una
estrategia de investigación fundamentada en una
depurada y rigurosa descripción contextual del
evento, conducta o situación que garantice la máxima objetividad en la captación de la realidad, siempre compleja, y preserve la espontánea continuidad
temporal que le es inherente, con el fin de que
la correspondiente recogida sistemática de datos,
categóricos por naturaleza, y con independencia
de su orientación preferentemente ideográfica y
procesual, posibilite un análisis que dé lugar a la
obtención de conocimiento válido con suficiente
potencia explicativa”. (Anguera, 1986). Miles y
Huberman (1994), expresa que la variedad de aproximaciones en etnografía depende de las formas de
discernimiento, examinación e interpretación de
significativos modelos o temas.

La Observación- Participante:
Es una técnica de observación utilizada en las ciencias sociales en donde el investigador comparte con
los investigados su contexto, experiencia y vida
cotidiana, para conocer directamente toda la información que poseen los sujetos de estudio sobre su
propia realidad, o sea, conocer la vida diaria de un
grupo desde el interior del mismo. Uno de los principales aspectos que debe vencer el investigador en
la observación es el proceso de socialización con
el grupo investigado para que sea aceptado como
parte de él, y a la vez, definir claramente dónde,

Categorizar datos implica realizar un juicio y valorar
las unidades de información. La Objetividad y la
Fiabilidad se refiere a interpretar de manera coherente los diferentes datos en función de las definiciones operativas de las categorías. Pertinencia se
refiere a la relevancia de los datos en relación a los
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cada una de las Láminas-Síntesis elaboradas en
función de cada una de las comunidades indígenas
estudiadas.

objetivos del estudio y su adecuación a los contenidos analizados.
Trabajando con los datos:

Museografía, Análisis y Catalogación de las
Artesanías:

De vuelta al aula los estudiantes se reúnen para
llevar a cabo los análisis y la interpretación así
como el compartir la información para organizarla y hacerla pública. En este momento se buscan
las regularidades en los datos, las frases textuales
y sus significados, las valoraciones, las personas
implicadas, las actividades realizadas y la atención
a los elementos lingüisticos (socio-comunicativos
y académicos) los cuales favorecerán el logro de
una “socialización rica en contenidos y significados”. Existen diversos modelos de presentación y
organización de los datos. En este texto se anexan
las caracterizaciones efectuadas en cada trabajo
de campo, en un documento en el que se hace
una lectura visual y escrita sobre los aspectos
resaltantes de cada investigación. Todos estos
planteamientos han sido expresados por F. Trujillo
Sáez en su documento denominado: “Carta Abierta
sobre la Interculturalidad”. El relato presentado por
el indígena acerca de la descripción de su propia
obra de Artesanía, constituye uno de los elementos
de mayor riqueza etnográfico que en constituye el
eje central en encontrar el significado a los datos.
(Coffey, A. y Atkinson, P. 2003).

Se elaboró una propuesta didáctica para la
Catalogación de las Piezas de Artesanía dentro
del Museo do Pobo Galego, agrupándolas por
etnias. Se asume a la Artesanía Indígena venezolana como manifestación cultural a través de la
investigación y análisis plástico de la Artesanía
Indígena Venezolana. Se abordó el concepto de
las tipologías para la catalogación de la Obra de
Arte se hizo especial énfasis en la geohistoria de
las comunidades Indígenas venezolana. Se hizo
especial énfasis al tema de la museografía y divulgación del acervo cultural indígena venezolano. Se
elaboró un Catálogo y afiche de Artesanía Indígena
Venezolana. Desde el Museo do Pobo Galego se
desarrollaron carteles y mapas indicativos de las
áreas geográficas en las que existen las comunidades indígenas presentes en la Exposición. Se destacó dentro de la museografía la presentación de las
piezas en peanas, vitrinas, carteles y mapas.
Actividades a ejecutar dentro del trabajo de
campo:

Presentación de los Datos:

Las actividades incluyeron siempre las “Visita a
la Comunidad”, la promoción de la propuesta y
actividad investigativa por la Vía Radial en Caracas
Radio Sintonía y en Caicara del Orinoco, Estado
Bolívar en Radio Selva. Se diseñaron diversos
materiales didácticos para el análisis de las manifestaciones culturales de cada etnia, los cuales se
reflejaron en mapas conceptuales al final de cada
trabajo de campo. Asimismo se determinaron las
pautas para la elaboración del análisis plástico de
la artesanía como expresión artística propia de
cada pueblo. La propuesta museográfica incluyó
la creación de espacios divulgativos de las manifestaciones artísticas etnográficas de Venezuela
el cual contó con los siguientes grupos étnicos:
Yanomami, Guarao, Pemón, Wuayuú, E´ñepa,
Piaroa así como diversas manifestaciones culturales de la zona del Estado Lara.

Uno de los aspectos más creativos en el proceso
metodológico es la presentación de los datos. Para
este estudio dadas las características del abordaje
de comunidades indígenas en diversas geografías
de Venezuela, se ha asumido el modelo visual
de Láminas-Síntesis. Cada lámina síntesis refleja
de manera sinóptica las características principales
del abordaje desarrollado en la comunidad. Los
contenidos visuales que en ella se presentan se
refieren principalmente a:1) Nombre y Ubicación
geográfica de la comunidad con el respetivo mapa
del Estado, 2) Aspectos relacionados con el paisaje,
3) Personas que han actuado como informantes
claves,4) Expresiones artísticas y artesanales producidas en cada comunidad, 5) Descripción breve de
los principales hallazgos. En los anexos se aprecian
211

~

TRANSMISIÓN

E

PEDAGOXÍA

Propuesta didáctica desarrollada
Comunidades Indígenas estudiadas:

en

DO

las

PATRIMONIO

INMATERIAL

las Comunidades Indígenas existentes a lo largo y
ancho del territorio nacional, tomando en cuenta
que es el Río Orinoco un elemento geográfico que
unifica e integra desde la transversalización del
territorio nacional las muy diversas etnias que constituyen elementos claves para la formación de un
docente comprometido con lo autosustentable, el
desarrollo del ser humano y la autoestima personal.

Desde la lectura y observación de los criterios
de catalogación para las muestras artesanales de
las diversas culturas indígenas planteadas en el
material antes mencionado nos identificamos con
el planteamiento efectuado en el material antes
citado sobre la existencia de ocho tipologías para
la apreciación y el análisis plástico de las manifestaciones culturales.

Desde estos aspectos tan relevantes, hemos asumido
algunos ejercicios que permitan desde una fase inicial comenzar a incorporar el análisis de cada objeto
y manifestación desde un punto de vista anecdótico,
plástico y comprensivo. Para ello en nuestras aproximaciones iniciales en trabajos de campo, se ha partido del análisis plástico del objeto artístico como
elemento de partida para su posterior catalogación.

Desde esta óptica, Signi, Morales y Garrido (2009),
plantean la posibilidad de atender a la siguiente
clasificación :1) Cerámica 2) Cestería 3) Adornos
de Materiales eclécticos 4) Armas 5) Utensilios
e implementos de madera y otros materiales 6)
Objetos rituales, mágicos y lúdicos 7) Adornos plumarios 8) Cuerdas y tejidos 9) Pintura.

Desde allí enfocamos como prioritario destacar
las siguientes aspectos preguntas de investigación
para elaborar la Ficha Técnica o de Catalogación
de la pieza, en la que se analizaron los siguientes
aspectos:

Con ello profundizamos en la propuesta efectuada
en relación la creación de los Museos y Centros de
Archivo, Registro, Documentación y Catalogación
de las Culturas Indígenas efectuado desde el
Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la
UPEL. Para ello se efectuó un estudio en profundidad en la Comunidad Indígena Guarao, dentro del
Diplomado en Derechos Humanos con enfoque de
género y generacional, allí se impartió un taller de
Catalogación de Artesanías Indígenas que permitió
a los docentes del Delta del Río Orinoco valorar sus
propias piezas artesanales a partir de la elaboración
de la ficha técnica o de catalogación de sus piezas
de artesanía.

Nombre(s) del o los Artesano(s): Manifestación
Cultural a la que pertenece; ¿A qué Comunidad
Indígena se asocia su elaboración?; ¿Con cuáles
materiales se elaboró?; ¿Cuál es o son sus funciones?; ¿De dónde es originario? Otras posibles
aplicaciones: ¿Con cuáles otros objetos se asocia o
parece en forma, etc.? esto incluye los comentarios
u anécdotas sobre el objeto y la realización de un
dibujo del objeto que se está analizando así como el
registro fotográfico del mismo.
La Experiencia Museográfica denominada: Saberes,
Sabores y Sonidos de Venezuela. Museo do Pobo
Galego, fue ejecutada desde el 17 de Septiembre y
hasta el 27 de Octubre. Se utilizaron diversos elementos museográficos: peanas, gráficos, distintivos,
desarrollo del recorrido museográfico y catalogación de las piezas por etnias.

Dada la inmensa necesidad de recopilar y catalogar a
nivel nacional todas y cada una de las muy diversas
manifestaciones artísticas y antropológicas presentadas desde cada espacio geográfico. Igualmente
hacemos hincapié en la necesidad de abordar el
estudio del enfoque geohistórico como metodología idónea para el análisis integral de cada una de
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Fases de la Ejecución del Proyecto en el Museo
do Pobo Galego
Cronograma de actividades por etapas
Etapa

Actividades

Año / mes

Producto

Etapa I: Sensibilización
Etapa II: Visitas a los espacios etnográficos
Etapa III: Fase de Formación de los docentes
desde la Maestría en Pedagogía Social

Charlas y conferencias
Trabajo de campo
Charlas y conferencias
Talleres de catalogación de las culturas
indígenas
Catalogación de las Artesanías que formarán
parte de la Valija
Exposición de la Valija de modo itinerante

Mayo 2014
Junio 2014
Septiembre-Diciembre 2014

Evento de Sensibilización
Recolección de la data
Eventos de Formación

Mayo-Diciembre

Eventos de Formación

Etapa IV: Fase de Organización de la Valija

Etapa V: Fase de
Enero-Julio
Exhibición
Etapa VI: Creación de los espacios para Consolidación de espacios físicos: museístico Enero-Julio
el registro, catalogación y análisis de las y museográfico de las culturas indígenas a
culturas indígenas de Venezuela
nivel nacional
Etapa VII

Valija cultural Indígena de Venezuela sale de Junio-Septiembre
la Cancillería y llega al Consulado de Vigo, y
de allí al Museo do Pobo Galego

Eventos de Exposición Itinerante
Inauguración de espacios expositivos, de
registro, catalogación y análisis de las
culturas indígenas de Venezuela en el ámbito
venezolano actual
Preparación e Inauguración de la Exposición
en el Museo do Pobo Galego. Santo Domingo
de Bonaval.Santiago de Compostela.

Instituciones participantes:
gada en estos ilustres espacios, intenta mostrar una
idea, un esbozo, del imponderable país que acogió a
la emigración proveniente de Galicia desde épocas
inmemorables. Aspiramos que esta muestra permanezca y no deje de ampliarse, constituyéndose en
una plataforma conceptual desde donde compartir
valores, tradiciones y cosmovisión del mundo. El
logro consistirá en mantener un diálogo intercultural sustentado en el compromiso mutuo, así como
el profundo y bidireccional enfoque de la búsqueda
de la colaboración para la paz, en pro de una convivencia armónica e íntima entre Galicia y Venezuela,
espacios geográficos que comparten idiosincrasias,
lengua e historia.

Este proyecto respondió a las actividades celebradas en conmemoración del 75° Aniversario de la
Universidad Pedagógica Experimental Libertador,
Instituto Pedagógico de Caracas, conjuntamente
con la Hermandad Gallega de Venezuela, así como
desde otras entidades y organismos de la República
Bolivariana de Venezuela, como fueron el Ministerio del
Poder Popular para la Cultura, el Ministerio del Poder
Popular para Relaciones Exteriores, la Cancillería de la
República Bolivariana de Venezuela con sede en la ciudad de Vigo. Desde allí se propuso a través de la muestra la valoración del profundo significado que tiene
ésta tiene dentro del espacio geográfico de Galicia. Por
ello la exposición SABERES, SABORES Y SONIDOS
DE VENEZUELA, Muestra Expositiva de Artesanía
Indígena y Popular de Venezuela, dentro del majestuoso recinto del Museo Etnográfico de excelencia en
Galicia: el MUSEO DO POBO GALEGO, ubicado en el
espacio patrimonial del Convento de Santo Domingo
de Bonaval, en la ciudad de Santiago de Compostela es
un reflejo de cómo la cultura y la etnografía trasciende
las fronteras de los límites político territoriales existentes entre los países.

Desde nuestra querida ciudad de Santiago de León de
Caracas, en honor al Santiago Apóstol de Compostela
y patrón de Caracas, invitamos a empoderar en clave
pedagógica social el reconocimiento de las culturas
ancestrales de otros pueblos de América que han
estado en profundo contacto permanente con a
Galeguidade.
Es por todo esto que esperamos que el concepto
Sabores, Saberes y Sonidos de Venezuela se
constituya en la invitación a la consideración del
estudio, análisis e interpretación exhaustiva de los

Esta extraordinaria presencia de Venezuela en
Galicia, hoy más permanente que nunca al ser alber213
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“Interculturalidad”. Este se refiere al intercambio
de valores entre dos o más culturas, en igualdad de
valoración.

elementos culturales que esta exposición propone a
fin de ser asumida de manera permanente e itinerante a través de España, desde el enorme amor, respeto
y consideración que el pueblo venezolano tiene por
el pueblo gallego.

La Aplicabilidad y propuesta de publicación de los
resultados a través de la herramienta tecnológica
denominada: Flickr ha permitido obtener una visión
clara de lo que fueron los momentos cruciales del
trabajo museográfico como fue la apertura de la
muestra. Asimismo se efectuó la promoción de la
misma a través del programa radial en “Alborada
Gallega”, el cual se desarrolla en Caracas los domingos por la frecuencia en señal abierta 1420AM.

Conclusiones:
La etnografía de Venezuela, puede ser comprendida
a partir del conocimiento de la geografía y la agrupación de los diversos elementos culturales desarrollados por los diversos grupos étnicos ancestrales
aún presentes a lo largo y ancho de su geografía y
que han sido exhibidos dentro del Museo do Pobo
Galego.

Finalmente, debemos destacar que en el testimonio
de los propios funcionarios del Museo do Pobo
Galego, la muestra expositiva atrajo a diversos grupos sociales vinculados a Galicia a quienes le resultó
muy satisfactorio el desarrollo de la mencionada
muestra. La cual fue factible a partir de la recolección de las piezas artesanales en los diferentes
trabajos de campo realizados con estudiantes de
Formación Docente en Venezuela. es importante
destacar el carácter replicable e itinerante de la
Muestra Expositiva, dado que existen colectivos
venezolanos a lo largo y ancho de la geografía gallega, justificándose plenamente la replicación de la
misma en otros escenarios museográficos, así como
el abordaje de este tema a nivel de formación en
Ciencias Sociales en el espacio geográfico gallego.

En la experiencia museográfica se desarrollaron
diversos elementos culturales, como lo fue el tema
gastronómico, a partir de la experiencia de los
Saberes propios del ámbito geográfico venezolano.
El trabajo expositivo etnográfico tiene valores interculturales como lo son: la convocatoria a colectivos
originarios de Venezuela y de Galicia que han tenido
interacción en esa geografía, de allí la identificación
de la propuesta etnográfica con el gentilicio gallego,
sector que ha interactuado en este país a través de la
emigración durante varias décadas y compenetrándose de tal manera que se han asumido valores propios de la cultura venezolana en el ámbito gallego,
tal es el caso de algunos elementos gastronómicos
como son las arepas, las hallacas, el pan de jamón,
el ron, el chocolate y otros. La exposición se destacó
por presentar en forma extensa y muy bien clasificada los muy diversos objetos de artesanía y de arte
popular que caracteriza a este territorio. Asimismo
esta muestra se vincula con el diálogo de saberes entre culturas, término que conocemos como

Asimismo consideramos que este trabajo expositivo
fortalece la creación de vínculos afectivos, interculturales y la reducción de las fronteras políticas existentes entre países hermanos con amplio recorrido
histórico común. En consecuencia, la exposición es
un encuentro en dirección hacia una cultura de paz,
de tolerancia, de bienestar social y de convivencia
entre los pueblos.
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Historia, etnografía e pedagoxía
na ‘península’ de Arboiro,
a través dos recordos de Florencio

X. M. Cid Fernández
Antía Cid Rodríguez
Sálvora Feliz Ricoy

O feito de relacionar unha pequena realidade
territorial coa historia, a cultura e a pedagoxía,
ten a súa explicación na confluencia de varias
xeracións que decidiron facer historia de Galicia
desde Arboiro, e por que os pertencentes a
esta última xeración, nomeadamente o Florencio,
tomaron conciencia da importancia de preservar
a memoria. Esta historia ten a todo o pobo, e
incluso podiamos dicir a toda a comarca, como
protagonista colectivo, e a unha familia como protagonista singular, por teren adoptado o xentilicio
como parte indisociable do seu nome: Nicanor de
Arboiro o avó, Florencio de Arboiro, o neto.

viva unha cultura de montaña, que protagonizan
Trives ou Manzaneda.
Illa ou península, o certo é que Arboiro está chamado a ser un pólo de grande interese cultural,
pola memoria do oficio dos afiadores, que foi
agarimosamente acollida na Casa das Rodas, creada por Florencio de Arboiro na súa casa familiar.
E por que Florencio Martínez Vázquez decidiu
substituír os seus apelidos polo xentilicio do
seu pobo? Porque o seu avó Nicanor Vázquez xa
fixo o mesmo nos anos da Segunda República. E
porque o seu tío Maximino soubo soportar as persecucións de que foi obxecto a familia e outros
veciños de Arboiro durante o franquismo, e con
moita enteireza, trasladou á seguinte xeración, os
valores da dignidade, a democracia e o aprecio
pola cultura. Nicanor, Maximino e Florencio de
Arboiro representan tres xeracións, descendentes dunha anterior xeración de afiadores, que
permiten manter no mapa galego da etnografía
e da historia, unha aldea, que tamén perdeu
poboación, pero mantén a esencia da cultura
rural, dos oficios, da loita pola democracia e os
dereitos das persoas.

Este feito converte a Arboiro nunha península
dentro do rural galego, no que a autoestima e
a aposta por defender unha cultura milenaria,
están deixando de ser os sinais de identidade máis
comúns. Non nos atrevemos a dicir, que é unha
illa, pois se ben Arboiro está rodeado de parroquias que se están despoboando a pasos axigantados, pode engancharse, por un lado, nunha póla
de grande riqueza patrimonial da Ribeira Sacra,
tanto de tipo xeográfico como artístico e cultural,
e por outro lado, na póla de resistencia por manter
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mesmo era quen aprendía de maneira autodidáctica
os mais diversos saberes necesarios para resolver
os casos prácticos que a diario se presentaban na
comarca. Non había cousa por difícil que fose, que
non a puxeran nas mans de Nicanor para ver se tiña
solución.

Na mesma xeración republicana de Nicanor, temos
que situar con xustiza ao mestre, Antonio Caneda
Rodríguez, mestre de Medos,1 asasinado no verán de
1937. Deste xeito a referencia á pedagoxía ten unha
dobre interpretación, na dimensión escolar, polo
papel do maxisterio, e na dimensión socioeducativa,
polas expectativas de posta en valor da memoria histórica, e pola transmisión do patrimonio provocadas
polo labor iniciado por Florencio coa súa Casa das
Rodas. Por tanto, historia e etnografía en Arboiro,
así como pedagoxía, nas dúas acepcións sinaladas,
serán os ámbitos a abordar nesta nosa contribución
ao Congreso de Patrimonio.

De neno, con 13 anos, no 1905, colleu pasaxe cara
a Habana, traballou no que puido e volveu para
cumprir co Servizo Militar. Despois de coñecer a
Ramón Franco no cuartel de Ferrol e volver a terra
para tentar aprender algún oficio e casar con Elisa,
optou novamente pola emigración a Cuba, dadas
as dificultades económicas que castigan de xeito
crónico ao rural galego. Alí seguiu nos anos vinte,
engadindo profesións e habilidades ao seu currículo,
presentándose a unhas probas para mergullador no
Porto da Habana. Con grandes problemas de saúde,
debidos a avarías nas equipas e á pouca seguridade,
tivo que deixar a nova profesión, e mesmo tirou de
imaxinación para automedicarse e recuperarse para
volver á terra, e emprender a súa traxectoria de artesán polifacético e autodidacta, que se pode ver na
variedade de ferramentas conservadas na súa casa,
algunhas de fabricación propia, cando non atopaba
algunha axeitada para arranxar o que se propuña.

1. Os tempos de aprender fóra da
escola, pola súa desconexión coa
realidade.
Comezamos o percorrido pola historia e etnografía
de Arboiro nos primeiros anos do século XX. A
Casa das Rodas está na casa familiar construída por
Nicanor de Arboiro, o avó nacido en 1892. Paga a
pena deterse no legado de Nicanor, quen ademais
dos grandes ideais democráticos e republicanos
defendidos, sintetizaba no seu exercicio profesional
un grande abano de oficios artesáns, que practicaba
cun grande sentido da innovación e visión de futuro.

Na resolución de problemas prácticos cos que se
atopaban os veciños de Arboiro e toda a comarca,
foise configurando o perfil humano e profesional,
de tanta riqueza etnográfica, pedagóxica e histórica, que ten a súa sección na Casa das Rodas e
noutros equipamentos rehabilitados na contorna
por Florencio, como son o muíño de auga, o forno,
a fonte, ou a lámpada de petromás, que colocada na
intersección de varias habitacións, iluminaba a todas
ao mesmo tempo.

Florencio di saber pouco do seu avó, remitindo a
Olegario Sotelo Blanco, que foi quen recolleu en
profundidade as testemuñas do fillo Maximino.
Razón non lle falta, pero como se explica entón
que sexa o auténtico herdeiro da excelencia na
creación artística, e que non descansase ata darlle
unha casa aos antepasados, unha casa da memoria
dos oficios. Florencio non quere atribuír aos seus
recordos o mesmo significado histórico que os do
tío Maximino, pero está disposto a que esa memoria
colectiva non quede no esquecemento.

Na capacidade imaxinativa de Nicanor, aparecían
solucións a cuestións que eran moi adiantadas para
o seu tempo, e mesmo algunhas contaban con rexeitamento de veciños que desconfiaban da eficacia de
tales medidas. Olegario Sotelo Blanco2 da conta de
multitude de “artistadas”, que maduraban na cabeza

Nicanor era un xenio, o que a psicoloxía actual definiría como mozo de altas capacidades, que aprendía
rápido dos mestres, e cando non tiña mestre, el

1. A súa nai era de Medos, e seu pai de Arboiro, na mesma parroquia.
2. Olegario Sotelo Blanco, Antropoloxía Cultural da Terra de Caldelas. A incomprensión produciuse incluso no plano político cando os seus compañeiros de corporación entre 1931 e 1933 non o daban seguido, ata que decidiu dimitir. Máis adiante, nos 50 fracasou o seu intento de electrificar
o pobo coa forza que producía o muíño de auga, e mesmo tivo que aguantar moitas críticas cando propuxo negociar con Fenosa para que levase a luz
á parroquia. Sen embargo conseguiuno e foron dos primeiros en contar coa luz eléctrica.
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de Nicanor, e ao pouco tempo xa estaban funcionando para beneficio dos veciños que lle confiaban os
arranxos. “Tiña sona de ser o mellor cazador da zona”,
pero ademais fabricaba e arranxaba as escopetas de
quen o acompañaba, ou calquera outra arma que lle
levaban avariada. As máquinas, que aínda supuñan
para moitos veciños avances con moitos misterios sen
explicación, fóronse convertendo na especialidade
de Nicanor: as máquinas de mallar e limpar o gran.
“Por aquel entón para os rapaces que viviamos naquelas aldeas, era un verdadeiro espectáculo ollar como
o señor Nicanor sacaba tódalas pezas do bandullo
daqueles motores; para nós o misterio era como tería
a cabeza para, unha vez limpas, colocar tantas pezas
no seu sitio; e o misterio desvelábase cando sentiámolo ruxir do motor”3. Visto iso, arranxar unha máquina
de coser, unha lanterna ou un candil era case como
un recreo, no que se puña a enredar, no medio doutras maquinacións máis profundas.
Unhas horas na fábrica do Malingre, recibindo
unhas instrucións elementais, chegábanlle para ir á
aldea e mostrar a súa arte na colocación das cociñas
económicas. Tal era a habilidade que se distinguían
das outras en que o tiro era perfecto, e non quedaban restos de fume na cociña. Nos muíños de auga
que instalaba non se conformaba con que moese,
senón que colocándolle unha peneira xa saía a fariña separada do farelo, sen ter que facer ese traballo
posteriormente.

pola capacidade de buscarse a vida en calquera novo
oficio. Por se fosen poucos os que levo citado, tamén
deixou a súa arte de carpinteiro na elaboración de
caixas de mortos, e co mármore fixo remate de
panteóns, que aínda se poden ver nos cemiterios da
comarca.
En política foi, como dixemos, concelleiro republicano en San Xoán de Río, en 1931, ata que dimitiu
en 1933, por ter ideas máis avanzadas ca os seus
correlixionarios. Trala súa dimisión, e co trunfo
dos conservadores nas eleccións xerais, comezou
un calvario incrible pero certo. Antes das eleccións
que porían fin ao goberno republicano, xa no mes
de maio pasou pola cadea en Trives froito de dúas
denuncias que acabaron por se falsas, pero a pena
xa lle fora imposta. Unha delas tiña relación coa
acusación de pertencer á “Mano Negra”, unha organización anarquista que tivera a súa actividade máis
visible a finais do XIX, e non entendemos como
puido ser mentada en Trives, e dándolle creto a
Garda Civil, ata o punto de ter a Nicanor como sospeitoso dous meses na cadea.

A etnografía ten abondo material para investigar na
biografía de Nicanor de Arboiro, pero sería inxusto
non referirse tamén ao seu papel na historia dos
avances democráticos e a persecución de que foi
obxecto durante o segundo bienio republicano, no
levantamento fascista, e durante a primeira década
da ditadura de Franco. Tempo de sufrimento e represión, no que non deixou de innovar noutra das súas
profesións, probablemente a máis emblemática da
súa traxectoria, a de carpinteiro. Preso no mosteiro
de Celanova desde o ano 1937, foi o encargado de
restaurar as portas de entrada da igrexa do convento. Quizais foi a obra que lle salvou a vida, aínda que
non impediu que entrase varias veces máis noutras
cadeas, por denuncias falsas de quen lle tiña envexa
3. Olegario Sotelo Blanco, op cit, pax 450
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mellorar as condicións de vida na comarca, e deixando a súa pegada en distintas manifestacións artísticas do máis variado perfil. Ata a súa morte en 1974
puido facer partícipes a Maximino e Florencio, fillo
e neto respectivamente, dos seus ideais vangardistas
e do amor pola terra.

A partires dese momento, Nicanor xa era o sospeitoso de calquera actuación que a Garda Civil, ou
os seus colaboradores franquistas, quixesen investigar e castigar, independentemente do resultado
da suposta investigación. O seguinte motivo foi a
Revolución de Outubro de 1934, que tivo dous focos
importantes en Asturias e Catalunya, pero serviu
para perseguir a todo aquel que se considerase simpatizante con tal mobilización obreira. Nicanor pasa
de novo un tempo en cadea, non saíndo ata decembro do 1935, cando a situación xa era insostible e a
dereita tiña os días contados no goberno. Nove mestres de distintas comarcas de Ourense foran tamén
detidos e enviados a prisión, relacionándoos coa
adhesión a estes feitos. O trunfo da Fronte Popular
en febreiro de 1936 supuxo un respiro nas persecucións a cidadáns disidentes, pero o levantamento de
xullo volve poñer a Nicanor no punto de mira do
réxime represor.

2. Os tempos de aprender na
nova escola, e tropezar coa vella
realidade
Na historia da educación, os meses anteriores á
segunda República supoñen un importante cambio
de paradigma no papel do maxisterio, tal como o
sinalaba Antón Costa, nun dos primeiros traballos
pedagóxicos sobre a Restauración e a República,
constatando o paso dun mestre sometido polo
sistema caciquil –convencido de que tiña que desempeñar un labor de suposta neutralidade, pero en
realidade, reprodución ideolóxica na súa función
docente– a un maxisterio consciente da necesidade
de tomar partido diante das inxustizas e privación
de dereitos que tiñan os nenos e nenas ao seu cargo,
así como as súas familias4.

Como veremos logo, con probas falsas conseguiron
deter a varios familiares de Nicanor, e ao mestre,
e levalos á distintas prisións da provincia, da que
algúns non volverían. Nicanor foi a Celanova, e
como vimos o seu arte na restauración das madeiras
do convento, facilitoulle unha certa protección por
parte do comandante, diante dos paseos que diariamente se producían polas noites. De feito durmía
cos traballadores en lugar de facelo nas celas cos
demais presos.

Noutra investigación máis concreta sobre a provincia de Ourense, puidemos corroborar esa análise
con posterioridade, observando a presenza de mestres nos mitins de defensa da democracia e a república, e unha das pesquisas levounos precisamente
a Arboiro. No diario La Zarpa, dáse ampla información dun mitin agrario-republicano en Medos5.
Non tería chamado a nosa atención de non ser pola
repercusión dentro da política galega, e polo papel
do maxisterio na súa organización. Dinos Armando
Fernández Mazas que os irmáns Caneda estiveron
entre os promotores, e Amadeo López Bello, mestre
do Ribeiro foi un dos notables oradores, utilizando
o galego na súa intervención. Isto danos idea dese
cambio paradigmático no maxisterio, sendo defensores dos dereitos dos labregos, e ademais dos dereitos idiomáticos de Galicia. Cita ademais entre esas
vangardas republicanas de Arboiro, a Deogracias

A década dos corenta pasou para Nicanor coa ameaza permanente de ir a cadea, por calquera nova
denuncia que lle presentasen os mesmos de sempre,
ou o novo mestre, substituto do mártir Antonio
Caneda, e que xenerosamente deixaron hospedarse
na súa casa. Recibir a visita de Pedro Caneda, irmán
do mestre, supuxo para os dous un desterro a finais
do corenta e catro. Estivo en San Clodio, e podía
achegarse á casa clandestinamente algunha noite.
Logo pasou dúas novas tempadas na cadea, acusado
de arranxar as armas dos maquis. Finalmente na
década dos cincuenta, foi atopando máis tranquilidade, emprendendo as accións antes descritas para

4. Antón Costa (1981): “Magisterio”, en Gran Enciclopedia Gallega, XXVIII, pp 215-219
5. A referencia ao mitin aparece en La Zarpa, o 26 de agosto, e en La República, o 30 de agosto de 1930. Unha referencia mais extensa en
Cid Fernández, X. M. (2008): “Antonio Caneda, outra víctima do franquismo, na memoria colectiva do maxisterio renovador”. Revista Galega de
Educación, 40.
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Carballo e Nicanor de Arboiro, con quen conversaba
de política no campo da festa, cando visitaba a súa
aldea de Pedrouzos (Castro Caldelas), e se trasladaba
a Río polo San Xoan. Afirma que aquel mitin debeu
ser moi importante para a vida política da comarca
e o determinante da súa radicalización.6
Maximino Vázquez, nunha emotiva carta de lembranza do mestre Caneda, no acto de homenaxe que se lle
tributou no Concello de San Xoán de Río, en 2007,
cita aínda, outros veciños de Medos e Arboiro, que
serían detidos a principios de 19377, despois de que
os denunciantes colocasen na porta dunha adega,
un escrito dirixido a Franco, ilustrado cunha fouce
e un martelo, e lle atribuísen a autoría á xente de
esquerda, particularmente ao mestre e a Nicanor de
Arboiro. Nicanor foi trasladado para a cadea do mosteiro de Celanova; catro familiares máis foron para o
mosteiro de Oseira; e os demais, entre eles o mestre
que sería asasinado, quedaron na prisión habilitada
no Ex-Hospital das Mercedes, o mesmo edificio que
a República destinara a escolas graduadas.
que son claves para a toma de conciencia da realidade histórica da república e o franquismo.

Sirva pois esta aproximación á pedagoxía, na primeira das acepcións sinaladas, para constatar que
a parroquia de Medos (na que se inclúe o lugar de
Arboiro), contou durante o segundo bienio republicano, cun mestre exemplar, daquela xeración que
combinaba o ensino cos valores máis elevados, da
emancipación, a democracia e os dereitos das persoas. Desde a segunda acepción da pedagoxía, como
animación sociocultural, reclamamos o valor educativo da memoria histórica, recuperando o sentido
actual de valores como os sinalados, e incorporando
nos diversos ámbitos da intervención educativa, os
elementos do patrimonio cultural que perviven en
moitos lugares do rural, nomeadamente en Arboiro.

A Galicia dos anos trinta é ben diferente ao principio de século, particularmente nas posibilidades
de mobilidade social a través da educación, e iso
é o que elixe Nicanor para o seu fillo. Dificilmente
se podía imaxinar que as cousas se tornarían peor
que cando el tivo que emigrar a Cuba. O pequeno
discípulo preparaba co mestre Antonio Caneda os
exames por libre para o Instituto, conseguindo en
1935 superar o ingreso en primeiro, e preparando
en 1936 os exames de segundo. Logo da depuración do mestre, trasladouse a Ourense para rematar os estudos, e con 13 anos tivo que enfrontarse
aos primeiros desafíos tráxicos da súa vida. Era o
encargado de levarlle a comida á cadea ao mestre,
ata que un fatídico día do mes de agosto do 1937 lle
dixeron que levase a comida de volta que xa non a
precisaba. O seu corpo sería encontrado na estrada
de Ourense a Pontevedra, e enterrado no cemiterio
de San Cosmede do Irixo.

A memoria histórica e o patrimonio etnográfico en
Arboiro puido pasar desde os anos da República ao
período pos-franquista, pola honestidade e lealdade
de Maximino ao seu pai e aos principios que defendeu. Desde moi neno viuse envolto no sufrimento
que o fascismo trouxo ao pobo de Arboiro e non
claudicou, sabendo transmitir as súas lembranzas

6. Fernández Mazas, A. (1995): Política y Pedagogía. Memoria Teórica de un Maestro de la A.T.E.O. Ourense: Ediciones Andoriña. 2ª edición.
7. “Homenaxe a Antonio Caneda Rodriguez. Texto de Maximino Vázquez”, en Cid Fernández, X. M. (2010): Educación e ideoloxía en Ourense na
IIª República. Organización e acción socioeducativa do Maxisterio primario. Santiago de Compostela: Andavira. Pp 218-220.
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privacións, o franquismo vai deixalas sen escola,
alomenos unha escola á que asistir con alegría e
gañas de aprender. Escola seguía habendo nos anos
corenta, pero o mestre, que para aquelas cumpriría
40 anos, xa non estaba. No seu lugar, foi destinado
un mestre imbuído da nova ideoloxía, que foi acollido na casa de Nicanor, onde non foi un agradecido
hóspede, senón un espía de quen entraba e saía da
casa. Cando volveu Nicanor da cadea recibiu a visita
de Pedro Caneda, o irmán do mestre asasinado, e
iso, curiosamente non formaba parte da vida privada, senón de algo que tamén controlaba o réxime,
para non deixar ningún cabo solto, e condenar
de por vida a aqueles que algún día soñaran coa
utopía democrática. A acusación do mestre, José
Montes, custoulle aos dous republicanos o desterro
fóra da comarca. A falsa acusación era un tópico da
época: “naquela casa había reunións de comunistas”,
comenta Florencio en ton de denuncia daquela xeración perdida, na que o anticomunismo servía para
xustificar todo.

Ao pouco tempo, seu pai, na cadea de Celanova,
confioulle como secreto que non ía volver á casa, e
que non lle dixese nada á nai e á irmá. O motivo de
tal confesión foi que lle alertou o comandante do
perigo que corría, e aínda que lle prestaba certa protección, podía acontecer, coma noutros casos, que
chegase tarde. Lémbrese o caso de Elixio Rodríguez
que xa lle apuntaban cando chegou o xefe e deu a
orde salvadora: “matádeo mañá”.
O rapaz Maximino, con trece anos, co pai na cadea
e a facenda confiscada, tivo que saír adiante nunha
realidade ben distinta á que prometía o réxime de
liberdade e democracia acadado en 1931. Despois de
soportar as primeiras calamidades do novo réxime
represor conseguiu un bo emprego en Dragados,
cando comezaron a presa de Saltos do Sil, en San
Clodio. Non sen dificultades engadidas, pois na acusación que lle fixeron a Nicanor de arranxar os fusís
dos maquis, pretendían implicar tamén a Maximino,
e só puido librarse pola declaración da súa inocencia por parte do tenente da Garda Civil de Trives.

Este mestre xa non lle tocou a Florencio, cando cumpriu os 5 anos e empezou a escola, polo 1950. Aínda
que non era o tipo de escola desexado, mellor ter
escola na aldea, que converter o rural nun deserto
cultural, como acontecería dúas décadas máis tarde.

3. Os tempos do rural sen escola,
onde o pasado semella ser a única
realidade

Florencio estivo nesa escola ata os 14 anos. Logo
abandonou os estudos, pois unha das vantaxes do
franquismo foi que a escola da vida formou a moitos
profesionais de primeirísimo nivel e o ensino non
era visto como a única vía de promoción social.
Aínda era posible aprender oficios e actividades
útiles para a vida, tendo como modelos aos adultos.
Nicanor de Arboiro foi o verdadeiro mestre do neto.
Florencio nacera en 1945, do matrimonio da súa filla
Avelina Vázquez, e Rodrigo Martínez de VimieiroCastro Caldelas.

Florencio nace no que chaman os anos da posguerra. Nome pouco axeitado, pois alguén podería
entender que eran tempos sen violencia. Nada máis
lonxe da realidade. Das persecucións sufridas nos
anos corenta, da man dos sublevados e vencedores
da guerra, sabe moito a familia Vázquez de Arboiro
e a familia Caneda de Medos, por citar só algún
exemplo.
Esa é a realidade que se vai perpetuando na retina
do que será o grande artista Florencio de Arboiro.
A realidade da violencia contra as persoas libres e
demócratas. A violencia escolar, que non ten nada
que ver co moderno “bulling”, senón co extremado
poder confiado aos mestres, ao mesmo tempo que
a submisión esixida a estes ante os principios do
movemento fascista.

Florencio de Arboiro está pois na escola durante a
década dos cincuenta. Unha escola de Medos na que
“había entre 40 e 50 nenos e nenas nunha escola unitaria mixta”. Como explicar que unha década máis
tarde, todo o Concello de San Xoán de Río queda
sen Grupo Escolar, sendo repartidos os estudantes,
entre Castro Caldelas e Trives? Coincidamos en que
tal vez era necesaria algunha concentración, para

O mestre era un eslabón máis desa cadea de
opresión das clases populares que, entre outras
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planificación fíxose totalmente ás costas da realidade galega, e cunhas consecuencias catastróficas
para o futuro do medio rural, que perdeu un dos
seus elementos máis emblemáticos, a escola. Seguiu
a haber igrexas e curas en todas as parroquias, pero
deixou de haber mestres. É evidente que se apostou
por un determinado tipo de sociedade e non por
outro. Parece que non hai nada casual na evolución
do noso sistema educativo, que aínda hoxe non se
desprende de escravitudes ideolóxicas, economicistas e antipedagóxicas. Esta tese daría para outra
análise máis extensa noutro traballo.
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ollar no interior das persoas coas que vive e traballa,
a mirada respectuosa cara o pasado, portador de
memoria histórica, van ser os rasgos definitorios de
Florencio de Arboiro.

Neste toca falar de como se formaban aprendices de
oficios artesáns e artísticos á marxe do sistema educativo, aínda que coa excelencia técnica e humana,
que xa sería desexable encontrar nas institucións
escolares.

Procede aquí centrarnos nesta última parte.
Desde 1975 é o técnico de terapia ocupacional no
Psiquiátrico de Toén, iniciando unha vida de admiración polo seu director, Manuel Cabaleiro, e unha
intervención socioeducativa, na que a técnica está
ao servizo das persoas que participan dos seus obradoiros, e non as persoas ao servizo da técnica, como
acontece en moitos outros procesos educativos.

A aprendizaxe da técnica produciuse dun xeito
totalmente activo, participando de cantas profesións
practicaba Nicanor de Arboiro, que como vimos,
eran moitas, desde a agricultura, ao amaño de calquera ferramenta de uso nas distintas actividades do
rural, particularmente as máquinas de mallar e os
muíños de auga. De algo lle serviu tamén o servizo
militar nos anos 1967 e 1968, tendo a oportunidade
de facer un curso de delineación. Traballaba daquela
en Saltos do Sil (Vilariño de Conso), sen o tempo e
a motivación que tería máis tarde para a actividade
artística e o compromiso coa memoria dos oficios.

Esta ocupación/profesión compleméntase cunha
dedicación intensiva á reconstrución da historia
dos oficios. Xa antes da exposición de 1975 en Vigo,
tiña feito algunha figura de afiadores, e tiña xuntado algunha peza etnográfica deste e outros oficios,
comezando a interesante colección que se atopa na
Casa das Rodas. As primeiras pezas, como non podía
ser menos, as que xa estaban na casa. As ferramentas de Nicanor de Arboiro, e as rodas de afiar dos
bisavós. A roda coa que afiara Maximino Vázquez, a
finais do XIX é a alma da colección; a que rodou o
outro bisavó, José María González, nunca conseguiu
encontrala, pois nunha viaxe a Talavera deixouna
alá para cando volvese, pero esa viaxe converteuse
na “última viaxe do afiador”, e alá quedou a roda
sen que puidese recuperala o neto, a pesares dos
múltiples intentos.

A aprendizaxe da arte tivo tamén como mestre ao
avó, quen, a medida que se achegaba a vellez, íase
convertendo nun extraordinario escultor de figuras
en madeira. Seguindo os seus pasos, Florencio de
Arboiro, prepara a primeira exposición no Círculo
Mercantil de Vigo, de escultura en madeira, en 1975.
Unha homenaxe póstuma a Nicanor, uns meses
despois da súa morte, que perpetúa a súa memoria,
expresando a arte que o neto tiña aprendido,... e
herdado. Non nos atrevemos a sinalar canto corresponde á bioloxía e canto corresponde á educación.
Pero en 1975 preséntase en sociedade o artista e a
persoa. O artista que se convertería co tempo nun
dos grandes da cultura galega, e a persoa que nunca
esquecería de onde naceu. A expresión artística, o

Na colección van aparecendo novas rodas, outros
instrumentos de afiadores e quincalleiros e doutros oficios, sen esquecer os obxectos afiados,
en boa medida polo agradecemento ao Museo da
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é un “home da tribo”, non quere medallas ou recoñecementos persoais.
Nese cometido colabora en canto evento se organiza
para perpetuar a memoria dos oficios e da xente do
rural, preservar o rico patrimonio inmaterial que
forma parte da nosa cultura milenaria, incluída por
suposto a lingua. Está preocupado “polo pouco valor
que se lle da ás cousas, alucinados polo mito do progreso”. Pensa “que ningunha institución inculca o
aprecio polo patrimonio”, pero lonxe do desánimo,
hai que pensar que virán tempos mellores, e todo o
esforzo de facer pontes co pasado, valeron a pena,
valen a pena.

Coa recollida, inventariado, exposición e difusión
destas pezas representativas dos distintos oficios,
Florencio pretende “manter vivas as nosas raíces”. O
máis importante “é saber de onde viñemos”8.
Evita tamén que caia no esquecemento, a memoria
do Psiquiátrico, e o seu principal impulsor. Garda
tamén con moito agarimo as pezas que recuperou dos escombros do psiquiátrico, as esculturas
de cada interno, historias de vida dos mesmos.
Conxunto que conforma a exposición “a Pegada
dun Psiquiátrico”, e dálle dignidade ás persoas vencelladas á historia dos 50 anos desa institución. “Na
exposición está o que non se pode ver nas historias
clínicas”9, pois as persoas falaban máis no obradoiro
de artes, que nas consultas dos médicos. “Alí contaban a súa historia tal como a sentían”, e o artista
dáballe voz, e inmortalizaba esa historia nun obxecto escultórico.

Concluíndo... sen rematar
Arboiro será os próximos anos un punto de referencia no mapa, para coñecer, sentir e experimentar
a historia dos oficios. Florencio Martínez Vázquez,
Florencio de Arboiro, é o responsable de que permaneza viva esa memoria. Fíxoo porque tivo a idea,
os coñecementos, e os sentimentos que se precisan
para unha obra desta categoría. Tivo tamén ese pasado do que estar fachendoso. Nicanor de Arboiro e a
súa xeración republicana soñaron cunha sociedade
mellor, e foron quen de transmitirllo ás seguintes
xeracións, que mantiveron a utopía, sen caer no desánimo provocado pola traumática realidade, na que
ser pretendeu durante corenta anos, borrar da memoria todo o que tiña valor histórico, pedagóxico e cultural. As armas da cultura, por unha vez, foron máis
resistentes que as armas do aparato militar represor.

Xubilado no ano 2009 da súa profesión, mantén toda
a actividade na recuperación da memoria dos oficios, visitando museos e expertos doutras rexións.
Destaca o Irmanamento co Museo do Arrotino do
Vale di Ressia (Italia), e a extraordinaria relación
co Museo da Cuchillería de Albacete. Desde a
Asociación Ben-Cho-Shey, que preside desde 2004,
pretende reunir aos afiadores que aínda viven, e
aos familiares e estudosos do oficio, para crear
conciencia colectiva, e converter a memoria en algo
compartido, e non nun labor persoal, pois Florencio

Este esforzo individual de Florencio, e dunha pequena asociación cultural e etnográfica, agardan un
maior recoñecemento institucional, para multiplicar
o proxecto na súa dimensión material, e especialmente en mover as emocións dos máis novos.

8. Conversa con Florencio de Arboiro, o 10 de marzo de 2015.
9. Idem.
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Aspectos semánticos
do barallete

DELFÍN CASEIRO
Catedrático de Lingua Galega e Literatura
Inspector de Educación

Hai algo de impostura, de farsa, de posta en escena, de desafío á vida e á sociedade, na maneira de
proceder do arreador ou naceiro: unha vestimenta
intencionadamente vella, gastada e suxa, á maneira
dun disfrace; o anuncio do chifro e da melodía ao
entrar na localidade; a invención dunha linguaxe
secreta, críptica. Son elementos que aproximan a
súa actuación á dunha representación teatral, coa
que consegue importantes beneficios económicos e
unha certa protección social.

medio de recursos estilísticos como a metáfora ou a
metonimia, moitas veces asociadas nos mesmos termos, conforman as dúas fórmulas máis produtivas
na configuración do vocabulario do barallete.
A propia denominación da fala, barallete, segundo
Xosé Ramón e Fernández Oxea (Ben-Cho-Shey), o
primeiro estudoso e compilador desta xiria, remite
aos verbos “barallar” ou “(es)bardallar” (falar moito
e sen criterio, isto é, falar por falar) e aos adxectivos
“barallán” ou “bardallán”, “baralleiro” ( caracteriza a
persoa de pouco xuízo que non para de falar), mais
que tamén presentan as acepcións de “confundir”,
“ocultar” ao se referir á acción de mesturar os naipes
da “baralla”. Presentarse como un “barallán” ou “(es)
bardallán” pode resultar unha eficaz medida de protección perante as posíbeis agresións verbais ou físicas da cidadanía menos hospitalaria. Comunicación
oculta ou confusa para aqueles que non pertencen
ao oficio ou gremio. Na súa fala, burlar é o vocábulo
escollido para designar a acción de “xogar ás cartas”
con persoas doutros colectivos profesionais.

En liña coa fecundidade da cultura popular, creadora durante séculos das máis variadas e orixinais
manifestacións artísticas, os afiadores incorporan
á súa linguaxe profesional moitas palabras que son
creacións propias a partir de asociacións ou transferencias semánticas. Son tempos nos que a capacidade inventiva –imaxinación– e a memoria están
moito máis desenvolvidas do que hoxe ao seren un
exercicio moi común e habitual.
A formación de palabras mediante a mudanza de
significado constitúe o recurso máis orixinal e
innovador no proceso de creación da nova fala. A
derivación lexical e a formación de palabras por

Sendo de condición campesiña case todos os afiadores, non sorprende que moitas das súas creacións
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(A)nublar, cando as nubes ocultan o ceo e o sol,
emprégase para designar a acción de “esconder”,
“ocultar”. E alombar, a partir de “lombo” (parte
avultada do corpo dos animais) ou “lomba” (outeiro,
elevación do terreo) presenta unha carga semántica
polisémica: “encher”, “engordar”, “empreñar”.

lingüísticas presenten unha estreita vinculación
coas tarefas agropecuarias e domésticas que realizan
durante a metade do ano.
Unha das imaxes poéticas máis plásticas, de moito
éxito tamén nas manifestacións literarias, cultas e
populares, é a da familia léxica de arar, moi anafórica, para designar a acción de “escribir”, pola evidente similitude entre o papel branco e a terra limpa,
entre as liñas trazadas coa “pluma” ou o “lapis”
–aradora, rella– e os sucos feitos co arado para a
sementeira; quen realiza a acción é o arador (“escribente”, “carteiro”), que se converte en arador baril
(“escritor”), e o resultado é a arada (“carta”).

Animais fundamentais na precaria economía doméstica son o bicudo e a bicuda (“porco, -a”), por ser o
“bico” ou “fociño” unha das partes máis singulares
da súa anatomía. O “bode” ou “castrón” –barbudo– caracterízase, entre outros trazos, polas longas
barbas que lle penduran do barbo.
A persoa de idade é designada mediante cairo (dente
que tamén é chamado “cabeiro” ou “canino”; un dos
que máis duran na dentadura) e o seu derivado cairolo,
con valor apreciativo. Son sinónimos couzo, -a; “couza”
é unha das denominacións que recibe o insecto que
come a madeira (paralelismo entre a persoa comida
polos anos e o moble comido pola couza ou traza).

O verbo amecer, con ampla carga polisémica (“ser”,
“estar”, “vir”, “ter”, “haber”), un pouco como o
“facer” da linguaxe común, trasládanos inevitabelmente ao espazo semántico de “amencer”, na medida en que o nacemento de cada día propicia a vida.
Abofar (“soprar”) ten como base lexical “bofe”,
forma familiar ou coloquial de “pulmón”, polo esforzo que hai que facer ao expulsar o ar con forza e que
orixina a expresión “botar os bofes pola boca”.

Producir sons fortes e agudos é chiar ou chirriar. O
chian ou o chirrio designa o “carro” agrícola e, por
ampliación semántica, o “coche”; o chirrio do alteiro
(“ceo”) é o “avión”; o chirrio largueño (“longo”) é o
“tren”; o chian do gran oreteiro (“mar”) é o “barco”.

Acarantarse (“achegarse”) imita a formación lexical
“acaroarse”, substituíndo “carón” por “cara”, isto é,
aproximar as caras.

A ironía ou retranca explica o emprego de calmar
para “dar” ou “bater”, así como o de calmante para
designar o “mazo”, utensilio co que se dá ou bate.

As albas son as “uvas” e, como consecuencia, albeiro, -a designa “branco, -a”, por seren estas as máis
abundantes.

A cociña –cotreña– da casa da aldea, co piso de
terra moitas veces, non se caracteriza pola súa
limpeza (“cotra” é a suxidade acumulada e vella).
Aproxímase moito semanticamente lorda para se
referir a “merda”. Ludra (“ludra” é unha masa de
fariña para tapar as físgoas ou xuntas; “ludro” é o
líquido escuro do esterco das cortes, sinónimo de
“xurro”) é denominación da “baralla”, que pasa por
mans curtidas e non moi limpas.

Unha das actividades máis comúns dos afiadores é a
de andar camiños –(a)canear–, que tamén designa
a acción de “bailar”: andantes ou andaríns son os
pés, mais tamén os reloxos –caneante– (“andan” as
agullas); andolias, as pernas, compañeiras inseparábeis dos pés.
Berxena/Virxena, coas acepcións de “igrexa” ou
“misa”, e as formas derivadas quizais teñan a súa
xénese no vocábulo “Virxe”, dada a grande devoción que a súa figura desperta na sociedade galega.
Berxenar/Virxenar para “rezar”, e berxeneiro/
virxenairo para o “domingo”, día reservado especialmente para dirixir os rezos á Virxe.

O carpinteiro é coñecido como caruncheiro, xa que
se dedica a traballar –“comer”– a madeira, tal como
fai o “caruncho” (“couza”, “traza”).
O fío, elaborado de la ou de liño, é base lexical para
a formación de varios termos derivados da xerga:
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afiañar (“vestir”), fiaña (“roupa”, “vestimenta”),
fiaño (“traxe” ou “fato”).

tes” é expresión do rexistro coloquial; tamén regañan os ourizos dos castiñeiros) corresponde a “rir”.

O verbo firgar, con rotacismo, colle as acepcións
de “ver”, “ollar”, en vez das que ten na linguaxe
común (“osmar”, “curiosear”). A locución firga
baril! corresponde á interxección “coidado!” E firgadeiro/fisgadeiro designa o “espello”.

Hai mudanza semántica nos onomatopeicos (a)
xotar –“bater”, “golpear”– e (a)xotada –“golpe”,
“couce”–, desde a acepción de escorrentar ou espantar animais con ruídos e acenos dos brazos.
A capacidade de saltar serve para definir diversos
animais, ás veces cunha variación formal mínima:
saltadeira (“pulga”); saltareira (“mosca”); saltarín
(“rato”); saltona (“cabra”).

Outro verbo moi próximo formal e semanticamente, “furgar” (remexer nun recipiente ou escarvar
na terra –“fozar”–) tamén resulta moi produtivo:
furgas (“rapaz”), furguela (“rapariga”), furgueira
(“escola”).

A “cobra” pode picar cos dentes –picona– e a “costureira” pode facelo coa agulla –piqueira–.

“Lapar” (comer moito e á presa, como fan os animais) é a base de lapetar (“roubar”) e de lapeta
(“ladrón”). Os “labios” son os lambiqueiros, ao ser
transferida a acción de lamber que se fai coa lingua
a estes.

A “cebola” “queima” metaforicamente os ollos: por
iso é a queimona ou queimacha.
Os “paxaros” son viaxantes ou voadeiros; os “piollos” son tamén viaxantes ou xastres, talvez asociados á acepción de andaren cosendo polas casas?

Garlar (“galrar” é falar moito e sen criterio, como
“parolar”) designa a acción de “falar”; garlea é a
“fala”; garladeira é a “boca”, a “lingua”; garladeiro
é o “conto”.

A sensación da rápida pasaxe do tempo está na creación de correncio para designar un “ano”.

A “pataca” é a fozona, como se se tratase do fociño
dun animal que foza na terra.

As rodas da “bicicleta” non paran de dar voltas e,
conseguintemente, noméana como voltadeira.

O “nariz” –fumeganta, fumegueira (obsérvese a
castelanización do xénero gramatical)–, nos días de
friaxe, lembra a imaxe da cheminea fumegando.

O termo “raño” designa indistintamente unha arte
de pesca e unha ferramenta de labranza, que se
caracteriza por se arrastrar polo chan: a rañeira ou
rañouta é a “sardiña”; o rañeiro é o “xurelo” ou
o “bacallau”; o rañouto é o “peixe”; a rañeira da
terra é o “lagarto” ou a “lagartixa”.

A similitude formal inspira algunhas correspondencias: o engazo ou angazo é o “garfo”; os remos son
os “brazos”; as violas son os “cornos das vacas”. Das
numerosas denominacións que reciben na linguaxe
común os órganos sexuais masculinos, no barallete especializáronse estas: moca (pau que acaba
nunha parte avultada) e parafusa trade (ferramenta para facer buracos) designan o “pene”; timbales (instrumentos musicais de percusión de forma
redonda) e troles (seres imaxinarios semellantes aos
ogros, cubertos de pelo) designan os “testículos”.
Curiosamente, o órgano sexual feminino noméase
con algúns dos moitos vocábulos que hai na linguaxe
común. Nun deles, grila, opérase unha transferencia semántica e pasa a designar “prostituta”; grilar
corresponde a “copular”; griladeiro, a “preservativo”.

Murar (na linguaxe común, andar os gatos atrás dos
ratos) designa “pedir”; e regañar (“regañar os den-

Semella haber un certo matiz despectivo ou pexorativo na denominación da “freira” ou “monxa” como

Por teren unha relación máis ou menos directa coa
acción de “mirar”, conforman nova familia léxica:
os mireus, mirelos ou mirantes son os “ollos”;
os mirelos son tamén os “anteollos”; miranta é a
“cara”, a “face”.
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Empregar o termo gacela, antílope que se caracteriza pola súa axilidade e a súa velocidade na carreira,
para designar a “fame” responde á ousadía ou á provocación, a partir dunha mesma sensación de lixeireza (quen pasa fame está fraco e, polo tanto, anda
máis lixeiro que o que está cheo por ter comido).

pega, ave de plumaxe branca e negra, pouco estimada polo campesiñado polo seu cantar agoirento.
Algo parecido debe acontecer con zoina ( persoa
hipócrita e astuta) para designar o “crego”, “párroco” ou “eclesiástico”, que non debe suscitar tampouco moito entusiasmo entre as clases populares pola
súa maneira de se comportar.

Unha das denominacións da “navalla”, instrumento de
confianza do afiador, é designado mediante a creación
xamonda; e a acción de “cortar” é xamondar. Quizais
pola asociación de significados entre “xamón”, que
van cortando día tras día ao ser un alimento duradeiro
que levan consigo os profesionais, e “mondar”, acción
que se realiza co instrumento cortante.

A xaropa, feminización de “xarope” (bebida azucrada e de consistencia viscosa), designación da “sidra”,
non debe satisfacer o gusto dos afiadores, habituados ao consumo de viño. Este ten de ser amece
moro (“viño bon”), por non estar bautizado, e non
amece cristiano (“viño mao, ruín”), por ter recibido
bautismo de auga.

Farelar emprégase para se referir a “mentir”. Dado
que o farelo é a casca do cereal, de escaso valor
nutritivo, “dar farelo por fariña” sería como un engano, unha fraude, é dicir, estafar mediante palabras.

O recurso do epíteto substantivado aparece na formación de diversos termos do barallete. Así, branquiña
é a “neve” e branquiñar é “nevar”. A idea de luz ou
claridade preside a creación de claro (“ o día”), clara
(“a mañá”) e clarouxa (“a luz”). Por contra, a “noite”
recibe a denominación de fosca, que remite á escuridade; o derivado enfoscar é sinónimo de (a)nublar.
Variante lexical é o adxectivo fusco (“negro”), que a
linguaxe común mantén na formación “lusco-fusco”
ou na locución “entre lusco e fusco” para designar o
tránsito entre o día e a noite. A redonda é a “laranxa”,
tan escasa daquela, e o redondo é o “mundo”, é dicir
o “planeta”. O “inferno” caracterízase por ser un lugar
no que está a arder o lume eternamente, o que orixina a creación quentadeiro.

O verbo xoular/xoulear (“durmir”) semella gardar
relación con “xoula” (bochorno, calor) e con “xoulada” (vento quente do leste), ao convidaren ao descanso –a sesta– estas condicións climáticas.
Apesar de ser tarazana a designación máis estendida para a “roda de afiar”, esta tamén é coñecida
como toura, curiosa feminización de “touro” (vaca
nova); é probábel que exista unha correspondencia
semántica entre o animal doméstico, compañeira
do labrego, e o aparello, compañeiro inseparábel de
andaina do arriostre ou arreador.

Para designar “Castela”, a terra que tanto transitan os
profesionais da roda, non podería haber mellor cualificativo que o de A Ancha. Para se referir a “Galiza”
ou a “Terra” a denominación de Chaira só se explica
desde a ironía ou a retranca.

Un dos campos semánticos máis completos e estruturados é o das cartas ou naipes da baralla –ludra/
ludradora–, cos termos que designan os paus e
os diversos lances do xogo –ludro–. Son moitas as
horas da noite que os afiadores poden dedicar ao
lecer após a tarefa diaria. O “xogo da brisca” –largaño de todato– con profesionais doutros oficios
ambulantes ou con compañeiros de pousada resulta unha das maneiras preferidas e máis doadas de
matar o tempo. Os usuarios da xiria dispoñen dunha
certa vantaxe ao xogaren –ludraren– con contrincantes que a descoñecen.

Por certo, resulta moi curioso que empreguen así
mesmo as palabras Castrapa para nomear “Castela”
e castrapo para o “castelán”, cando o termo que
designa a mestura das dúas linguas aínda non aparece nas gramáticas nin nos estudos lingüísticos.
Hai aínda algunhas creacións metafóricas que presentan máis dificultades para seren interpretadas
mais que resultan fantásticas manifestacións da
fecunda imaxinación popular.

As lufraforas ou ludradoras son as “cartas” ou
“naipes”. Os catro paus da baralla teñen tamén
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O pene (“carallo”), curiosamente, ten menos termos: beligo, moca, pildón, tibia.

os seus propios nomes: vivelos (“ouros”), faiñas
(“espadas”), fustes (“bastos”), ardoas/pinazas
(“copas”).

Os testículos (“collóns”) son barruzos, gandainos,
grelos, timbales, troles.

As cartas importantes do” trunfo” –chián– desígnanse por medio de locucións: largueño do chián (“as
de trunfo”), trepes do chián (“tres de trunfo”), charría largueño do chián (“rei de trunfo”), catroio do
chián (“cabalo de trunfo”), cigota do chián (“sota
de trunfo”), abaixenta da cigota (“sete de trunfo”).

Fornicar (“foder”) orixina diversos sinónimos: anicar, fanear, filpar, floretear, grilar, tabicar.
A proliferación de sinónimos debe gardar estreita
relación coa maior ou menor presenza na vida dos
afiadores das realidades que designan. A seguir,
relaciónanse algúns dos termos que presentan máis
riqueza sinonímica:
• “piollos”: beirores, bicetes, cacinos, gorellos,
guelfos, viaxantes, xastres.
• “patacas”: catolafas, fozonas, (a)marelas,
patoas, sutas.
• “coitelo”: cuchifarro, chafarote, facorria, xabarro, xamondo.
• “chapeu”: capelo, capeo, galero, guineo, guinzo.
• “torpe”: choulo, fandiño, fate, fato, proíña.
• “fame”: galluda, gatuza, gacela, langrina, larota, xil.
• “falar”: arromanar, barallar, cantufar, fraguciar, garl(e)ar, xirgar.
• “rapaz”: furgo, mutilo, novato, pinzo.
• “noite”: gaurra, pacha, racha, turda.
• “viño”: moucha, mouga, oreto, pielo.
• “cama”: fosca, funga, piltra.
• “portugueses”: biqueques, pategos, tafenos.

Felar ou pildar é “facer baza” e alombarlle é “cargarlle unha brisca”.
Outro campo semántico relevante é o das finanzas.
O afiador pasa máis de medio ano fóra da casa e
lonxe dos seus para gañar “cartos” ou “diñeiro”, con
abundancia de sinónimos para a súa denominación
( zuros, piros, zorrabias, zurapaxe, zurraxe, caldaña, corzo, cherpes).
A unidade monetaria, a “peseta”, dá lugar, así
mesmo, a moitas creacións sinonímicas: bea, cerica,
tarela, torda, zurica, zurita. O “peso” (cinco pesestas) é designado cos termos loro, tarelo ou zurito. A
moeda de dez céntimos (un “can”) é un binie. Esta
relativa riqueza de sinónimos explicaríase por seren
creacións paralelas dos afiadores das diferentes
áreas xeográficas.
Os billetes grandes son designados mediante locucións: parrelo guecho é o “billete de cen pesetas”;
parrelo medio é o “billete de quiñentas pesetas”;
parrelo largaño é o “billete de mil pesetas”.

A respecto das familias lexicais, algúns semantemas
do latín dos afiadores teñen unha considerábel produtividade lingüística:
• Oreta (“auga”, “chuvia”): oreto (“caldo”), oreteira (“fonte”), oretar (“chover”, “mollar”, “mexar”),
oretar polos mireos (“chorar”), oretar pola garlea
(“cuspir”), oreteiro (“río), gran oreteiro (“mar”).
• Pilde (“cu”): pildar (“defecar”), pildaría
(“porcaría, “merda”), pildón (“pene”), pildona
(“porca”, “suxa”), pildatorio (“retrete”), pildatoria
(“cagarría).
• Chián (“carro”, “coche”): chiana (“carreta”),
chianar (“carrexar”), chianeiro (“carreteiro”),
• chián do gran oreteiro (“barco”).
• Chisca (“bebida”): chiscar (“beber”), chiscante
(“bebedor”), chisqueta (“copa”), chisquete (“vaso”).

O campo semántico que presenta unha maior
fecundidade de sinónimos é o dos órganos sexuais
e accións realizadas con eles, ao funcionaren como
eufemismos substitutorios dos vocábulos considerados tabús, tal como acontece na linguaxe común.
A vulva (“cona”) é a que recibe máis denominacións: ameixa, beliga, carrancha, cofata, fenocha,
filpadeira, filpo, folucha,lumia, lurpia,papuxa,
pardolla, pusca, tomba.
Os seos (“tetas”) son designados como agustíneas,
mamelas, margaritas, margarolas ou raigañas.
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común e reúne unha grande diversidade de significados: “tatexar”, “falar de maneira incomprensíbel”,
“amolar”, “porfiar”, “incordiar”, “teimar”, “barallar”,
etc.

• Apicholar (“casar”): apicholamento (“casamento”), apicholada (“casada”), apicholadeira
(“casadeira”).
• Canea (“hora”): caneante (“reloxio”), canear
(“andar o reloxio”).
• Xamondo (“coitelo”): xamonda (“navalla”),
xamondar (“cortar”, “barbear”), xamondada
(“navallada”), xamondazo (“coitelada”), xamonda
de abigarrar (“navalla de barbear”).

O substantivo talasio/talasia/talasibes vén sendo
equivalente ao termo “cousa”, que se caracteriza
pola súa ambigüidade semántica, e serve para designar calquera realidade da que se descoñece o non se
lembra a súa denominación precisa.

Mesmo sen seren abundantes, algúns vocábulos
do barallete caracterízanse por presentaren unha
importante carga semántica:
• Alombar: “encher”, “engordar”, “empreñar”.
• Aguelpar: “apañar”, “coller”, “traer”.
• Andarín: “pé”, “reloxio”.
• Aradora: “pluma (escribir)”, “carta”, “carteira”.
• Buxado: “papel”, “pano”, “periódico”.
• Cantufar: “cantar”, “dicir”, “falar”, “entender”.
• Cimbrar: “meter”, “pegar”, “botar”, “tirar”.
• Esgueilar: “marchar”, “saír”, correr”, “fuxir”.
• Fosca: “cama”, “noite”.
• Naceiro: “amo”, “mestre”, “afiador/gobernador”,
“patrón”.
• Mutilo: “fillo”, “rapaz”, “aprendiz”.
• Pildar: “”cagar”, “perder”, “crebar”, “faltar á palabra”, “facer baza”.
• Fuco: “mao”, “doente”, “feo”.
• Largueño: “ano”, “as (baralla)”, “persoa
importante”.
• Oretar: “chover”, “chorar”, “mexar”, “mollar”,
“cuspir”.
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A fala dos arreadores contén uns poucos termos
que levan a polisemia a un grao extremo. Son coñecidas como palabras comodín ou palabras baúl, ao
estaren practicamente desemantizadas e colleren
un significado concreto a partir do contexto no que
se empregan.
Tal acontece co verbo amecer, que se comporta
como un auténtico verbo auxiliar ao integrar todos
os significados dos verbos da linguaxe común que
cumpren esta mesma función: “ser”, “estar”, “ter”,
“haber”, “vir”, “parecer”, “perseguir”.
Talasiar/talaxiar presenta un comportamento moi
semellante ao omnipresente verbo “facer” da lingua
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Taixicando coas jouchas na xunca,
cabacas e toupos:
lembranzas dun cabaqueiro
(Fabricando coas mans no barro, tellas
e labrillos: lembranzas dun telleiro)
Mª Esther Pérez Enríquez
Universidade de Vigo

Introdución

brevemente a historia de vida dun cabaqueiro
do Rosal, Manuel Enríquez González (Manolo ou
Piedra).

Son moitos os homes que, ano tras ano, ata os anos
sesenta, do pasado século, se desprazaban dende
o Baixo Miño, fundamentalmente do Rosal e da
Guarda, ás telleiras artesanais, tanto de Galicia como
fóra dela, para fabricar tellas e ladrillos, chegando
incluso, a crear unha xerga propia para non ser
entendidos polos patróns e xentes doutros lugares.

1. O oficio dos telleiros (cabaqueiros)
Antes de comezar coa parte máis importante deste
pequeno traballo, a historia de vida de Manolo, presentamos brevemente algunhas características do
oficio dos cabaqueiros.

Hoxe en día, cada 12 de outubro, coincidindo coa
celebración da Festa do Pilar, se festexa no Concello
do Rosal (Pontevedra), a Festa do Cabaqueiro, unha
celebración que se iniciou en 1987 coa inauguración do Monumento ao Cabaqueiro e que ten como
obxectivo principal valorizar este oficio tradicional
e servir de recoñecemento e homenaxe a todos
aqueles homes. A elección desta data para a súa celebración é porque nesa época do ano, os cabaqueiros
xa regresaran das telleiras e disfrutaban das Festas
da Pilarica coa familia.

1.1. A telleira (cabaqueira)
Praxíteles González (2002), define a Cabaqueira
como –el lugar a donde iban a parar los cuerpos y
almas de todos los pobres de O Rosal y A Guardia,
condenados, de antemano, por la tradición y la miseria, por un pecado, que no habían cometido– (p. 7).
Unha telleira, seguindo as aportacións do autor anterior, estaba composta por:
• Unha praza do barro, lugar onde se almacenaba o
barro e se estendía, para que secase, despois de ser
machacado en pequenos trozos.

Neste traballo, queremos, en primeiro lugar,
recordar e plasmar, algúns datos sobre o oficio dos
cabaqueiros (telleiros); e a continuación, narrar
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• A eira, que ocupaba entre uns 1.500 e 2.000
metros cadrados, onde se almacenaban os ladrillos
e as tellas, así como tamén se colocaba o banco ou
mesa de traballo.
E entre as ferramentas máis comúns que se usaban
nas telleiras, atopamos (González, 2002): o formal,
empregado para moldear as tellas e poñelas a secar; o
rodo, usado para allanar a eira, limpándoa de impurezas; a plantilla, para apisonar as rebarbas que o marco
deixa no ladrillo e apisonar a eira; o carretillo, para
transportar o barro, recoller material...; o mazo, para
machacar o barro en trozos pequenos; o coitelo para
cortar o barro en lonchas, coa finalidade de facer
máis compacta a masa,e ao mesmo tempo, retirar
calquera impureza que puidera ter o barro; o marco
e o peine. Ademais de picos, palas, cestos e aixadas.
1.2. O traballo
O traballo nas telleiras (cabaqueiras) consistía no
proceso de fabricación integral e puramente artesanal de tellas (cabacas) e ladrillos (toupos).
Estas fábricas localizábanse en lugares con abundancia de auga e balsas de barro. Pois estes elementos
eran a materia prima necesaria.

Monumento ó Cabaqueiro, do escultor Antúnez Pousa.
Praza do Calvario do Rosal (Pontevedra).
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Monumento_%C3%B3_Cabaqueiro.JPG

As tarefas que se realizaban eran (Casa dos Oficios
do Rosal; González, 2002; Vázquez, 1999):
• A pía, que se atopaba sempre pegada á praza,
para facilitar o transporte do barro seco, dunha á
outra.
• Xunto á pía, tiña que haber sempre un pozo ou
un conduto de auga, dunha acequia, charca ou río.
• Despois estaba o cuberto ou almacén, que tiña
que estar cerca da eira e do forno, de feito, a porta
deste tiña que estar orientada cara o anterior, para
facilitar o traspaso do material dun ao outro.
• O forno era, sen lugar a dúbidas, a peza clave
dun tellar.
• O almacén da leña, que se atopaba arredor da
escavación, para aforrar persoal para arrimala cando
se cocía.
• A caseta, formada polo forno de pan, a cuadra do
cabalo e almacén de ferramentas, a tarima destinada
a camas, e a comedor e cociña, esta composta, á súa
vez, por un pote e un tripieiro, colocados no chan.

1º A extracción do barro (xunca).
2º O traslado ao pilón ou pía.
3º O moldeado e o tendido.
4º A fornada.
Pero todo o proceso de traballo estaba condicionado
por dous factores fundamentais: a calidade do barro
e a súa cercanía a unha fonte de auga; e a boa climatoloxía para realizar un secado natural.
1.3. A cuadrilla
A cuadrilla ou brigada, estaba formada por un mínimo de cinco operarios, cada un cunhas funcións
específicas:
• O patrono, amo ou buxa, era o dono ou arrendatario da telleira, e como tal era o xefe da cuadrilla,
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o encargado do reparto do traballo, da comercialización do produto e de cubrir as necesidades básicas
dos traballadores.
• O amasador ou pieiro, era o responsable de amasar o barro nun pilón, tratando de facelo homoxéneo e maleable mediante o pisado, ás veces axudado
por un cabalo.
• O carretilleiro ou chioneiro, era o encargado de
levar o material unha vez amasado dende o pilón á
eira, onde o amasaba novamente para que quedara
uniforme e ben mezclado. Por isto, tiña que ser un
home forte, con equilibrio e resistente para transportar grandes pesos durante todo o día.
• O oficial, encargábase de cortar o material, da
elaboración das pezas no banco. Daba forma ás
tellas e aos ladrillos antes do secado. E debido á súa
responsabilidade, era o segundo do patrón e o que
tiña o mellor salario.
• O tendedor, levaba as tellas xa modeladas dende
o banco de traballo ata a eira, deitándoas ou tendendoas no chan para o seu secado. Este traballo requería de moita habilidade, esforzo físico e precisión.
• O cocedor, era o responsable de preparar o forno
e vixiar a cocedura das tellas e ladrillos, controlar
o lume, a intensidade e a progresión da dureza das
pezas.

O idioma non se cinguía só a unha terminoloxía
relacionada co traballo, senón que o seu vocabulario e contexto de aplicación era extensivo a tódolos
ámbitos, incluso o familiar. Constatándose así, a súa
clara intención diferenciadora.

Moitas veces, existía unha figura de apoio aos
outros traballos, así como de cociñeiro, que acostumaba estar desenvolvida por nenos de pouca
idade, incluso menores de dez anos, que votaban a
temporada a cambio de aprender o oficio e a escasa
manutención.

2.1. Fabricando coas mans no barro, tellas e
labrillos.

Na actualidade hai recollidos e rexistrados uns 2.500
termos que contan cun amplo e rico vocabulario,
con sinónimos e expresións elaboradas, complexas
e propias (Casa dos oficios do Rosal).
Foi en 1965, cando Domingo Álvarez, publicou
o primeiro dicionario cabaqueiro recollido no
libro Jergas de Galicia. O autor fai un exercicio de
recompilación de catro xergas históricas de oficios
tradicionais da nosa comunidade: latín dos paraugueiros o barallete; latín dos chafoutas, ou xerga
dos albaneis; latín dos bojes, ou xerga dos canteiros
e verbo dos daordes ou xerga dos telleiros.
Traballo, que se amplía e completa, con outras publicacións posteriores como a de Xosé Vázquez (1999),
ou a de Praxíteles González (2002).

2. Lembranzas dun cabaqueiro

Manolo, irmá, fillo e neto de cabaqueiros, naceu
o 15 de xaneiro de 1931, no seno dunha familia
moi humilde e numerosa, composta de sete irmás,
catro homes e tres mulleres, no Concello do Rosal
(Pontevedra).

1.4. O verbo

Tódolos anos, o 18 de abril, celebrábase na Praza do
Calvario, no Rosal, a Festa dos Cabaqueiros, ocasión
que aproveitaban os patróns, amos ou arrendatarios
das telleiras, para convidar a merendar aos traballadores dispostos a traballar nelas, e así elixir e contratar o equipo que integraría a cuadrilla de traballo.

Para comunicarse entre eles, os telleiros do Baixo
Miño, sobre todo do Rosal e da Guarda, utilizaban
un verbo ou xerga, e facíano con relativa asiduidade,
fundamentalmente para non ser entendidos, nun
xesto de complicidade, nin polo patrón, nin polas
persoas dos lugares aos que se desprazaban para
desenvolver o seu oficio.

A contratación realizábase como unha puxa entre o
patrón e o traballador, ata pactar un prezo por toda
a temporada. E nalgúns casos, sobre todo cando o
amo buscaba nenos, facía o axuste cos pais. De feito,
o noso protagonista, Manolo, recorda como nunha

Descoñécese a orixe deste idioma ou o momento
no que se empezou a utilizar, pero si que existen
evidencias de que a súa implantación e integración
vén de antigas xeracións.
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No ano 1948, traballou en Segoyuela de los Cornejos,
na provincia de Salamanca. E para esa ocasión,
mercou a súa primeira visera, da cor como a que
gastaban os soldados do exército, lembra el. De alí
conta unha anécdota moi curiosa referida ao desprazamento, que comezou cando chegaron tarde
a Tamanes de la Sierra, para coller un autocar que
os levase a Segoyuela, e como os amos non estaban
porque quedaran en Salamanca esperando polo
cabalo, o oficial, que se chamaba Francisco, díxolles
que non ían quedar alí, sen facer nada, ata a tarde do
día seguinte; así que tiñan que realizar a pé o resto
do camiño, para iso dispuxéronse a atravesar polo
medio dunha devesa. Pero no medio do camiño,
veu unha tormenta, empezou a chover, fíxoselles
de noite, e xa non sabían onde estaban. Máis tarde,
viron unha luz moi lonxe e foron dereitiños a ela.

ocasión un amo chegou á súa casa para axustalo coa
súa nai, ela pedíalle 14.000 reais, pero a pesares de
que o dono non lle quería pagar máis de 12.000, acabou aceptando o que lle pedira a súa nai. E el recorda que foi con un dos amos cos que máis gañou, inda
que tamén tivo que traballar moito.
Unha vez realizada a contratación, comezaba o desprazamento cada a telleira, que en moitas ocasións,
sobre todo cando os destinos eran por Galicia, facíase a pé. Inda que, Manolo tivo a sorte de facelo case
sempre nalgún medio de transporte.
Nas telleiras non lles daban nada máis que alimentos
racionalizados e un lugar onde comer e durmir, así
que o resto corría por conta dos cabaqueiros. Había
xa daquela, un comercio na Guarda que tiña de todo
o que necesitaban, roupa, mantas,... “ata viseiras”,
di Manolo. E os alimentos que lles proporcionaban,
dependían moito de cada amo, os seus peores recordos son, fundamentalmente nas telleiras de Galicia.

Manolo lembra que, daquela el aínda non tiña maleta
e levaba a súa roupa metida nun saco, e chovía tanto
que estaban todos mollados.
Cando chegaron á luz, resultou que era un pobo;
atoparon un cabanón moi grande, que pensa que
debía de utilizarse para gardar ovellas, no que –chovía tanto dentro coma fóra– comenta Manolo; e o
oficial lle dixo a el que quedara alí a ter conta das
maletas, mentres o resto ían preguntar que pobo
era aquel. E despois dun anaco, sentiu un ruído de
pisadas, e como daquela cada un tiña que levar unha
navalla para as telleiras, rapidamente sacou a súa, e
viu como pasaba un mozo por diante del, pero sen
dicir nada. Cando chegaron os outros, Manolo estaba moi asustado, e o tranquilizaron dicíndolle que
fóra unha persoa muda, que tamén a atoparan eles.

Para durmir, tiñan que levar da casa a súa colchoneta e un par de mantas. E ao chegar á telleira enchían
a colchoneta, sobre todo por Castilla, de palla trillada do trigo.
Recorda, cun sorriso na cara, como nunha ocasión,
non atopou palla trillada e tivo que encher a colchoneta con palla de cebada aínda enteira e media
verde, e cando se foi deitar pola noite, pincháballe
por todo o corpo.
Foi no ano 1946, con tan só 15 anos, cando comezou a peregrinación de Manolo, ano tras ano, polas
telleiras. A primeira na que traballou foi na Guarda,
na telleira das Cachadas, ben pretiño da súa casa; alí
foi onde aprendeu, da man do seu irmá maior Pepe,
o oficio de tendedor, que logo continuou desenvolvendo, durante toda a súa traxectoria profesional
como cabaqueiro.

Despois, chamaron nunha porta e saíulles unha
moza, pero ao velos, meteuse dentro da casa rapidamente. De seguido saíu o pai, e o oficial explicoulle
que eran os telleiros de Segoyuela, que estaban
perdidos e que non sabían nin como se chamaba
ese pobo. Resulta que estaban en Monflorido, moi
cerca xa de Segoyuela. E o dono da casa deixounos
quentarse nun braseiro que tiña na cociña, cear do
que levaban eles e durmir no palleiro.

Ao ano seguinte, foi traballar para Segovia, nun pobo
que se chamaba Villacastín. Botou unha temporada
de traballo, que como na maioría das telleiras era,
máis ou menos, de cinco meses ao ano, coincidindo
coa primavera e o verán, dende finais de abril ata
finais de setembro; e logo volveu para a casa.

Á mañá seguinte, marcharon para a telleira e ao
chegar, a ama do terreo xa lles facilitou suministros
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para todos, uns pouquiños garavanzos,
freixós... E de seguido, xa empezaron a
traballar, incluso antes de que chegaran
os amos da telleira. E alí votou outros
cinco meses e despois para casa de novo.
Ao ano seguinte, en 1949, Manolo foi
traballar para unha telleira de Ferrol,
nun pobo que se chamaba Lagoas. E nela
votou cinco meses e medio.
Nesta ocasión foi cando mercou a súa
primeira maleta, pola que lle cobraron
por facela 60 pesetas. E que aínda hoxe
garda, xunto con algunha manta, no
faiado da súa casa.

Manolo amasando barro antes da
XXII Festa do Cabaqueiro 2009.
Fonte: www.youtube.com

Tamén lembra, que o amo quería que
fose a pé do Rosal para Ferrol, levando
con él o cabalo, pero Manolo negouse, porque cando
fixeran o axuste do contrato fóra cos viaxes pagos.

contratistas da Guarda, Julio Costa e mailos seus
fillos. E ao rematar á temporada dos cinco meses, o
amo propio da telleira, lle propuxo que se quedara
alí e lle fixera unha fornada ou dúas máis. Manolo ao
principio dubidou porque as condicións atmosféricas podían vir malas, pero o amo convenceuno e ao
final aceptou, ata que chegou o momento de quedar
e todos quixeron regresar coas súas familias.

No ano 1950, volveu traballar na provincia de
Salamanca, nun pobo chamado Bañovares, cun amo
salmantino, inda que a cuadrilla de traballo era toda
do Rosal.
En 1951, foi para Alcalá de Henares, en Madrid.
Recorda perfectamente o que puñan no remite das
cartas que enviaban: “Tejeros – Alcalá de Henares –
Calle Teniente Ruiz nº 7 – Madrid”.

En 1956, traballou na montaña de Santiago. E
outro ano, outra vez en Villacastín, na provincia de
Segovia.
Despois xa non volveu traballar máis nas telleiras de
man, durante algúns anos, o fixo nas cerámicas, estivo na Coruña, na Cerámica de Buño; en Salamanca;
en León; e en Ourense. Alí xa non se traballaba
manualmente, as tellas facíanse cunha máquina,
algo que a Manolo xa non lle gustaba moito.

E en 1952, estivo de novo en Salamanca, nun pobo moi
pequeno chamado Aldealba de Hiertes, tan pequeno,
di Manolo que –non había un barbeiro nin nada–; e
tiñan que ir a cortar o pelo a un pobo a 6 quilómetros de alí, que se chamaba Dios le Guarde. Lembra
que nunha ocasión, ían –brincando polo camiño–,
era verán, facía moitísimo calor, e levaban sede, polo
que un deles, o Luís, dixo que ao chegar ao pobo ían
ir tomar unhas cervexas ben frías, e así foi, pero Luís
tanto bebeu, que empezou a marearse e case morre alí.

Durante outros catro anos, ata que a empresa deu
en quebra, traballou na construción de edificios.
E finalmente, rematou a súa traxectoria laboral, na
construción de estradas e pontes.

Os dous anos seguintes votounos no exército, facendo o Servizo Militar; e cando regresou, xa no ano
55, foi de novo para unha telleira que se atopaba en
Robledillo de Mohernando, moi pretiño de Madrid.
Nesta ocasión, foi de oficial, baixo as ordes duns

Pero na súa memoria, permanecen case intactos
moitísimos recordos dos seus anos como cabaqueiro, vivencias moi duras, pero que, ao contrario doutros compañeiros, non lle importa lembrar e contar.
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2.3. O que importa...

Así como, recitar frases e palabras no verbo dos
cabaqueiros.

Aos seus 84 anos, Manuel Enríquez González, alcumado “Piedra ou Pedriña”, polo segundo apelido da
súa nai, é un home autónomo e cheo de vitalidade,
cunha vida moi activa, coidando da súa casa e da
súa horta, e que vive rodeado de moitos sobriños e
sobriñas, sendo oito deles os seus afillados ou afilladas, situación que fai que sexa coñecido e chamado
cariñosamente, dentro do núcleo familiar, como “o
padriño”.

E sempre que pode, participa en tódolos eventos ou
festas que o convidan, desprazándose a moitos lugares de Galicia, como a Festa da Arribada de Baiona
ou a Festa da Historia de Ribadavia, para seguir
amosando e ensinando ás xeracións máis novas este
antigo oficio totalmente artesanal; e poñendo en
valor as artes da telleiría, algo que persoalmente lle
xera moitísima satisfacción.

Recorda os seus anos de telleiro con moito orgullo,
gústalle moito narrar as súas vivencias, a pesar das
duras condicións de traballo que tivo que soportar.

Por todo isto, é considerado como un dos cabaqueiros con máis fama de todo O Rosal, ademais dun
auténtico embaixador da cultura cabaqueira.
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O Barallete dos Mulateiros
de Parada do Sil
como ferramenta
de interpretación do Patrimonio
Juan José García Rodicio
Máster en Servizos Culturais e Psicopedagogo

Neste sinxelo traballo temos a oportunidade de
facer unha aportación á comprensión do Patrimonio
partindo de elementos como a xiria que empregan
os mulateiros de Parada de Sil, que está inmersa no
fondo común do chamado Barallete da Chaira1. Así
mesmo, cruzando isto con investigacións do patrimonio lúdico e etnográfico e histórico, preténdese
chegar á comprensión de facetas da nosa comunidade social que non poderiamos entender se non
nos fixásemos na lingua dos oficios destas comarcas
ourensáns, das que o pequeno e histórico concello
de Parada do Sil é un exemplo.

“Club deportivo Orense,
del fútbol una vedette,
cuando juega hay suspense,
por ciertos goles que mete.
Y jugando al contrataque
le sale de coronilla
procurando no le marquen
ninguno en su casilla”

Pero de primeiro pénsase en cambiar o escudo que
vai dispoñerse nas camisolas e nos emblemas do
club e a publicidade. A directiva podemos dicir que
está formada por persoas que rondan a trintena,
estudados en colexios ourensáns, privados e públicos. E inmediatamente queren identificar o club de
Ourense poñendo o símbolo do afiador nun dos
cuarteis do escudo, no que tamén está unha pelota
de riscos vintage. Para eles é claro que a imaxe que
se proxecta clásica e canonicamente de Ourense é
o afiador. Así o entenden, aínda que fose a xeración
de seus pais quen fixo o himno, e nin viran o oficio
de afiador en activo.

O afiador é o símbolo Patrimonial de Ourense
Se me permiten a introdución tanxencial, farei brevemente unha crónica social e deportiva. Cando nestes
tempos do 2014 o deporte rei é o fútbol, o Club
Deportivo Ourense de fútbol é refundado por cuestións económicas como Unión Deportiva Ourensana.
Por tal motivo pénsase reformular unha serie de cuestións, entre elas puidera ser reformar o himno que
dicía con regusto de pasodobre sesenteiro aquilo de:

1. En Rodrigues, 2008. Chaira é como nomean o lugar de procedencia xenérico, para os que empregan o Barallete.
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Así mesmo é de todos coñecida a peza que se cantaba en Lugo, que difundiron o grupo popular Fuxan
os Ventos2 :
“Viña decindo unha moza
no coche da Trabadense,
que pra ser bon paragueiro
hai que nacer en Ourense...”

un neno unha moeda para que lle coidase as vacas o
domingo para poder ir ver xogar aos bolos. E cando
estaba perdido o xogo, –pola emigración dos que
xa ían sendo homes–, recuperouse o xogo nos 80
cando varios dos tíos e avós ensinaron outra vez
a xogar ás novas xeracións. Patrimonial. Propio.
Transmitible de xeración en xeración.

O símbolo de Ourense é o Afiador, para todo o
mundo. ¿De toda a provincia de Ourense? Parece
que si. E ¿de onde provén esa extensión a toda a
provincia? Xa hai tempo que se contrasta que non
só son de oficio Afiadores os do pico sur do MiñoSil, por Nogueira de Ramuín. Os traballos e achegas
de Sotelo Blanco, e hoxe en día nomeadamente de
Florencio de Arboiro, –coa súa recolleita inestimable
na Casa das Rodas–, fai que vexamos cómo o territorio do Afiado é toda a Ribeira Sacra e vertentes
de montaña. Aquí topamos certo senso cultural
desta adscrición de Ribeira Sacra que noutros criterios administrativos ou históricos faise difícil de
conxugar. O oficio do afiado entre outras cousas
nos afianza, se se permite o retruco. Dende Queixa
e Montederramo pasando por Pantón ou Quiroga.
Dende alí partiron afiadores a moitas partes do
mundo, e compartiron oficio, camiño e cultura.

Non chegarei a dicir que o símbolo entón que podíamos poñer no escudo sería un xogo de bolos, pero
se cadra elementos patrimoniais identificatorios son
os que poboan os sinais e blasóns de moitos lugares.
E non debía ser menos.
Nos estudos sobre as xirias dos oficios, os clásicos
de Fdez. Oxea “Ben cho Shey”, Castelao, Fidalgo
Santamariña... e tamén recentemente a completísima tese sobre xirias ibéricas xa publicada de Jorge
Rodrigues “Falas Secretas”, déixase claramente establecido que o barallete é a lingua dunha chea de
oficios ambulantes, non só o afiador.
Remontámonos a moitos séculos atrás se cabe na
orixe destes idiolectos3. O símbolo do afiador é a
roda, nomeada como “Tarazana”. Pois ben, “atarazana” é unha designación en xermanía xa no século
XVI, que provén do árabe que significa lugar de confección de cordeleiros (Hernández Alonso, 2002).
E a máquina de trenzar ten moito parecido coa
roda de afiar, disposta no outro senso. Cordeleiros,
capadores, quincalleiros, viveleiros, vendedores de
tripa... Agora nesta sinxela exposición queremos
sumar aos mulateiros como falantes das xirias desta
parte de Ourense.

É adscrición popular que o símbolo Patrimonial de
Ourense é o afiador. A diferenza entre o Popular
e o Patrimonial é que o Patrimonial traspásase de
pais e fillos/as. O fútbol é un deporte popular, pero
aínda faltan xeracións para que o consideremos
Patrimonial.
A xiria coma unha ferramenta de traballo.
Parada de Sil no mapa do barallete

Se cadra non é Afiadores, nin Emigrantes como nos
deberan chamar aos ourensáns, senón Ambulantes,
pois así fomos polo mundo, indo e vindo, comunidades enteiras durante os últimos ¿cantos anos ou
séculos...? ¿Podiamos dicir que unha comunidade así
ten características comúns e distintas ás comunidades sedentarias?4

Para ir enfocando o territorio tópico do noso traballo preguntámonos ¿cal é o xogo Patrimonial de
Parada do Sil? Podemos dicir claramente que son os
bolos. O xogo ao que xogaban os maiores, señores
pais de familia, –non era un xogo de nenos–, nos
tempos de lecer. Por varias xeracións. O deporte
rei, o campión do lecer. Hai casos que denotan a
afección que había como o dun home que pagaba a

Así mesmo, e por seguir tirando proveito do noso
acervo, podíase establecer a festa dos Oficios

2. No disco homónimo fundacional da música contemporánea galega Fuxan os Ventos (1976) Philips Fonogram.
3. Mais seguindo a Caro Baroja, nunca diremos que “se perde na noite dos tempos”, pois é vana a apreciación.
4. Caro Baroja (1990: 311).
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Ambulantes, igualmente que xa existen festas dos
choferes, festas das sopas de burro canso, ou dos
camiños dos contrabandistas en zonas de Galicia.
Todo elo, cunha base na realidade da nosa xente
pasada, e unha querenza por manter a herdanza cara
o porvir.

E T N O G R Á F I C O

Este xogo ten unhas características propias entre o
case cento de variantes do xogo de bolos que existen
na Península Ibérica. Inicialmente, nos nosos estudos a este respecto6, chegabamos á conclusión transitoria de que o xogo quedara atrapado no tempo,
dende que o Dicionario de Autoridades da Lingua
española no 1730 define ao xogo de bolos como:

O Xogo dos Bolos de Parada de Sil xógase con
palabras do Barallete dos Mulateiros

“Juego bien conocido en España que consiste en
poner sobre el suelo nueve bolos derechos, apartados entre si como una cuarta, y a veces menos,
y formando tres hileras igualmente distantes, y
más adelante se pone otro que se llama diez de
bolos; y tirando con una bola desde una raya que
señala, gana lo que derriba, como pase del diez,
porque si se queda antes, es cinca, y aunque haya
derribado bolos, no los cuenta; y desde el paraje
donde pasan las bolas se birla después”

Ata o 2010 non nos decataramos en Parada de que
para xogar ao xogo de bolos estabamos a pronunciar unhas palabras en Barallete. En Parada son
oficios ambulantes os barquilleiros, chocolateiros
e xeadeiros, nomeadamente, aínda que habería que
comprobar se manexaban xiria. Si había mulateiros,
que baixaban a Estremadura, Salamanca, e subían a
Asturias e Cantabria. E falaban no barallete. Palabras
de oficio. Unha delas é a que designa no xogo dos
bolos a un disposto ao lonxe que marca a liña que
hai que pasar coa bola lanzada. Ese bolo vale máis
tantos. É unha festa cando se derruba. E se non se
pasa esa liña, non se pode seguir a xogada. É un bolo
importante.

É unha descrición moi aproximada ao noso xogo, ao
que se lle engaden certas características, por poñer
un exemplo a disposición en cruz, que parece dar
signo de antigüidade (Pérez y Verdes et al., 1984; e
Rodríguez Fernández, 2014).

Alguén un día, –ao preguntar xa con intención
sobre a palabra Belvas–, enlazou a frase “Ah, claro,
Amecen os Belvas...”. Acababamos de descubrir
o contexto do texto, da palabra. O Belvas era o
bolo, “Tirou o Belvas”, “coloca o Belvas...”. Incluso
se nomeaba ao As de trunfo na baralla, bastos
ou espadas especialmente. Pero ninguén eramos
conscientes do que significaba. Emprégase en
Barallete para designar ao “Garda Civil ou alguacil”5. Amecen os Belvas é “Chegan os Gardas”.
Nos tempos do racionamento e da ditadura, dicir
“Amecen os Belvas” era unha consigna para pasar
desapercibidos, volver á casa, revisar os agochos
das provisións que podían ser requisadas, e avisar aos indocumentados. A xiria xa non se fala,
aquelas situacións xa non se dan, pero quedounos
unha pegada clara no Patrimonio Lúdico, no xogo.
Bendito Patrimonio.

É estraño que non toparamos referencias a esta
variante do xogo que se xoga en Parada de Sil nos
arredores. Por iso consultando con expertos permitímonos nomealo como Xogo de Bolos de Parada
de Sil7. Aínda que falta por recorrer cada lugar. No
propio e pequeno concello de Parada, en aldeas a
menos de 3 km non tiñan noción de que se xogara
nos arredores. E tamén é curioso o que logo comentaremos: que existen xogos moi semellantes noutros
lugares onde se empregan xirias de oficios.
“Cairolo, cairolo...” O rapaz aprende esta lingua para
o oficio de mulateiro.
Imos a expoñer unha vivencia da familia da que
provén quen isto escribe, de Caxide e Parada do Sil,
onde o oficio dos mulateiros é o que deu entidade
económica á Casa8.

5. Tanto en Fernández Oxea, como en Moreno, Álvarez, coma recentemente en Rodrigues.
6. Estudo presentado no Tríptico do xogo de bolos en www.nova-escola.galega.org (III Curso de formación de Patrimonio Lúdico) en www.paradadesil.es
7. E xa consta así na referencia fundamental de Cortizas, Tastarabás: Enciclopedia dos Brinquedos Tradicionais.
8. O concepto de Casa galega está ben estudado por exemplo en Cardesín, 1991.
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“Cairolo, cairolo, o laceiro agáiñalle os mireos
ao soto”.

cando houbo, ás veces por Baños de Molgas (val de
Maceda), ou en camións. Inicialmente, claro, ían en
reatas de mulas, como o que acorda na Guerra Civil
a memoria familiar, que requisaban o gando por
motivo de abastecemento, e escoitaban as fieiras
de tanques pasar mentres tiñan o gando do ramal E
volveron a pé, 15 días de camiño. No tránsito tamén
podían perecer animais, pois moitas veces nin
comían, por non poder levar forraxe ou persoal de
servizo no transporte. Había que atinar na compra,
no transporte, e na entrega.

Esta frase é recordada aos 67 anos por Basilio nunha
conversa familiar co investigador curioso, e acontecera aos seus 11 ou 12 anos. Das primeiras veces
que Basilio Rodicio, como fillo home primoxénito
de José, vai á ruta das mulas a Estremadura, xa ten
que botar man da lingua defensiva que ten o oficio.
As mulas como negocio e o oficio das mulas.
Como breve resumo podemos dicir que a base
dunha empresa de mulateiros é mercar bo gando a
bo prezo, e vendelo en condicións por máis prezo
para obter ganancia. Todo o que mengüe calidade
ou ganancia fará a empresa inviable.

Esta rutina do oficio manexaba un material vivo e
variable. Quen lles vendía tiña que vender todo o
que tiña, bo ou regular, e os que mercaban tiñan
que ter cantidade e variedade, para as distintas
necesidades que xa ían apuntando de viaxes anteriores ou os que facían nese Nadal. Non mercan máis
do que podían pagar, nin quedan curtos de oferta.
Unha complexa contabilidade e planificación, para
estes homes que foron tamén labregos ata morrer.
Cando volvían por San Marcos de finais de abril
(feira en León), dábase esa conversión de comerciantes a labregos, de transeúntes a sedentarios.
Durante varias xeracións, moitos homes de familias
de Parada11 pasaban 5 meses fóra da casa, e volvían
para as colleitas. Como as mareas dos mariñeiros,
pero en terra firme. Deixaban apuntadas as “obligaciones” que eran os pagarés que quedaban sen
cobrar. E dispúñanse a facer en tempo record a súa
tarefa agrícola. Empezando por sementeiras se aínda
chegaban, e a forte sega da herba seca, de xuño a
xullo.

A carne galega era segundo os estudos (Carmona
e Simpson, 2009: 251) as tres cuartas partes de
toda a sacrificada en Madrid e Barcelona no cambio
ao século XX. Non estaba tan explotada a cuestión mular, pero os estudos din (Cascón, 1934 en
Carmona e Simpson, 2009: 270) que unha xunta de
mulas na primeira década do 1900 podía valer as
750 ptas. (3000 reais) 9. Isto coincide coas contas da
compañía familiar Rodicio de Caxide e Couto10 : o
prezo nesas décadas do 1910 dunha parella de mulo
de aparello podían ser 3200 reais (800 ptas.) e se era
mula estándar podía ser de 400 reais. Arriscábase
moito diñeiro ao mercar. A máis, considerar que os
custes dos préstamos (para o empresario) podían
ser do 15 ou 50%. Cada transacción era revisada.

O rapaz bota a falar en barallete

O refrán di que por San Andrés, o mosto viño
é, e quen teña que vender venderá e se non xa
non poderá alimentar a todos os seres da unidade
doméstica. Acábase a forraxe e outonada, e veñen
días de interior e esgotar reservas. Nesta Compañía
familiar era habitual saír a mercar gando aos intermediarios, a Maceda, o día 20 de decembro, incluso
o 18 a Lalín, e moitas veces renunciaban á habitual
cea de Nadal en familia, como facían seus conveciños, pois había que ir mercando gando segundo
baixaban cara Zamora. Para embarcar no tren

Unha vez enunciado someramente o contexto do
oficio, e os riscos da merca, pasamos a contar a
situación na cal Basilio, un rapaz duns 12 anos, vese
na urxencia de falar por primeira vez en Barallete co
seu pai, por motivos do oficio.
En Zamora ou Benavente paraban a facer mercas de
medio camiño, e cargar bestas no transporte. O pai
José interesouse por un animal, ao que daba vol-

9. Unha hectárea de secaño estaba valorada en 500 ptas. (vid. cita anterior).
10. Documento familiar, conservado por Nelson Rodicio.
11. Caxide, Couto, Edrada, Requián, Castro, Parada etc., por calas superficiais.
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tas arredor, sen estar convencido dunha cuestión
de carácter. Carácter do animal: se era bravo ou
manso. E o xeito técnico de facelo era tantearlle a
bolsa testicular ao macho animal e observar a reacción. Pola cabeza e os dentes xa pasara revisión, e o
vendedor tiña a cabeza polo ramal, mentres o neno
collía o rabo, ou estaba por tras, e o pai tamén na
traseira. No momento do “chequeo técnico” o neno
observou un movemento do vendedor, e saíronlle
da súa mente á boca esas palabras que lembra toda
a vida “Cairolo, cairolo, o laceiro agaiñalle os
mireus ao soto”, e o pai José, despois de rañar a
cabeza baixo da boina deu boas palabras ao vendedor e foi repensar a xogada. O que lle dixera o
pequeno fora “Señor, señor (era habitual o trato
de vostede na época, incluso na xiria), o paisano
(ou mozo ou tratante) agarroulle a meiniña do ollo
ao animal”. A explicación a tal cuestión é que era
trampa habitual para controlar de inmediato a un
animal por bravo que este fose, o de coller cos
dedos a pálpebra ou tocar o globo ocular do animal. Quedaba catatónico e a mercede. E así ocultábase algo a bravura do animal, se se quería vender
por manso. Cousas que hai que aprender no oficio
para uns e outros.

este que escribe viviu sendo un cativo, nas mesmas
condicións que os seus tíos. O barallete ensinábase
de pais a fillos e netos. Sendo os avós mulateiros
durante un século, ou máis.

Na casa de José e Basilio (incluso na casa de
Estremadura na que vive dende hai 40 anos) é de
sempre habitual escoitar expresións como “voume
á fosca (cama)”, ou “esto non me cuchifa (gusta)
nada”, ou incluso explicar situacións graciosas dicindo “Estás tan confundido que se che pildan na guirnea non entervas nexo” (se che cagan na cabeza
non te enteras de nada). E algúns verbos e expresións de cociña como “esto está escorromelado”ou
outras de emprego casual. Os varios fillos homes
de José (5 homes, 6 mulleres), cando ían sendo
homiños aprenden do seu pai nos descansos da
sega da herba, tempo de verbenas: Apare garabela
a mutila, ou Coidado, que están as belenas na
parlixa. (Vese guapa a chavala; Están as mulleres
nos balcóns).

c) Que o barallete dos mulateiros tivese variantes
propias. Incluír palabras de fondo común con
palabras do oficio (mozo de gando, mula,...).

Xa que andamos, analicemos
E imos así coas consideracións lingüísticas, e etnográficas, a partir das frases desas situacións nas
que os nosos maiores lembran falar no Barallete.
Nos dicionarios de Barallete non aparece a palabra Cairolo, nin laceiro, nin soto como referido
a macho ou femia mular. Poden acontecer varias
cousas, que pasamos a analizar, como crítica desta
fonte oral:
a) Que a anécdota se perdese na memoria. Que
falten partes. Que se cambiasen palabras de sitio.
Que a memoria de Basilio non sexa exacta, a pesar
da súa proverbial memoria paremiolóxica.
b) Que a frase non sexa real, pois como di o doutor Rodrigues moitas das frases recollidas, incluso
nos libros clásicos son chistes, ou anécdotas didácticas, non situacións reais12.

d) Que aínda quede moito por descubrir da vida e
xirias dos nosos parentes.
O que propoñemos entón como exemplo paradigmático, ofrecéndoo como fiel á realidade, é que ese
rapaz vai con 12 anos ao oficio e bebe da cultura
que o seu pai José e o seu tío Adrián recollen do
legado da compañía dos seus maiores (Basilio pai de
José, Eugenio, tío deles, Zenón, pai e sogro deles),
que seguían certas rutas cara Estremadura, por
Salamanca dende mediados do século XIX.
Existe unha lenda familiar na casa de quen isto
escribe que di que Pedro o tataravó (de Requián)
viaxou de ambulante e fixo fortuna no século XIX.

A instrución da xiria propia dáse en contextos
informais, e queda nos costumes familiares que

12. Recollemos en Caxide e Couto doutras familias (Domingos, de Pío e Hermógenes que era Veterinario ou albeitar) a do muleiro que vai comer e
di molesto o de “Moito picante e pouco corriente, lástima non llo botaran osté nos mirantes”, ou a de Juan José (fillo de Aquilino, neto de Florindo
e Tomás).
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Pequenas extrapolacións etimolóxicas cos
dicionarios

Primeiramente levaba cacharrería, cravos para zapatos (outros din que arranxaba potas), e que un día
preparando a volta vendeu a mula para redondear
beneficios, e como lle pareceu bo negocio na outra
volta do ano levou dúas, e así foi mellorando, ata
deixar en herdanza a Basilio (avó do rapaz citado)
certas “obligacións de pago” en varias localidades
terras de Salamanca13. As mulas valían para facer
os sucos inmensos das terras de terratenentes que
cultivaban o pemento e o tabaco por exemplo en
Estremadura.

A aportación de Jorge Rodrigues, un investigador
novo, –coa súa tese facendo entrevistas a varias
ducias de xentes de oficios–, aos estudos clásicos de
Benchoshey, Moreno, ou a revista “O Naceiro” ao
denominar “O Barallete da Chaira” a todo o conxunto de xirias asociadas ao barallete, de diversos oficios é dunha relevancia notable sen lugar a dúbidas.
O traballo de síntese, de lingüística comparada,
axúdanos a entender que das múltiples xirias, é case
tan relevante o común como a diferenza. Diversos
oficios, en lugares dispersos manexan léxicos, –lembremos defensivos–, ás veces idénticos. ¿Podemos
axudarnos da lingua e dos dicionarios para topar
significados, materiais, características da vida cotiá?
Pensamos que si, e imos poñer varios exemplos.

Así mesmo sabemos polos informes arredor das propostas nas Cortes de Cádiz que o comercio mular
propúñase como clave no desenvolvemento do agro
español e por extensión da economía do Reino,
dadas as condicións para a súa cría, que habería que
incentivar, non gravando a cría14.
Os varios dicionarios axudan. O Madoz, o
Autoridades, e as falas secretas

Se partimos da palabra que designa o Bolo, Belvas,
podemos dicir que inicialmente a escribimos como
“Belbas” en barallete dende Benchoshey e Castelao
referido a “garda civil”. Na lingua dos arxinas, cabaqueiros, chafoutas, erguinas o item “Belbo/belfo”
refírese a “cabalo”. A garda civil créase como corpo
a mediados do XIX, e antes estaba o “alguacil”. Ao
relacionalo co xogo de bolos (a variante que nos
ocupa) que temos descrito no XVIII e máis atrás
podemos facer varias inferencias de análise, interpretación e conservación patrimonial.

Xa expresabamos que o dicionario de Autoridades
dábanos pista da liña temporal da que procede o
xogo no que se empregan palabras en barallete.
Tamén entendemos que a confección dun dicionario
de xiria conleva un traballo de etnografía, de recollida de palabras nos contextos vitais.
Pero imos referirnos ao Dicionario xeolóxico-estadístico de Madoz, no que se describían as características e riquezas dos pobos de España aló polo
1846-50. Describise a modo sintético que Parada do
Sil ten o seu insumo económico do exterior pincipalmente por medio da venta de gando:

Nestes paraxes de montaña era habitual levar cabalerías para as rondas das forzas da orde. ¿Pode ser
unha metonimia (Alguacil=Garda Civil=Cabalo que
o leva)?. Na tradición alemá, da que provén o xogo
dos bolos, vía Camiño de Santiago, existe unha
referencia a un bolo afastado a derrubar, o (kiegel,
o demo).

“consistiendo el principal COMERCIO en la estracción de muletas para Castilla, jamones, manteca,
queso y otros frutos para diferentes puntos; é
importación de géneros de vestir y de algunos reales, POBL. 494 vecindad, 2,469 almas”

Podemos ter outra liña de traballo no senso práctico
e material da conservación dun elemento patrimonial. No dicionario de barallete actualizado na revista O Naceiro de xullo de 2014, e tamén na memoria
da xente de Caxide Belvas tamén se aplicaba ao
As da baralla, sendo o de Espadas característico. E

Vemos aquí que no século XIX era o comercio
mular unha característica deste concello, aos ollos
do fisco. Non temos por que desviarnos deste dato.
13. Documentación Familiar.
14. Salillas (2002).
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indo aínda máis aló: a forma característica do bolo
de Parada do Sil é coma unha espada. Se collemos
a imaxe da punta da espada dunha baralla tipo
Fournier (r), esa folla longa e apicada lixeiramente
na punta, así é o bolo de Parada. ¿Podiamos gardar como rastro de forma, a forma do Bolo como
Espada, que é nomeado (Espada=alguacil=Garda
Civil)? ¿Poderiamos facer un apoio icónico nas ciencias sociais e na lingüística das xirias?

E T N O G R Á F I C O

A Follateira, o barrio de Ourense que máis próximo
está ao concello de Pereiro de Aguiar, ¿pode ser
o barrio dos Paraugueiros ( follato é paraugas no
barallete)? É moi habitual na análise sociolóxica dos
barrios de poboación abrupta, que os provenientes
das mesmas comarcas se reúnan arredor dos lugares
de entrada dos camiños dende a súa procedencia,
onde paraba o transporte.
A variedade de castaña da ribeira de Parada de Sil
(arredor do mosteiro de Sta. Cristina) máis predominante chámase “Riá”, moi apreciada e temperá.
E esa variante en lingua estándar sería “Castaña
de parede”. Na xiria, a “Ría” é a pedra. Non todo o
mundo lle chama Riá, se cadra porque non toda a
poboación é ambulante, por exemplo os ribeiraos
do viño, onde tamén teñen esta castaña.

¿É unha referencia etnográfica da significación
cruzada entre o xogo e o xeito de vida no XX?
Afinaremos máis a análise noutros estudos, polo de
agora podemos enunciar as bases para que se poidan aproveitar.
Temos outras palabras empregadas no xogo, incalificadas, que representan momentos da partida
(Godia, Lornia,..). Así mesmo “Cuchar” se seguimos na xiria (cochar= torcer15), ou empregamos
a designación estendida na zona de “cuchar=virse
abaixo” por exemplo cando unha das vacas da
xugada non pode ou non dá chegado ao ritmo da
outra. E na bibliografía temos o estudo Clásico de
Tenorio sobre a Aldea Galega de Viana do Bolo,
no que a palabra Cochar, ou Bola Cocha designa
a mesma acción: non chegar. Do bable nos chega
o “cucho=esterco”, como acepción dunha mala
xogada. Pero é o emprego de dicionarios de xiria o
que nos pode ser útil. Cucharar como “recoller” en
varias xirias, ou “cuxa” como “cama” (recollidas en
arguinas de procedencia castelá) 16. Tódalas variantes levaríanos a comprender o contexto, dende a
xiria, e viceversa.

Son liñas de investigación que poden aportar fíos ou
pezas de encaixe a estudos xa feitos ou vindeiros, e
que non ocupa neste artigo de Congreso. Pero haberá que seguir contrastando.
Axúdanos a propoñer que toda esa xente é unha
Comunidade Cultural, á espera das achegas históricas que poidamos facer para emparentar esas
poboacións que parecen dispersas.
UNHA COMUNIDADE AMBULANTE. Os rastros
que nos deixaron... O encaixe dos mapas
O rastro dos xogos populares é revelador. Revela
unha comunidade de convivencia, unha aprendizaxe común e compartida, cos seus referentes, e os
seus valores. O que se lle transmite á xente pequena,
e que nomea as cousas. Seguimos falando do patrimonial e oral.

Se nos imos cara as opacas significacións do mundo
do Entroido ourensán, podiamos facer aportacións
de variantes a estudar, como hipóteses secundarias,
se empregamos as xirias. Por exemplo “Cigarrón”
en xermanía é o ladrón de bolsas por medio do corte
do seu fondo17. En todo caso atopar parecidos non é
abondo, e tamén pode darse o caso de ir a causa e o
diferido na dirección contraria.

En San Fiz de Cangas, Pantón (na beira Miño-Sil),
xogan a un xogo de bolos parecido ao de Parada. Pero
pódese considerar diferente. Alí chaman “Birlos” ao
xogo, dende antigo18. En Parada “bolos”. Xógase cos
birlos en rombo ou cruz, con dúas bolas unha máis

15. Fdez. Oxea, p. 24.
16. Rodrigues Gomes, 2008, p. 455.
17. Hernández Alonso, 2002.
18. Seguramente o único lugar demostrado onde se lle dá esta denominación, estendida hoxe no vocabulario técnico. Vidi ludaria.eu (do Encontro
Europeo de Xogos Tradicionais en Ourense 2013).
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Acusemos atención nestas xornadas outonais, en
como nomean no barallete ao froito do castiñeiro.
Á castaña dinlle “Maragota”19 (aínda que non temos
referencia na zona de Parada deste item). Como
podemos relacionar de inmediato, non pode ser
unha referencia directa ao peixe –de cor castaña e con espiña externa–, que non se coñece no
curso fluvial. Rodrigues (2008) topa este vocábulo
na xiria do burón, mansolea, tamargo e pantoja.
Xusto neses lugares onde topamos outras sincronías de patrimonio lúdico. E rutas de ambulantes
ourensáns.

pequena que a outra. E aí acaban os parecidos. Nin
o obxecto /bolo/ é o mesmo (en tamaño nin forma),
nin o xeito de puntuar, nin o xeito de golpear. Do
mesmo xeito que o baloncesto e o balonmán empregan unha pelota que botan e lanzan a unha rede, e
non son o mesmo xogo. Aínda que parecen ter un
parentesco morfolóxico.
Nesta mesma zona de Pantón tamén xogan ao
“Chián”. Ao escoitar isto, o investigador non se
pode quedar simplemente con apuntar o nome, ou
a variante do nome deste xogo, que é a do aro de
ferro que é empuxado por outro ferro. A palabra
Chián, no Barallete da Chaira significa “Carro,
coche”. Aparece claramente a metonimia, –a parte
polo todo, a roda que empuxa, o rodante–. Chián
chámase ao mesmo. Parece que ninguén do lugar
fai relación a chamar ao xogo coa verbas da xiria.
Considérase o nome e xa está, como chamar “sol”
ao astro que fai os días. Máis a nós nos serve para
poder establecer relacións de proximidade cultural, e sobre todo social. ¿Pode servir como pista
a seguir o facer mención a que había afiadores
nesa beira, coma o Afiador (oficio de barallete)
de Castrillón?, ou ¿é polos Telleiros de Canabal
(na súa xiria os telleiros din Chion)? Non debemos deixar pasar os rastros, coma un arqueólogo
pode reconstruír miles de anos de humanidade a
partir dun dente apenas. Hai que seguir sumando
evidencias. Que nos traen os ambulantes emigrantes. Na Arrribada de San Fiz tamén teñen como
Patrimonio un Entroido, e á personaxe desastrado
habitual chámanlle Farramplán. Este nome aparecese como “Jarramplás” nunha zona de Cáceres,
nunha festa moi característica. Lugar chamado
Piornal onde os multareiros de Parada chegaron
baixando pola Ruta da Prata cara Estremadura hai
un cento de anos.

Hai rutas dos ambulantes desta zona do río Sil,
doadamente rastrexables por vía onomástica, non
municipal20, que fan que aínda pervivan os seus
descendentes nos lugares de chegada, e nos faga
evocador o mapa lingüístico, para convertelo no
mapa de saída e chegada:
Cara Asturias, dende o sur cara Llanes e Avilés, e
leste (Peñamellera, onde está o Museo de los Bolos
de Asturias).
Cara Cantabria (non só pola presenza en Santillana
del Mar do museo ao barquilleiro, ou referencias
ao Afiador nos Entroidos tradicionais do interior).
Incluso de Burgos (temos a referencia dun fidalgo de Espinosa de los Monteros, que vén e vai a
Teimende, de apelido Herrero, no século XVI).
Tamén faltaría falar e situar no mapa das xirias aos
ourensáns de Parada que viven en Estremadura, que
foron polo oficio de mulateiros, e quedaron como
labregos. Alí tamén os nosos falaban a xiria, e estableceron as súas residencias. Todos e cada un dos
tíos de quen isto escribe teñen páxinas enteiras da
súa vida alí.

Esta circunstancia ambulante fainos testemuñas
excepcionais de novidades, costumes. Co papel
contrario á xente do Camiño de Santiago. Neste caso
nós íamos e volvíamos, pendularmente. E está por
estudar en merecida fondura.

Deste xeito podiamos xuntar tres variables-fío que
poden establecer unha urdime etnográfica, sobre a
que seguir investigando e dando á luz as relacións
desta Comunidade Ambulante, de sé ourensá:

19. Rodrigues (2008) atópao no burón, mansolea, tamargo e pantoja, p 437. Nunca será ben ponderado este traballo de cruce de items.
20. Os apelidos e familias de Parada aparecen na fronteira con Nogueira (Vilouxe, e Cerreda, incluso Luintra) e Parada (Couto, Caxide). Pero tamén,
cara Castro Caldelas, Montederramo, Trives, San Xoán de Río.
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• Patrimonio lúdico distintivo de comunidades.
Xogo de Bolos en S Fiz, Parada do Sil, Agones de
Pravia, Luarca, Cantabria... e Entroidos.
• Linguas distintivas de comunidades. Barallete de
Parada, Burón, Brou, Varbeu de Asturias.
• Oficios de comunidades ambulantes.
• Familias con oficios ambulantes.
Dende un punto de vista da antropoloxía social21
como estudo das comunidades podiamos facernos
moitas preguntas que aínda non teñen resposta se
non imos á Historia.
¿Quen era esa comunidade social e con lingua propia que tiña como punto de partida e volta a Galicia?
¿Dende cando se moven entre lugares axeitados á
súa economía ambulante complementaria? ¿Por que
aquí se gardaron estas xirias, en oficios coa característica especial de ser ambulantes, pendulares, e non
noutros lugares da Península Ibérica máis afastados?
¿Existe unha cultura propia nas migracións, como
apuntan os enfoques multidisciplinares?22
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Queda moito por descubrir, xuntar e reorganizar para comprender mellor ao ser humano que
nos ocupa. Pero quédanos o seu patrimonio non
só monumental senón cotiá, Patrimonio Oral e
Inmaterial, como son as linguas, os xogos, e os valores de estima propia.
Concluíndo hoxe
Con esta pequena presentación quixemos incorporar
a lingua dos mulateiros a ese gran fondo do barallete,
aportando a historia concreta de familias de Parada
do Sil, coa historia dun rapaz que aprende as primeiras palabras no contexto propio do oficio. Así mesmo
fixemos unha presentación da utilidade da xiria para
desentrañar os significados dun patrimonio lúdico
significativo. Moi someramente arriscámonos a facer
extrapolacións partindo dos dicionarios. E finalmente, e non menos arriscado, propoñemos a hipótese
desa comunidade ambulante, que sobrepasa a simple
idea do emigrante, e que ten a xiria como let motiv
unificador, máis ca diferenciador.
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21.Por exemplo as imprescindibles aportacións de Caro Baroja.
22. Vidi Aliaga (2013), sobre o Simposio cultura e migración.
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Notícia de dous
criptoletos gremiais:
o galgueamento dos galegos de
Lisboa e o calízio dos contrabandistas
de Montalegre
Jorge Rodrigues Gomes

1. O galgueamento dos galegos de
Lisboa

Numerosos grémios de artesaos, profissionais e
ambulantes diversos possuírom para a sua comunicaçom interna falas especiais denominadas criptoletos gremiais (Rodrigues Gomes, 2008). Muitos
deles pudérom ser conhecidos e estudados antes
da sua desapariçom e, quase sempre, quando a
atividade profissional do grémio tinha acabado
ou decaído. O carácter secreto destas falas impediu um conhecimento pleno no momento do
seu máximo esplendor, o que motivou que em
alguns casos apenas se conheçam umhas poucas
palavras da gíria particular usada. Pior foi a sorte
de muitos outros criptoletos que, com certeza,
morrêrom sem chegarem a ser documentados e
legados à história da cultura. No presente trabalho pretendemos salvar, para a memória do nosso
acervo cultural, duas pequenas amostras de vocabulários gremiais até agora nom estudados nem
referenciados: o que falárom os galegos de Lisboa
no exercício das suas atividades laborais e o dos
contrabandistas de Montalegre.

Os movimentos de povoaçom entre a Galiza e
Portugal som mui antigos e fudamentam-se nom só
na proximidade geográfica, mas tamém na continuidade cultural e lingüística:
A continuidade fronteiriça – aliás, até os fins do
século XI, a Galiza estendeu-se politicamente até
ao Mondego ou ainda máis para o Sul – e a profunda comunidade étnica e lingüística, propiciaram,
desde longa data, a presença de galegos em território português.
(R.A.T. Dicionário de História de Portugal, direcção
de Joel Serrão. Inciativa Editoriais, Lisboa, 1971,
citado em Rodrigues Vaz, 2008, p.32).
No entanto, a emigraçom maciça de galegos a
Portugal e, nomeadamente, a Lisboa documenta-se
desde o século XVIII (Leira, 2007, p. 19 e 23), vinculados com o incremento da atividade comercial
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punha exemplos da utilizaçom da gíria no contexto
dos restaurantes: se o cliente pedia peixe e este
nom era fresco, o cozinheiro dizia-lhe ao empregado de mesa «quatro luz», querendo expressar que já
tinha quatro dias. Outros exemplos, no ámbito do
atendimento nas casas de comidas, oferecemo-los
mais abaixo.

do porto de Lisboa e os acordos mercantis estabelecidos com a Inglaterra (Leira, p. 23). A maior parte
destes emigrantes proceden das comarcas do sul
da Galiza, como o Condado, a Paradanta, a Terra de
Montes, o Baixo Minho, o Carvalhinho, as Terras de
Cela Nova e o Val do Límia (Leira, p. 25). A maioria
dos emigrantes galegos em Lisboa trabalhárom no
sector serviços, principalmente em lojas de géneros
alimentícios, moços e guardas de armazéns, criados
domésticos, moços de fretes, carvoeiros, padeiros,
aguadeiros, vendedores ambulantes de quinquilharia e panos, etc. (R.A.T. Dicionário de História de
Portugal, 1971, citado por Rodrigues Vaz, 2008 p.
33; e Leira, p. 40 e 54-56). No século XX diminui
a quantidade de galegos que emigram a Lisboa, no
entanto, o fluxo migratório nom desapareceu, polo
contrário, continuou durante muitos anos. Neste
último século as ocupaçons dos galegos centráromse no trabalho como empregados ou donos de
hotéis, restaurantes, cafés, tabernas e pensons, além
de exercerem como carvoeiros, afiadores ambulantes e também relojoeiros (Maçarico, 2005, p. 2).

O léxico
O vocabulário que a seguir reproduzimos foi compilado através de entrevistas realizadas em Vigo
e Baiona, entre 2011 e 2013, con os seguintes
informantes:
• Carmina Tielas. Nasceu em Lisboa, onde morou
até os vinte anos. As palavras que conhece da
gíria aprendeu-nas do seu pai, Jacinto Tielas,
nascido em Várzea de Mera, (Covelo, comarca da
Paradanta) em 1930. Jacinto Tielas, com oito anos,
foi a Lisboa trabalhar com o pai numha taberna
(a nai vivia em Covelo e o pai em Lisboa, este
visitava-a cada certos anos). O pai de Jacinto tivera umha loja e depois umha taberna em Lisboa.
Jacinto aprendeu a falar esta gíria no bar com
o pai, Emílio Tielas Bouzó, nascido também em
Várzea de Mera, (Covelo, comarca da Paradanta)
em 1901, emigrou a Lisboa mui cedo onde morreu
aos 76 anos.

Os trabalhos que estudam a emigraçom e vida dos
galegos em Lisboa som escassos e em nengum deles
se informa da existência dumha gíria falada por este
coletivo, porém, em entrevistas pessoais pudemos
documentar a sua realidade e compilar um pequeno
vocabulário.

• Manuel Mariño Carrera. Nasceu em Mondariz (o
Condado) em 1943. Em 1956 emigrou para Lisboa.
Estudou no Instituto Espanhol. Trabalhou em
Cascais num restaurante, depois em dous hotéis,
um deles o “Mundial”, perto da Praça da Figueira,
onde foi barman. As palavras da gíria dos galegos,
utilizada nas casas de comidas lisboetas, aprendeu-nas com um sócio dum restaurante de Lisboa.

Umha das pessoas que nos proporcionou informaçom sobre ela, Carmina Tielas (filha de galegos e
nascida em Lisboa) afirmou que o seu avô trabalhou com outros galegos como carvoeiro e o seu
pai como taberneiro. Segundo esta informante, a
gíria teria sido falada primeiro polos carvoeiros
e depois polos taberneiros, sendo aprendida,
polos galegos que chegavam a Lisboa, dos seus
compatriotas e utilizada como elemento de defesa do grupo. Outro informante (Manuel Mariño
Carrera) relacionou esta gíria com a dos cesteiros
de Mondariz, lugar donde procediam muitos dos
galegos de Lisboa.

abeleira: pam
aparinhar-se: estar
aroba: rapariga
bicocas, bicórcio, biqueira: português
caldosa: sopa
casaca/chaquetas: chefe
cascunhar, gascunhar: entender
coladero,-a, culadero,-a: bom, boa, bonito,-a,
jeitoso,-a

A criaçom e o uso desta gíria estivérom motivados,
como em todos os criptoletos, no interesse por se
comunicar sem serem entendidos polos alheios
ao grupo, como declarou Manuel Marinho, quem
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corrinho: porco
fanganho: fulano, home
farfela: sopa
fialdesa: cerveja direta (refere-se à servida diretamente da bilha)
galguear: falar
galgueamento, galguerreamento: fala, conversa
gamba: perna
gorrião: cerveja choca (refere-se à cerveja que caía
fora do recipiente e se reaproveitava para outro
cliente)
guicho /h/: rapaz
luz /lus/: dia, dias
maxista: cozinheiro
meco: carneiro
necho: nada
nhurro: mau
quiro: freguês, em sentido pejorativo
salta-montes: coelho
samários: ovos

Origem das vozes registadas

Exemplos de uso:

A voz galguear parece ter umha origem comum
com o galrear dos bogardeiros, o galruar dos arguinas e o garlear doutras gírias galegas e portuguesas;
deriva do latim GARRULARE ‘papaguear asneiras’ e
existe em galego-português comum com o sentido
de falar muito e à toa. Aparece registado também
no vocabulário do antigo calão (linguagem especial
usada por grupos marginais e criminosos) português (Coelho, 1892). Esta presença na linguagem
marginal aconselha-nos a pensar num uso pouco
freqüente na língua comum.

Do conjunto vocabular apresentado, seis termos
coincidem com o verbo dos bogardeiros, a gíria dos
cesteiros de Mondariz1: aroba, bicórcio, casaca
(no dos bogardeiros caxaca), cuscunhar (no dos
bogardeiros cascunhar ‘conhecer’), culadera e
nhurro; além de meco ‘carneiro’ (no verbo mecoro e meca ‘ovelha’) e samário ‘ovo’, relacionado
com o gumarro dos bogardeiros. Umha palavra
coincide com o verbo dos cabaqueiros (a gíria dos
telheiros do Rosal) e o verbo dos chafoutas (a gíria
dos alvanéis de Goiám (Tominho): aparinhar-se
(parinhar na dos cabaqueiros e chafoutas), além
de necho, quase igual a nejo. Com o verbo dos
arguinas (a gíria dos canteiros galegos e do alto
Minho português) coincidem: luz ‘dia’, gamba
‘perna’, nhurro ‘mau’, parecida com o arguinas
nhúrrio, necho ‘nada’ parecida com nejo, e guicho
‘rapaz’, nos arguinas ‘pequeno’.

O fanganho que se aparinha na cinco está galgueando por causa da farfela. “O tipo que está
na cinco (número da mesa) está a falar mal da
sopa”
A aroba que se aparinha tem umhas boas gambas. “A moça que está aí tem umhas boas pernas”
O bicórcio que se aparinha na três quer mais
abeleira. “O portugués da três (mesa três) quer
mais pam”.
A aroba tem umhas gambas culaderas. “A rapariga
tem umhas pernas jeitosas”
A aroba gascunha o galgueamento. “A rapariga
entende a nossa fala”
Eles cascunham: “eles entendem”.
Necho de galguearramento que o fanganho que
se aparinha cascunha: “Nada de conversa que o
home que está aí entende”.
Quatro luz: quatro dias
A palavra fanganho sempre vai acompanhada dalgumha especificaçom, como “o fanganho que se
aparinha”.

Gamba é voz presente em numerosoas gírias, com
esta forma ou outras parecidas (gámbia, jámbia,
jambra). A sua origem está no latim GAMBA, ‘jarrete de quadrúpede’, e talvez se tenha estendido desde
o italiano gamba ‘perna’. Finalmente, necho encontramo-lo na variante nejo em muitas gírias gremiais:
arguinas, baralhete (afiadores e outros ambulantes
de Ourense), cabaqueiros, chafoutas, xingreiros
(músicos da Terra de Cela Nova e do Ribeiro).
O termo guicho ‘rapaz’ existe como guiche no
verbo dos erguinas da Póvoa de Varzim (canteiros)

1. Para o conhecimento doutros criptoletos gremiais e das suas relaçons entre eles, pode-se consultar: RODRIGUES GOMES, Jorge (2008), Falas
Secretas. Estudo das gírias gremiais galego-portuguesas e ibéricas. Ourense, Associaçom Galega da Língua, 2008.
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A origem na comarca do Condado, ou noutras
próximas, de muitos dos emigrantes galegos em
Lisboa, explica que as maiores coincidências lexicais se dem com a gíria dos cesteiros de Mondariz,
porém, o número de palavras desta gíria que pudemos conhecer nom é suficiente para termos umha
ideia exata da sua origem e das relaçons com outros
criptoletos galegos ou portugueses, mas si para
afirmar que pertence à mesma família e que está
relacionada com elas. Provavelmente o número
de palavras desta gíria foi muito maior, mas o seu
secretismo e a desapariçom do seu contexto de uso
provocárom que apenas chegasse a nós este pequeno vocabulário.

e o mesmo guiche com o significado de ‘pequeno’
nos verbos dos arguinas, cabaqueiros e chafoutas.
Procede do basco gitxi/gutxi ‘pouco’.
A voz caldosa ‘sopa” seria umha metonímia baseada
num traço característico, o de ser como o caldo. Em
corrinho ‘porco’, talvez se producisse umha modificaçom formal do termo popular corricho, de mesmo
significado. Em luz estamos ante umha metáfora por
“dia”. O termo maxista ‘cozinheiro’ lembra a voz
latina ‘magister’. Pode ser um basquismo o termo
meco ‘carneiro’, se proceder de beeka ‘balindo’,
‘balido’, através dum feminino meca ‘ovelha’, nom
documentado nesta gíria, mas si na dos bogardeiros,
os cesteiros de Mondariz, com a qual este criptoleto
partilha outras vozes. Na gíria citada o carneiro di-se
mecoro.

2. O calízio dos contrabandistas de
Montalegre

Son comuns com o calão casaca e nhurro ‘mau’
(em calão ‘estúpido’, ‘teimoso’ ou ‘falso’), também
registado no verbo dos bogardeiros e no dos arguinas (neste caso na variante nhúrrio). Em quiro ‘freguês’, com sentido pejorativo, encontramos umha
palavra popular que designa o porco. Por composiçom lexical criou-se o termo salta-montes ‘coelho’,
baseada igualmente numha metonímia relacinada
com um traço característico do animal. Quanto a
samário ‘ovo’ parece umha corrupçom do termo
gumarro, de mesmo significado, e que encontramos
em numerosas gírias gremias, como os verbos dos
arguinas, dos cabaqueiros ou dos bogardeiros, e
que já se regista no antigo calão e na germania espanhola em feminino, gomarra, com o significado de
‘galinha’.

Sabemos que a atividade do contrabando na raia da
Galiza e Portugal é imemorial e sobreviveu até 1993,
em que a Uniom Europeia desmantelou as fronteiras
internas, permitindo a livre circulaçom de pessoas,
bens e serviços. Muitos habitantes da raia tinham no
contrabando um complemento económico a outras
atividades que, juntas, lhes permitiam a sobrevivência. O contrabando, apesar de ilegal, nom era percebido pola comunidade onde se exercia como umha
prática reprovável, sendo equiparável à doutros
grémios de comerciantes.
2.1. O léxico
Enquanto noutras áreas geográficas de Portugal há
estudos sobre criptoletos utilizados por contrabandistas, por exemplo o dos de Albergaria-a-Velha
(Aveiro) 2 ou o dos de Quadrazais (Sabugal, Guarda) 3,
nom conhecemos nengum trabalho que tenha investigado a existência de falas deste género na raia
galego-portuguesa.

Observamos umha palavra criada por sufixaçom
derivativa dentro da própria gíria, galgueamento.
Do ponto de vista gramatical, é salientável o uso
pronominal do verbo aparinhar-se, inusual no seu
equivalente galego, ‘estar’.

2. COELHO, Adolfo (1892), Os ciganos de Portugal, com um estudo sobre o calão, Lisboa, Publicações Dom Quixote, (1995).
RODRIGUES GOMES, Jorge (2008), Falas Secretas. Estudo das gírias gremiais galego-portuguesas e ibéricas. Ourense, Associaçom Galega da
Língua, 2008.
3. BRAGA, Franklin Costa (1971), Quadrazais: etnografia e linguagem, Tese de licenciatura em Filologia Românica apresentada à Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa.
BRAGA, Franklin Costa (2012), Para que não se perca a memória de 400 anos de vida em Quadrazais, Quadrazais, Edição do autor.
GOMES, Pinharanda (1964), A gíria de Quadrazais, Lisboa, Separata Revista Portugal, vol. XXIX.
GOMES, Pinharanda (1968), Práticas de etnografia, Lisboa, Ed. do autor.
RODRIGUES GOMES, Jorge (2008), Falas Secretas. Estudo das gírias gremiais galego-portuguesas e ibéricas. Ourense, Associaçom Galega da
Língua, 2008.

252

~

V

C O N G R E S O

D E

P A T R I M O N I O

E T N O G R Á F I C O

jalar: fugir
manego /e/: guarda; túçaro
muquir: comer
nentes : nada
patego: pessoa
pateira: pataca
penosa : galinha
petis: rapaz
piar: beber
pistar: ver
pula: guarda
pulante: galo
sonar: calar
sonelha: chouriça
suquir: comer
taboucas: patacas
traineiras: burros
verdosas: couves

Numha visita ao Ecomuseu de Barroso, em
Montalegre, soubemos da existência dumhas palavras gíricas utilizadas polos contrabandistas da
regiom, o que nos incitou a investigar a existência
dum possível criptoleto utilizado por este coletivo.
Graças à inestimável ajuda do etnógrafo António
Lourenço Fontes, conhecemos em 2013 na aldeia
de Vilar de Perdizes (Montalegre), localizada junto
à raia galego-portuguesa, várias pessoas que tinham
trabalhado como contrabandistas e que nos confirmárom a existência dumha gíria própria, fornecendo-nos alguns termos. Os principais informantes
fôrom José Prada Gomes (‘Zé Cabaço’, por volta de
75 anos) e Gervásio Prada (por volta de 35 anos).
Algumha palavra foi proporcionada por um informante galego.
Também contamos com a importante colaboraçom
de Luísa Queirós, funcionária do Ecomuseu de
Barroso, quem entrevistou para nós outra pessoa
relacionada com a antiga atividade contrabandista.
Desta maneira conseguimos um vocabulário de 39
palavras, pequena amostra do que, sem dúvida, foi
uma gíria muito mais rica, e que apresentamos a
seguir. A pronúncia do dígrafo ch é africada palatal
/tS/.

Exemplos de uso:
Olha os pula / Olha os manegos. “Olha os guardas”.
Num fanfes. “Nom fales”.
Já deste o filhestre ao pula. “Já deste o dinheiro ao
guarda”.
Estão-nos a pistar. “Estão-nos a ver”.
Vamos piar. “Vamos beber “.
Num entervas nentes. “Nom entendes nada”.
Entervas o calizio. “Entendes a minha fala”.
Os pategos estão a entrevar. “As pessoas estão-nos
a avistar”.
Quantos pategos levas? “Quantas pessoas levas?”.

alâmpio: azeite
alupar(e): ver
ânsia: água
baralhete: gíria
baril: boa
calízio: a gíria dos contrabandistas
carcábios: feijons
carneiros: os clandestinos que iam à frança
casqueiro: pam
chermos /tS/: guardas
china /tS/: dinheiro
choio: contrabando
empalmar: chegar
entervar, intervar, atervar: entender; ver
escamante: bacalhau
fanfar: falar
filhestre: dinheiro
galdina: rapariga
gero: burro
grunho: porco
hiego: vinho

2.2. Origem das vozes registadas
A origem de muitas destas palavras pode ser explicada. Algumhas som vozes galego-portuguesas dialetais ou desusadas, como casqueiro ‘pam de trigo’,
suquir ‘comer’, registado nos dicionários portugueses como termo popular, e igualmente patego,
embora com o significado de ‘pessoa rústica ou simplória’; choio é termo coloquial galego para se referir ao trabalho ou qualquer negócio. A voz fanfar
utiliza-se em Portugal com o significado de ‘bater’,
no calão antigo regista-se finfar como ‘dar’, ‘bater’,
‘copular’ (Coelho, 1892); os dicionários portugueses
actuais recolhem afinfar, finfar, como regionalismo
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Como é habitual neste género de criptoletos, algumhas palavras som formadas por modificaçom
semántica desde a língua base. Metonímias e metáforas som os recursos mais freqüentes. De origem
metonímica identificamos os termos escamante
‘bacalhau’ (o que tem escamas), penosa ‘galinha’ (a
que tem penas), pulante ‘galo’ (o que pula), verdosa ‘couve’ (a que é verde). À categoria de metáforas
pertencem as vozes carneiros ‘emigrantes clandestinos’ e traineira ‘burro’.

com o significado de ‘bater’; fanfar é também um
termo do verbo dos arguinas de Oliveira do Hospital
(Neves, 1958), onde tem o valor de ‘falar’, da gíria
dos contrabandistas de Albergaria-a-Velha (Coelho,
1892) com o de ‘apanhar’ e ‘roubar’, e é um verbo
polivalente no baralhete dos granhudos (Rodrigues
Gomes, 2008), onde vale por ‘ser’, ‘estar’, ‘haver’,
‘ter’, ‘dar’ e ‘copular’. Na gíria quadrazenha regista-se funfar ‘dizer’ (Braga, 2012).
Outras som comuns com o calão: alupar, baril,
grunho, muquir, nente (em calão nentes), piar. O
termo baril utiliza-se tanto no calom galego como no
calão português e procede da voz romani bari ‘boa’,
‘grande’, ‘superior’, sendo feminino de baré. Em
grunho observa-se umha evidente origem metonímica baseada no som que solta o porco. Na germania
antiga espanhola regista-se gruñente (Salillas, 1896),
igualmente em furbesco, o calom italiano, existe
grugnante com o mesmo significado. Estas coincidências revelam ser um termo mui antigo de provável origem comum. Para o termo muquir ‘comer’
podemos pensar numha metátese de “comer” com
mudança de conjugaçom provocada pola escassez
ou ausência de verbos da segunda na maioria destas
gírias. Na regiom de Trás-os-Montes utiliza-se o verbo
munquir com o significado de ‘comer e mastigar
sem abrir a boca’ (Barros, 2002), igualmente aparece recolhida no vocabulário da antiga germanía
(Salillas, 1896, Hernández e Sanz, 2002). Nentes é
italianismo. Piar é calão antigo (Coelho, 1892), também presente em romani com a forma piyar.

É preciso esclarecer que, como veremos a seguir,
muitas destas palavras fôrom registadas também noutros criptoletos gremiais, podendo ter chegado ao dos
contrabandistas de Montalegre através dos primeiros
ou proceder dum fundo léxical gírico comum.
Se confrontarmos este vocabulário com os doutras
gírias gremiais galegas e portuguesas conhecidas
(Rodrigues Gomes, 2008), verificamos numerosas coincidências que especificamos seguidamente.
Incluímos variantes próximas na forma ou no significado. As abreviaturas referem-se aos seguintes
criptoletos gremiais:
Alb.: gíria dos contrabandistas de Albergaria-a-Velha
(Portugal)
arg.: verbo dos arguinas (canteiros) de Cotobade, a
Terra de Montes (Galiza) e o Alto Minho português
arg.-Olv.: verbos dos arguinas (canteiros) de
Oliveira do Hospital (Portugal)
bar.: baralhete da Chaira (afiadores e outros ambulantes de Ourense, Galiza)
bar.-granh.: baralhete dos granhudos (comerciantes da Granha, Galiza)
bur.: burón (comerciantes do Val de Fornela, Berço)
cab.: verbo dos cabaqueiros (telheiros do Rosal,
Galiza)
canhot.: latim dos canhoteiros (pedreiros de Viana
do Castelo, Portugal)
chaf.: latim dos chafoutas (alvanéis de Tominho,
Galiza)
erg.-Vz.: verbo dos erguinas (pedreiros) da Póvoa
de Varzim (Portugal)
galr.: galramento (alvanéis de Molelos, Portugal)
lafr.: lafrada (alvanéis de Bueu, Galiza)
laint.: lainte (comerciantes de Castanheira de Pêra,
Portugal)

O termo calízio, com que um dos entrevistados
denominou a fala dos contrabandistas de Montalegre
(outro chamou-lhe baralhete), designa também
umha gíria falada na Serra do Caramulo (distritos de
Viseu e Aveiro), segundo soubemos polo documentário Calízio (2009) de Tiago Pereira.
O termo tabouca ‘pataca, batata’ pode proceder
dumha metátese e cruzamento das palavras pataca
e balouca ‘pataca pequena’.
Como empréstimos doutras línguas identificamos
apenas o já citado nentes ‘nada’, do italiano niente,
e petis ‘rapaz’, do francês petit ‘pequeno’, no entanto
este termo é conhecido em galego-português comum.
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suquir: Alb., arg.-Olv., bur., canhot., lafr., laint.,
quadr. // suquidir: laint.
tabouca: xingr. // xaboca: arg. // balouca: chaf. //
baloca: cab. // baloque: lap
verdosa ‘couve’ // ‘erva’: quadr. // verdeosa
‘maçã’: arg., arg.-Olv., erg.-Vz., galr. // verdea:
arg., lap. // verdeosa ‘pera’: arg.-Olv., cab., chaf. //
verdea ‘fruita’: arg., cab. // verdeosa ‘erva’: lap. //
verdosa: bur., quadr.

lap.: lapizarro ou verbo dos bogardeiros (cesteiros
de Mondariz, Galiza)
quadr.: gíria quadrazenha (contrabandistas de
Quadrazais, Portugal)
tix.: tixileiro (cunqueiros ou tigeleiros de Astierna e
Trabado, Astúrias)
xingr.: verbo dos xingreiros (músicos da terra de
Cela Nova, Galiza)
alâmpio: quadr. // lampio: arg.-Olv., laint.
alupar: xingr. // lupar: Alb.
ânsia: arg.-Olv., erg.-Vz., quadr., bur., xingr. // práusia: galr.
atervar: arg.-Olv. // intervar: arg., bar., bar.-granh.,
cab., chaf., lap., quadr., xingr, // intervear: tix.
baralhete: bar., bar.-granh., xingr.
baril: bar., quadr.
carcávio: quadr. // carcóvio: laint. // carcabalo, carcabéu: erg.-Vz.
casqueiro ‘pam’: galr.
escamante ‘bacalhau’: lap// escamelo: xingr. //
escamucho: galr. // escamocho: canhot. // escamello: bur. // escamela, camela ‘sardinha’: arg.,
xingr. // camoucha ‘sardinha’: arg., cab., erg.-Vz //
escamelo ‘xurelo’: arg. // camoucho ‘xurelo’: cab.
// camela ‘truita’: lap.
fanfar ‘falar’: arg-Olv // funfar: quadr // fanfar ‘ser,
estar, haver’: bar.-granh. // ‘roubar, apanhar’: Alb.
gero ‘burro’ // gemo: quadr.
grunho ‘porco’: arg., arg.-Olv., bur., cab., erg.-Vz.,
lap., quadr., xingr. // ‘toucinho’: bar.-granh. // grunhento ‘porco’: canhot. // gruñón: tix.
manego: quadr.
muquir: bur., erg-Vz, lap., quadr., xingr. // mosquir:
Alb., laint. // murcir ‘comer’: cab. // moquideira
‘boca’: Alb., canhot., galr., quadr. // muquideira:
xingr.
nentes: arg,-Olv., canhot., erg,-Vz., galr., quadr.,
laint. // nente: lap. // nento: xingr // nente ‘nada’:
erg.-Vz., lap. // nende ‘nom’: arg., cab.
patego: bar.-granh. // ‘português’: bar. // patao
‘home’: lap.
penosa: arg.-Olv., erg.-Vz., galr., laint., quadr. //
penosca: lafr.
petis: lap.
piar: Alb., arg.-Olv., laint.
pistar: arg.-Olv.
sonar ‘calar’ // souchar, sorchar: bur., tix., xingr.

As maiores coincidências lexicais encontramo-las
com a gíria dos seus colegas contrabandistas de
Quadrazais (10 palavras iguais e 4 parecidas), apesar da grande distáncia geográfica que as separa.
Também som relevantes as coincidências com o
verbo dos arguinas de Oliveira do Hospital (9 iguais
e 2 parecidas) e com o dos xingreiros da Terra de
Cela Nova (7 iguais e 3 parecidas), o grémio mais
próximo geograficamente.
Também é importante salientar que alguns dos
termos estudados se registam igualmente em criptoletos castelhanos, franceses e italianos. Vozes
como ânsia, grunho, intervar, manego ou nentes
encontramo-las em numerosas gírias do ámbito
románico (Rodrigues Gomes, 2008), o que insinua a
existência dum fundo lexical gírico partilhado por
todos estes criptoletos e que fai remontar a sua origem a épocas recuadas.
O calízio ou baralhete dos contrabandistas de
Montalegre, além de funcionar como «signum» de
grupo, como acontece com este género de falas
(Fidalgo Santamariña, 1992: 253), isto é, servir de
elemento de identidade e coesom do coletivo, tinha
umha funçom pragmática clara: dado o carácter ilegal da atividade profissional que se exercia, a utilizaçom dumha fala secreta contribuía para a defesa dos
interesses dos membros do grupo. No entanto, nom
é esta, por si própria, a razom fundamental da sua
criaçom, visto existirem muitos outros criptoletos
utilizados por grémios com atividades legais, entre
eles, vários de vendedores ambulantes, como o baralhete dos granhudos (Granha, Covelo, Paradanta) ou
o lainte de Castanheira de Pêra (Leiria).
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Ben-Cho-Shey

Isaac alonso estraviz

Em 1970 conheci pessoalmente a Ben-Cho-Shey na
localidade madrilena de Vicálvaro, onde me foram
visitar ele e uns quantos galegos que viviam em
Madrid. A primeira impressão foi muito boa. Eu acabava de chegar de Albacete para lecionar Religião no
liceu Quevedo do bairro de S. Brás e fazer a licenciatura de Filosofia na Universidade de Comillas
naquela altura já em Madrid.

condição de que fossem galegos ou amantes da sua
cultura. Quem tenha interesse em conhecer o pessoal
que tratava com Ben-Cho-Shey pode consultar o livro
acabado de publicar Conciencia política e literatura
galega en Madrid (1950-2000), da professora Ana
Acuña.

Andando o tempo o meu trato com os galegos
madrilenos foi cada vez mais frequente. Os sábados
os galegos tinham reservada uma grande mesa no
Café Gijón. Ali iam muitos e falava-se de tudo um
pouco. As reuniões eram interessantes tanto por
parte dos que intervinham como por parte dos que
escutavam o que ali se dizia. Ben-Cho-Shey sempre
foi muito prudente disposto a escutar antes do que a
falar. Entre outros, estavam: Augusto Assia, Borobó,
Victoria Fernández Armesto, Evaristo Mosquera,
Celso Emílio Ferreiro, Luís Tobio, Daniel Cortezón,
José Fariña Jamardo...

Foi embaixador de Galáxia apresentando os livros
e revistas que lhe chegavam para a censura entregando e recolhendo o material que lhe enviavam.
Conseguiu para a livro galego uma caseta na Feira
do Livro do Retiro e lá estava sempre atento e serviçal para todo o mundo. Mesmo se lhe via que desfrutava no seu trabalho como um rapaz com sapatos
novos. Movia tudo o relacionado com a língua galega
no Centro Galego de Madrid, dando aulas de galego
e fazendo conferências no nosso idioma nos tempos
mais difíceis do franquismo, no Club de Amigos da
Unesco e nas missas em galego que tinham lugar na
capital. Também noutros grupos que foram surgindo no decorrer do tempo nessa cidade.

Foi galeguista toda a vida. Mas o seu galeguismo
era diferente de muitos outros que conhecemos.
Relacionava-se com todas as pessoas com a única

Nunca pediu nada para si. Foi sempre plenamente
desinteressado e emprestava material seu a qualquer
pessoa que lho pedisse. Mostrava a todos o material
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bibliográfico que tinha e mesmo o emprestava. Nas
muitas vezes que estive com ele na rua Bretón de los
Heros, 72, pude comprovar a capacidade de traba
lho e entrega a Galiza e a sua grande sensibilidade
e humanidade, como se pode comprovar no artigo
escrito aquando da morte do seu “periquito”, que
conheci nas primeiras visitas antes da sua morte.
Polo que a mim respeita, promovi e consegui
para ele a Grande Cruz de Afonso X o Sábio.
Quando apresentei a petição, os empregados ficaram assombrados de que aos seus anos ainda não
lhe tivessem concedido nada. Celebramos o ato no
Club de Amigos da Unesco. A respeito da biblioteca sempre estava na sua mente em lha deixar desinteressadamente a Ourense. Depois a sua mulher
solicitou um dinheiro por ela. Primeiro pediu uma
avaliação. Depois voltou pedir outra. Para evitar
que se malvendesse a um qualquer alfarribista
falei com Bieito Ledo e entre os dous falamos com
Vitorino Núñez que se fez cargo dela. Uma vez
comprada e trasladada à Deputação de Ourense,
ainda continuava a comprar livros até que a sua
mulher lho proibiu.
Outra das homenagens que se lhe fez foi organizada
em parte por mim, recaindo o maior trabalho em
Xesus Alonso Montero, que se deslocou a Madrid e
recolheu uma quantidade dos seus artigos selecionando aqueles que se publicaram em 1977 num livro
com o sugestivo título de Galiza no coração.
Todo o mundo conhece o seu grande amor e entusiasmo polos Maios, festas às que sempre assistia,
não só aos de Ourense, mas também a outros como
os de Marim e de outras localidades, adquirindo
as coplas e fazendo fotos por ondequer que ia.
Todo este material está no espólio da Deputação.
Foi toda a vida um grande recoletor de material
popular. Assim nos deixou obras como Santa Marta
de Moreiras e o Barallete, terminados já no 1935,
mas que seriam publicados, o primeiro em 1968
por Castrelos e o segundo em 1977. Foram muitas
as voltas que deu para que se publicasse o Santa
Marta, mesmo por conselho do seu amigo português, o grande humanista Joaquim Rodrigues dos
Santos Júnior, que afinal faliu no intento. Isto é o
que lhe diz numa carta de 18 de Fevereiro de 1964:
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pronunciar o meu apelido Estraviz, mas se uma vez
lhe saía bem queria intentar repeti-lo novamente
e então era-lhe impossível com o qual se punha
muito nervoso. Eu dizia-lhe “Não se preocupe,
deixe isso que eu já sei o que quere dizer”. Depois
Isabel prescindiu da logopeda.

“Levo ido com il de Herodes a Pilatos e non conquiro que mo editem, porque din que non hai cartos e,
ademais, está escrito en galego. A pergunta refirese
a si V. coida que a Fundación Gulbenkian querería
costear a edición por se tratar dun livro escrito en
galego que leva moitísimas toponímias de fincas e
de lugares, a nomenclatura da casa, do muiño, do
tear, etc., o estudio dos traballadores ambulantes
co vocabulario do seu argot e moitas cousas mais
[...] A parte de que non sería precisa a totalidade
senón unha axuda importante. Por eso me atrevo
a lle facela pregunta en último extremo, pois xa
estou canso de chamar en vano a todalas portas”
(Estraviz, Santos Júnior e os Intelectuais Galegos,
2011, p. 379 e seguintes). Tiveram que ser emigrantes galegos de Buenos Aires os que se fizeram
cargo da obra.

Uma vez pediu-me Isabel se os podia levar a várias
escolas de Toledo onde ele fora inspetor. A mim
pareceu-me bem. Um dia apareci por Bretón de los
Heros e colhemos caminho de várias escolas toledanas onde desempenhara o seu ofício. Convém lembrar que sempre foi um inspetor original. Antes de
se deslocar a qualquer escola, anunciava a visita com
dous ou três dias de antecedência. Ao chegarmos
à primeira Ben-Cho-Shey falava como se nada lhe
tivesse passado, estranhando-se os diretores de que
Isabel lhes estivesse a falar do problema que tinha.
Tudo correu esse dia como se nada tivesse acontecido. Jantamos com eles. A despedida foi cordial.
Eu estava assombrado do que via. Já caminho de
Madrid, em Ben-Cho-Shey afloraram os problemas e
dificuldades dantes, convivendo com eles até ao fim
dos seus dias.

Aquando uma das suas visitas a Santiago de
Compostela lhe sobreviu uma doença que o acompanharia até à morte, chegados a Madrid telefonaram-me. Fui ter com eles. Ben-Cho-Shey chorando
como um meninho abraçado a mim, tremava-lhe
todo o corpo, batendo fortemente a sua barriga
contra mim, sem ser capaz de falar uma palavra.
A partir de aí as minhas visitas foram contínuas
mesmo quando nos encontrávamos no Café Gijón.
Augusto Assia e Celso Emilio pediram para ele à
Fundação Fenosa uma pensão de 40.000 pts que
lhe foi concedida. Num primeiro momento, Isabel
contratou uma logopeda que foi conseguindo que
começasse de novo a escrever e ia adquirindo uma
certa possibilidade de falar. Ele sempre intentava

Os meus parabéns à “Sociedade Filatélica Miño de
Ourense” por esta homenagem a uma pessoa que
tanto merece. Não se esqueçam de que tenho no
meu poder o original autógrafo onde diz quando e
como se devem render as homenagens. Mas a vossa
sai do comum.
Cervelo, 18 de outubro de 2014
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O Baralhete
da Chaira

Jorge Rodrigues Gomes

O Baralhete é o nome com que é conhecida a gíria
dos afiadores e paragüeiros ou guarda-soleiros
ambulantes das comarcas de Ourense, Maceda,
Caldelas e Trives, mas falada também por membros
doutros ofícios itinerantes procedentes das mesmas
comarcas, nomeadamente os cordoeiros e os vendedores ambulantes.

das gírias gremiais galego-portuguesas e ibéricas (Ourense, 2008) 1 propugemos referir-nos a
ela com a expressom Baralhete da Chaira, sendo
este último termo o nome com que na sua gíria se
referem à sua terra de prodedência os profissionais
que a falam.
A primeira notícia que temos desta gíria procede
de Frei Juan Sobreira Salgado 2 quem nos finais do
século XVIII elaborou umhas fichas com palavras
galegas recolhidas ao longo dos anos, e entre as
quais encontramos a voz baralládo (sic), definida como El idioma obscuro particular de los
córdeyros o cordeleros de tierra de Rocas. Os
cordeiros fam parte do coletivo de ambulantes
que falárom o Baralhete até o século XX, e Rocas
é umha freguesia do concelho de Esgos, na comarca de Ourense. A primeira compilaçom vocabular que conhecemos foi feita por A. Rodríguez
Castelao num lugar e data indeterminados, mas
anterior a 1950, ano da morte do autor. Este

Existem na Galiza outras gírias gremiais tamém
conhecidas como baralhete (a dos músicos da
Terra de Cela Nova e do Ribeiro, ou a dos granhudos, antigos comerciantes habitantes da Granha,
Covelo), por este motivo é preciso umha denominaçom que individualize cada umha delas, o qual
costuma realizar-se mencionando o grémio que a
utiliza com o termo com que eles se designam na
própria gíria (baralhete dos xingros ou verbo dos
xingreiros, baralhete dos granhudos); no caso
da presente este recurso nom é apropriado, visto
serem vários os ofícios ambulantes que a falavam,
portanto, no nosso trabalho Falas Secretas, estudo

1. RODRIGUES GOMES, Jorge (2008), Falas Secretas. Estudo das gírias gremiais galego-portuguesas e ibéricas. Ourense, Associaçom Galega da
Língua.
2. SOBREIRA SALGADO, Juan (1979), Papeletas de un diccionario gallego, transcrito por J. L. Pensado Tomé, Ourense, Instituto de Estudios
Orensanos (pág. 359).
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vocabulário, publicado em 2008 3 , consta de 230
termos, já descontadas simples variantes fonéticas
e duas vozes nom pertencentes à gíria (peneque
‘bêbedo’, voz popular castelhana, e a galega vitela). Mas o primeiro vocabulário publicado desta
gíria gremial é da autoria de Ramón e Fernández
Oxea no ano 1953, posteriormente ampliado em
1968 4. Por sua parte, Álvarez Álvarez5 inclui um
vocabulário de Baralhete no seu livro Jergas de
Galicia. O antropólogo Fidalgo Santamariña 6 , nos
seus estudos sobre a vida e o trabalho dos afiadores e guarda-soleiros ambulantes, reproduziu
os vocabulários anteriores, aumentado-os com
novas palavras compiladas. O escritor Fernández
Ferreiro 7 publicou no seu romance A Saga dun
Afiador, um vocabulário de termos de Baralhete
empregados na mesma, no qual aparecem alguns
novos nom recolhidos polos autores citados. Nós
realizamos umha nova compilaçom, elaborada por
meio de entrevistas a antigos afiadores, cordoeiros
e vendedores ambulantes, de 524 palavras, das
quais 253 nom foram registadas nos anteriores
vocabulários editados 8 . O número total de termos
recolhidos do Baralhete ascende a quase 1.600,
sendo um dos criptoletos gremiais com um património lexical maior.

As gírias gremiais de carácter esotérico, como a
que nos ocupa, cumprem duas funçons básicas
no colectivo de falantes: servir de proteçom do
grupo nos meios alheios em que trabalhava, e
servir de sinal de identidade dos membros do
grémio, com o conseguinte sentimento de uniom
que isto supunha. Provavelmente tenha servido
também para guardar em secreto a técnica artesanal
que dominavam e transmitir-lha apenas às pessoas
relacionadas com o colectivo, quer dizer, filhos ou
vizinhos, mantendo desta maneira a exclusividade
que garantia a conservaçom da procura de trabalho
constante.
O nome baralhete é relacionado por Ramón e
Fernández Oxea com o verbo baralhar, “falar á toa”
e também “confundir”.
O baralhete, como todas as gírias do mesmo género,
caracteriza-se polo seu léxico diferente do da língua
comum. As demais características lingüísticas som
semelhantes às da língua base, quer dizer, as suas
fonética, morfologia e sintaxe som as mesmas do
galego.
O baralhete, como as outras gírias gremiais do
mesmo tipo, utilizam diversos recursos para a
criaçom do seu léxico: derivaçom de termos galegos, empréstimos doutros idomas, composiçom sintagmática, modificaçom semántica, etc. Ainda que,
proporcionalmente ao número total de palavras,
os empréstimos nom sejam mui numerosos, tem
chamado a atençom a presença de vozes de origem
basca, catalã, francesa ou inglesa.

A maioria dos colectivos que desenvolvêrom
falas gremiais mui elaboradas caracterizam-se por
serem artesaos, isto é, possuidores dumha técnica
cujo domínio lhes proporcionava um trabalho
com procura na sociedade, e por exercerem toda
ou parte da sua actividade de maneira ambulante,
tendo que trabalhar, por conseguinte, fora da sua
terra de origem. Devemos esclarecer que além de
gremiais, som gírias locais, quer dizer, faladas apenas polos membros dum grémio dumha comarca
concreta.

A seguir oferecemos um vocabulário de baralhete
baseado nas compilaçons de Xosé Ramón e Fernández
Oxea e de Xosé Antón Fidalgo Santamariña.

3. HERMIDA GULÍAS, C. / SUÁREZ VÁZQUEZ, D. (2008), «O vocabulario do barallete recollido por Castelao», in FERNÁNDEZ REI / GARCÍA
CREGO / LÓPEZ FERNÁNDEZ / VÁZQUEZ LÓPEZ (eds.), A semente da nación soñada. Homenaxe a X. L. Méndez Ferrín. Vigo / Santiago de
Compostela, Xerais /Sotelo Blanco, págs. 367-382.
4. RAMON E FERNÁNDEZ OXEA, José (1953), «O Barallete. Jerga de los ofícios ambulantes de la provincia de Orense» in Revista de Dialectología
y Tradiciones Populares, Tomo IX, Cuaderno 2º, Madrid, págs. 185-217.
RAMON E FERNÁNDEZ OXEA, Xosé (1968), «O Barallete» in Santa Marta de Moreiras, Sada-A Coruña, Ed. do Castro, págs. 251-298 (1982).
5. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Domingo (1965), Jergas de Galicia. La de los tejeros, canteros, albañiles y paragüeros, Tomiño-Pontevedra.
6. FIDALGO SANTAMARIÑA, Xosé Antón (1988), «A fala dos ambulantes ourensáns estudiados», in FIDALGO SANTAMARIÑA, X. A. e RODRÍGUEZ
FERNÁNDEZ, F., Cinco profesións ambulantes ourensáns, Ourense, Caixa Rural Provincial de Ourense, págs. 115-130.
FIDALGO SANTAMARIÑA, Xosé Antón (1992), O Afiador, Vigo, Ir Indo.
7. FERNÁNDEZ FERREIRO, Xosé (1980), A saga dun afiador, Vigo, Xerais (1992).
8. RODRIGUES GOMES, Jorge (2008), op. cit.
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BARALLETE
A da gaurra

GALEGO
A Lúa

PORTUGUÊS
A Lua

CASTELÁN
Luna, la

ALEMÁN
Mond

INGLÉS
Moon

ITALIANO
Luna

FRANCÉS
Lune

Abaixenta da cigota

Sete (carta da baralla)

Sete (carta do baralho) Siete (carta de la baraja) Sieben (Spielkarte)

Seven (play card)

Sette

Le sept de

Abaixenta, baixenta,
baixente

Abaixo

Abaixo

Down

Sotto

En bas

Abaixentar

Baixar

Abajo

Unten

Baixar ou abaixar

Bajar

Senken

To lower

Scendere

Descendre

Abarroute, arrulado, rulo Rico

Rico

Rico

Reich

Rich

Ricco

Riche

Aberrio, berriaco,
berrianco

Asturiano

Asturiano

Bewohner der Region
Asturien

Somebody from Asturias Asturiano

Asturiano

Asturien

Aberria, Berria

Asturias

Astúrias

Asturias

Asturien

Asturias (Region of Spn.) Asturie

Asturies

Abigarra, bigarra

Barba

Barba

Barba

Bart

Beard

Barbe

Barba

Abigarrado –a

Barbudo –a

Barbudo –a

Barbudo

Bärtig

Bearded

Barbuto

Barbu –e

Abigarrador

Barbeiro

Barbeiro

Barbero

Herrenfriseur

Barber

Barbiere

Barbier

Abigarraría

Barbaría

Barbearia

Barbería

Herrenfriseursalon

Barber’s shop

Negozio di barbiere

Boutique de barbier

Abigarrar

Barbear

Barbear

Afeitar

Rasieren

To shave

Rasare/radere

Raser

Abigarreiro

Barbeiro

Barbeiro

Barbero

Herrenfriseur

Barber

Barbiere

Barbier

Abogadar

Lavar

Lavar

Lavar

Waschen

To wash

Lavare

Laver

Abogadeira –o,
abogadadora

Lavandeira –o

Lavandeira –o

Lavandera –o

Wäscher(in)

Washer woman /man

Lavandera

Blanchisseur –euse

Abogadeiro

Almofía, bacía

Bacia

Palangana

Waschschüssel

Wash bowl

Catino

Cuvette

Abogador

Lavadoiro

Lavadoiro

Lavadero

Wäschküche

Laundry

Lavatoio

Lavoir

Acabentar

Acabar

Acabar

Acabar

Afiañada –o baril

Enfeitada-o, arranxada-o Enfeitada-o, arranjada-o Acicalada

Beenden

To finish

Finire

Finir, achever

Poliert

Polished

Pulita

Pomponnée

Afiañada –o

Vestida –o

Vestida –do

Vestida –o

Bekleidet sein

To be dressed

Vestita

Habillé –e

Afiañar

Vestir

Vestir

Vestir

Sich Ankleiden

To dress

Vestire

Habiller

Afiañar baril

Arranxarse, enfeitarse

Arranjar-se, enfeitar-se

Acicalar

polieren

To polish

Pulire

Pomponner

Afoscar (se)

Deitar(se)

Deitar(se), jazer

Acostar(se)

Hinlegen

To lay /lie down

Coricare(si)

(se) Coucher

Agalpaganchos

Tenaces

Tenaz

Tenazas

Zangen

Pliers

Tenaglie

Tenailles

Agalpar

Avistar

Avistar

Abarcar (con la vista)

Überschauen

To overview

Abbracciare-Cingere

Embrasser d’un coup d’œil

Agañar

Coller, pillar

Apanhar, pilhar

Pillar

Schnappen

To catch

Prendere

Attraper

Aganzuadora

Fechadura

Fechadura

Cerradura

Verriegelung

Lock

Serratura

Serrure

Aganzuar, ganzuar,
zarrentar

Fechar

Fechar

Cerrar (con llave)

Schließen (mit
Schlüssel)

To close (with key)

Chiudire

Fermer à clef

Agardutar

Agardar

Aguardar

Aguardar

Warten

To wait

Aspettare

Attendre

Agouchar

Agarrar

Apanhar, pegar

Agarrar

Festhalten

To hold

Afferare

Saisir

Aguelpar

Apañar, coller; traer

Apanhar, colher; trazer

Apañar, atrapar; traer

Bringen; Holen

To bring /to get

Arrafare; portare

Prendre ; apporter

Agustín, motrete

Leite

Leite

Leche

Milch

Milk

Latte

Lait

Agustíneas, mamelas

Tetas, ubres

Tetas, úberes

Tetas, ubres

Brüste, Euter

Breast, udder

Mammelle

Seins /mamelles ; pis

Agustineiro

Leiteiro –a

Leiteiro –a

Lechero –a

Milchbauer(-in)

Dairy farmer

Lattiero –a

Laitier –ère

Agustinería

Leitaría

Leitaria

Lechería

Molkerei

Dairy

Latteria

Laiterie

Alambrucho, gancho

Arame

Arame

Alambre

Leitung / Kabel

Wire

Filo di ferro

Fil de fer

Gata –o

Gata –o

Katze/Kater

Cat

Gatto

Chat –te

Álbara –o, albo –a,
Gata –o
árbol, guiceiro, mirela –o
Alba

Uva

Uva

Uva

Trauben

Grape

Uva

Raisin

Albeira –o

Branca –o

Branca –o

Blanca –o

Weiß

White

Bianca –o

Blanche, blanc

Alfaina, alfaión, olfaión,
Xastre, alfaiate
picañeiro

Alfaiate

Sastre

Schneider

Tailor

Sarto

Tailleur

Algarneque, arañeque,
arganeque argañeque

Bacallau

Bacalhau

Bacalao

Kabeljaus

Codfish

Merluzzo

Morue

Alguces

Alguén

Alguém

Alguien

Jemand

Somebody

Cualcuno

Quelqu’un

Alibes, alibia, alibis,
elibis

Alí

Ali

Allí

Dort

There

Li

Là

Almadurria

Almofada

Almofada

Almohada

Kissen

Pillow

Cuscino

Oreiller

Almiranta, almireira, recha Cara, face

Cara, face

Cara

Gesicht

Face

Faccia

Visage

Almirante, fumeganta,
fumegueira, nares

Nariz

Nariz

Nariz

Nase

Nose

Naso

Nez

Alombación

Abondo, abundancia

Abundância, aumento

Abundancia

Überfluß

Abundance

Abbondanza

Abondance

Grávida, prenhe

Embarazada

Schwanger

Pregnant

Incinta

Enceinte /grosse

Viel

Alombada, embarricada,
embatucada,
Grávida, preñe
enfalmegada
Alombado

Cheo

Cheio

Lleno

Alombar

Encher, engordar;
Empreñar

Encher, engordar,
engravidar

Füllen, Dick werden,
Llenar, preñar, engordar
Schwängern,

268

~

Plenty

Pieno

Plein, rempli

To fill, To get fat, To
make pregnant

Riempere, Ingrassare,
Fecondare

Remplir, engraisser,
féconder /couvrir
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GALEGO

PORTUGUÊS
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ALEMÁN

INGLÉS

ITALIANO

FRANCÉS

Alombazón

Inchazón

Inchação

Hinchazón

Schwellung

Swelling

gonfiare

Enflure

Altamira, mesuna

Mesa

Mesa

Mesa

Tisch

Table

Tavola

Table

Altamiriña

Mesa de cabeceira

Mesa de cabeceira

Mesa de noche

Nachttisch

Bedside table

Comodino

Table de nuit

Albarada

Gataría

Gataría

gatería

Viele Katzen

Many cats

Gatti

Bande de chats

Amangado –a,
mougado, paxeiro

Bébedo –a

Bêbedo –a

Borracho –a

Betrunkene(r)

Drunken

Sbronzo-ubriaco

Ivre –saoul

Amaganchos,
asurraganchos,
queimaganchos

Ferreiro

Ferreiro

Herrero

Schmied

Blacksmith

Fabbro

Forgeron

Amangar

Eembebedar

Embebedar

Embriagar

Betrügen

To cheat

Umbriacarse

Enivrer –souler

Cintura, cinchia

Ceinture, ceinturon,
courroie

Amarramento

Cinto, correa

Cinto, correia, cilha

Cinturón, correa

Riemen, Gürtel

Belt, strap

Amarrar

Preguntar o prezo

Perguntar o preço

Preguntar el precio

Den Preis erfragen

To ask for the price

Chiedere il prezzo

Demander le prix

Amece cristiano

Purrela

Vinho ruim, pisorga

Aguachirle

Spülwasser

Dishwater

Acquetta

Piquette

Amece moro

Viño bo

Vinho bom, vinho de
estalo

Vino puro

Reiner Wein

Pure wine

Vino

Vin pur

Amecer

Estar, ser, ter, vir

Estar, ser, ter, vir,

Estar, ser, tener, venir

Sein, Haben, Kommen

To be, to have, to come Essere, Avere, Venire

Être, avoir, venir

Amecer alombado

Estar farto

Estar farto

Estar harto

Satt sein

To be full

Essere stufo

En avoir assez, en avoir
marre

Amecer fuquino

Estar doente

Estar doente

Estar enfermo

Krank sein

To be sick

Essere malato

Être malade

Ameixa, Beliga,
carrancha, cofata,
fenocha, folucha,
filpadeira, filpo, lurpia,
pardolla, pusca, tomba

Vulva

Vulva

Vulva

Schamgegend

Pubic region

Vulva

Vulve

Ameixúa, guaina de
tizar, meixúa, pobea

Pousada

Pousada, casa de pasto,
Posada, mesón
albergaria

Gasthaus, Großer Tisch

Inn

Albergo / locanda

Auberge, taverne

Amezar

Estar, ser, ter

Estar, ser ter

Sein, Haben

To be, to have

Essere, avere

Êtrer, avoir

Amieiro

Cigano, xitano

Amigocho-a, amigorrio-a Amigo –a

Estar, ser, tener

Cigano

Gitano

Gypsy

Gypsy

Gittano

Gitan, bohémien

Amigo –a

Amigo –a

Freund

Friend

Amigo

Ami –e

Amoranta, amorenta

Noiva

Noiva

Novia

Verlobte

Fiancèe

Fidanzata

Fiancée

Amorantada –o

Namorada – o

Namorada –o

Enamorada –o

Verliebt sein

To be in love

Innamarata –o

Amoureux –se

Amorantadeira –o

Namoradeira – o

Namoradeira –o

Enamoradora –o

Flirtatious

Civetta, corteggiatore

Galant, séducteur

Amorantamento

Namoro, Namoramento Namoro, enamoramento Enamoramiento

Verliebtheit

Love

Innamorarsi

Amour –passion

Amoranto

Amor

Amor

Amor

Liebe

Love

Amore

Amour

Amordatada –do

Alegre, ledo –a

Alegre, jovial

Alegre

Fröhlich

Cheerful /happy

Allegro

Gai –e

Ridere

Amordatar

Rir

Rir

Reír

Lachen

To laugh

Ancha

Castela

Castela

Castilla

Kastilien

Castilla (Region of Spain) Castilla

Castille

Anchena –o

Castelá, castelán

Castelhana –o

Castellana –o

Bewohner der Region
Kastilien

Person from Castilla

Castillan –e

Castigliano –a

Rire

Andolia, zurria

Perna

Perna

Pierna

Bein

Leg

Gamba

Jambe

Andoliante

Andarín

Andarilho, caminheiro

Andarín

Läufer

Runner

Caminatore

Marcheur

Caminante

Reisender

Traveller

Viandante

Chemineau

Andar, caminhar

Caminar

Gehen

To walk

Camminare

Marcher, cheminer

Andoliante

Camiñante

Andoliar

Andar, camiñar

Andolios, androlios

Pés

Pés

Pies

Füße

Feet

Piedi

Pieds

Animén

Acá

Cá

Acá

Hier

Here

Qua

Ici, Là

Anublar, pallifar

Esconder

Esconder

Esconder

Sich verstecken

To hide

Nascondere

Cacher

Aparantar, aparentar

Mostrar

Mostrar

Mostrar

Show

To Show

Mostrare

Montrer

Aparar

Estar ou ser

Estar ou ser

Estar o ser

Sein

To be

Essere

Etre

Aparar fusteirazos

Mallar a paus

Malhar com paus

Dar de palos

Um sich schlagen

To beat

Bastonata

Donner des coups de bâton

Apatrullar, apatulllar,
berxenar, patrullar,
patular, patuxenar

Rezar

Rezar

Rezar

Beten

To pray

Pregare

Prier

Apecatamento

Confesión

Confissão

Confesión

Beichte

Confession

Confessioni

Confession, aveux

Apecatar

Confesar

Confessar

Confesar

Beichten

To confess

Confessare

Confesser, avouer

Apeñar

Andar, coidar

Andar, cuidar

Andar, cuidar

Gehen, Sich kümmern
um

To walk, to take care of Andare, custodiare

Marcher, soigner

Apicañar, picañar, picañear Coser

Coser

Coser

Nähen

To sew

Cucire

Coudre

Apicañeira, picañeira,
picona

Costureira

Costurera

Schneiderin

Tailor / seamstress

Sarta

Couturière

Costureira

Apicholada –o

Casada –o

Casada –o

Casada –o

Verheiratet sein

To be married

Sposato –a

Marié –e

Apicholadeira –o

Casadeira –o

Casadeira –o

Casadera –o

Standesamt

Civil registry office

Da sposare

A marier

Apicholamento

Casamento

Casamento

Casamiento

Heirat

Marriage

Matrimonio

Mariage
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Apicholar

GALEGO
Casar, apostar

PORTUGUÊS

CASTELÁN

ALEMÁN

INGLÉS

ITALIANO

FRANCÉS

Casar, apostar

Contraer matrimonio,
apostar

Ehe schließen, Wetten

To get married, to bet

Sposari, appostare

Se marier, parier

Apoular

Vivir

Viver

Vivir

Leben

To live

Vivere

Vivre

Apurrida –o

Paga –o

Paga –o

Pagada –o

Zahlung

Payment

Pagato

Payé –e

Apurrir, Apurrar,

Pagar

Pagar

Pagar

Zahlen

To pay

Pagare

Payer

Aquives, equives

Aquí

Aqui

Aquí

Hier

Here

Qua/qui

Ici

Arada

Carta

Carta

Misiva

Brief

Letter

Carta

Lettre, missive

Arador

Escribente

Escrevente

Escribiente

Verfasser

Writer

Copista

Employé de bureau

Arador baril

Escritor

Escritor

Escritor

Verfasser

Writer

Scrittore

Ecrivain

Aradora, rella

Pluma de escribir

Pluma ou pena de
escrever

Pluma de escribir

Schreibfeder

Quill

Calamaio / penna

Plume

Aradora –or

Carteira –o

Carteira –o

Cartera –o

Briefträger(in)

Postman /–woman

Postino –a

Facteur

Aradoría

Repartición dos correos

Repartição dos correios

Cartería

Postamt

Post office

Posta

Bureau de poste

Arar

Escribir

Escrever

Escribir

Schreiben

To write

Scrivere

Ecrire

Arbolurrio

Árbore

Árvore

Árbol

Baum

Tree

Albero

Arbre

Ardoa, requicha

Augardente

Aguardente

Aguardiente

Schnaps

Liquor

Grappa/acquavite

Eau-de-vie

Ardoas

Copas (das cartas de
jogar)

Copas (das cartas de
jogar)

Copas, en el juego de
las cartas

Kelche (beim
Kartenspiel)

Cups (play cards)

Coppe

Cœurs

Arguía, xera

Posta de carne

Posta de carne

Carne

Fleisch

Meat

Carne

Viande

Arguía de bicudo

Carne de porco

Carne de porco

Carne de cerdo

Schweinefleisch

Pork

Carne de porcino

Viande de porc

Arguía de liria

Carne de vaca

Carne de vaca

Carne de vaca

Rindfleisch

Meat of cow

Carne de vitela

Viande de bœuf

Arguina, barroso,
canteirurro, naceiro da
ria, riante

Canteiro

Canteiro, Pedreiro

Cantero

Steinmetz

Stonecutter

Tagliapetre

Tailleur de pierres

Armelo, arnelo

Ovo

Ovo

Huevo

Ei

Egg

Uovo

Œuf

Arrelvar, relvar, relver

Deber

Dever

Deber

Schulden

To owe

Dovere

Devoir

Arrancia

Tortilla

Tortilha

Tortilla

Tortilla (Kartoffelgericht) Tortilla (potato meal)

Frittata

Omelette

Arrancio

Ovo

Ovo

Huevo

Ei

Uovo

Œuf

Egg

Arreada –do

Afiada –do

Amolada

Afilada –do

Geschliffen (Messer)

Ground (knife)

Affilato

Aiguisage

Arreador, arriostre

Afiador

Amolador, afiador

Afilador

Messerschleifer

Knife grinder

Arrotino

Aiguiseur

Arrear

Afiar

Afiar, aguçar

Afilar

Schärfen

To grind / sharpen

Afilare

Aiguiser, affûter

Arria

Pedra de afiar

Pedra de amolar

Piedra de afilar

Schleifstein

Grindstone

Pietra di affilare

Pierre à aiguiser

Arribuña

Enriba

Acima

Arriba

Oben

Up

Sopra

En haut

Arribuñar, subantar

Subir

Subir

Subir

Hochsteigen

To raise

Alzare

monter

Arrinaba

Voz

Voz

Voz

Stimme

Voice

Voce

Voix

Arromanación

Conversa

Conversa

Conversación

Gespräch

Conversation

Parlata

Conversation

Arromanar, barallar,
cantufar, fraguciar,
garlear, galrar

Falar

Falar

Hablar

Sprechen

To speak

Palare

Parler

Arrucecho

Arroz

Arroz

Arroz

Reis

Rice

Riso

Riz

Artexa

Arte

Arte

Arte

Kunst

Art

Arte

Art

Asinorante

Sino, campá

Sino

Campana

Glocke

Bell

Campane

Cloche

Asuar, asurrar, suar,
xuar, queimantar

Arder, queimar

Arder, queimar

Arder, quemar

(Ver-)Brennenñ

To burn

Bruciare/ardere

Brûler

Asuarrado –a

Esturrada –o

Esturrada –o

Malo –a (refiriéndose
las comidas que no
tienen buen gusto)

Geschmacklos (Essen)

Tasteless (referring to
meals)

Malgusto

Mauvais –e

Asurar, axurrar

Escarnecer

Fazer troça, escarnecer

Burlarse

Über etwas lustig machen To make fun of

Burlarsi

Se moquer

Astrocho

Até

Até

Hasta

Bis

Sino a

Jusque

Until

Atalasío

Aparello

Aparelho

Aparato

Gerät

Tool

Apparato

Appareil

Axuarrar

Estragar

Estragar

Estropear

Kaputtmachen

To spoil

Guastare

Abîmer

Axuarrada –o

Estragada –o

Estragada –o

Estropeada –o

Kaputt

Spoiled

Rotto –a

Abîmé –e

Açúcar

Azúcar

Zucker

Sugar

Zucchero

Sucre

Dreschmaschine

Sieve

Setaccio

Crible

Azucarecho, blanquiño,
Azucre
dulceño, dulzórreo, terra
Balutreiro

Peneireiro

Peneireiro

Tamicero

Balutra

Peneira

Peneira, criva

Criba

Balutrada –o

Peneirada –o

Peneirada –o

Cribada

Gedrescht

Threshed

Setacciato

Criblé –e

Balutrante

Peneirador

Peneirador

Cribador

Drescher

Thresher

Setacciatore

Cribleur

Balutrar

Peneirar

Peneirar

Cribar

Sieben

To sift

Setacciare

Cribler

Balutro

Peneira

Peneira

Cribo

Dreschmaschine

Threshing-machine

Setaccio

Crible

Baralla, garlanta,
lengumela

Lingua

Língua

Lengua

Sprache

Language

Lingua

Langue
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Jerga de los afiladores

Jargon der
Messerschleifer

Slang of the
knifegrinders

Gergo di arrotini

Jargon des aiguiseurs

Barbudo, xeno

Bode

Bode

Macho cabrio

Ziegenbock

Male joist

Caschio caprino

Bouc, mâle de la chèvre

Baril

Bo/boa, forte

Bom/boa, forte

Bueno –a, forte

Gutherzig, Stark

Good, To have power

Buono –a, forte

Bon –ne, fort –e

Barilmente

Moi ben

Muito bem

Muy bien

Sehr gut

Very well

Molto bene

Très bien

Baril, barroute, xiro

Ben

Bem

Bien

Wohlhabend

Wealthy

Bene

Bien

Barrosa

Feira, mercado

Feira, mercado

Feria, mercado

Markt

Fair, market

Fiera, mercato

Foire, marché

Barrosa, festona

Festa

Festa

Fiesta

Fest

Celebration

Festa

Fête

Barrosanta

Música

Música

Música

Musik

Music

Musica

Musique

Barrosanta da Galleira

Gaita

Gaita

Gaita

Dudelsack

Bagpipes

Zampogna

Cornemuse

Barrosante, xingreiro

Músico

Músico

Músico

Musiker

Musician

Musicista

Musicien

Barrosantear

Tocar a gaita

Tocar gaita

Tocar la gaita

Den Dudelsack spielen

To play the bagpipes

Toccare la zampogna

Jouer de la cornemuse

Barruxo, chaira baril

Barro, bulleiro

Barro

Barro

Schlamm

Mud

Fango

Boue

Bata, belena baril

Nai

Mãe

Madre

Mutter

Mother

Mamma

Mère

Bate-lo-zoco

Perder o tempo en lugar
Vadiagem
de traballar

Perder el tiempo
paseando en vez de
trabajar

Die Zeit vergeuden
To waste the time
(herumstreunen, statt taking a walk instead of Perdere tempo
der Arbeit nachzugehen) working

Glandouiller

Bato, belén baril, beleno
Pai
baril, cañibas

Pai

Padre

Vater

Father

Genitore

Père

Baturras

País Basco

País Basco

País Vasco

Baskisches Land

Basque Country

Paese Basco

Pays Basque

Bea, cerica, tarela,
torda, zurica, zurita

Peseta

Peseta

Peseta

Peseta (Währung)

Peseta (currency)

Peseta

Peseta

Beira

Egua, mula

Égua, mula

Yegua, mula

Pferd, Maultier

Mare, Mule

Mula

Jument, mule

Beiriña –o

Poldra –o

Potra –o

Potra –o

Schimpfwort

Swearword

Cavallo

Pouliche, poulain

Beiro

Cabalo

Cavalo; fio de coser

Caballo, hilo de coser

Pferd, Faden

Horse; thread

Cavallo; filo

Cheval, fil à coudre

Beirores, bicetes,
guelfos, xastres

Piollos

Piolhos

Piojos

Läuse

Lice

Pidocchi

Poux

Belba

Garda Civil

Guarda Civil/
Alguacil
Republicana, autoridade

Gerichtsvollzieher

Bailiff

Ufficiale

Alguazil

Belba largaño

Sarxento

Sargento

Sargento

Sergeant

Sergeant

Sargente

Sergent

Belba, policelfa

Policía

Polícia

Policía

Polizei

Police

Polizia

Police

Belén

Home, dono

Homem, patrão, dono

Hombre, dueno, patrón

Mann, Besitzer, Chef

Man, Owner (male),
head

Uome, patrono, padrone

Homme, maître,
propriétaire, patron

Belén xiro

Grande amigo

Amigalhaço

Amigote

Freund/Bekannter

Acquaintance

Amicone

Copain

Belena

Mullher, patroa, dona

Mulher, patroa, dona

Mujer, ama, dueña

Frau, Haußbesitzerin
Besitzerin

Woman, Owner
(female),

Donna, Padrona di casa Femme, maîtresse de
/casalinga
maison, patronne

Beligo, moca, pildón,
tibaia

Pene

Pénis

Pene

Penis

Penis

Pene

Pénis

Belbas

Espadas da baralla

Espadas do baralho

Espadas (de la baraja)

Schwerter (Spielkarten) Swords (play cards)

Spade

Pique

Vermellos, vivelos

Ouros (da baralla)

Ouros do baralho

Oros (palos baraja)

Goldmünzen (Spielkarten) Gold coins (play cards)

Denari

L’argent est roi

Bérrea, brote de berrio

Broa, pan de millo

Broa, pão milho

Borona

Brotkrümel

Breadcrumb

Pane de mais

Pain de maïs

Bérreo, berrio

Millo

Milho

Maíz

Mais

Corn

Granoturco

Maïs

Berrial

Milleiral

Milheiral

Maizal

Viel Mais

A lot of corn

Campo de mais

Champ de maïs

Berrieiro

Canastro

Espigueiro

Hórreo

Getreidespeicher

Granary deposit

Granaio

Grenier

Berxena, merxena,
mirena, Birxena

Igrexa

Igreja

Iglesia

Kirche

Church

Chiesa

Eglise

Berxenar

Rezar, ir á misa

Rezar, ir à missa

Ir a misa

Zur Kirche gehen

To go to mass

Andare a messa

Aller à la messe

Bicallo, mica, micallo

Bolso

bolso

Bolsillo

Hosentasche

Pocket

Tasca

Poche

Bicetes

Piolhos

Piolhos

Piojos

Läuse

Lice

Pidocchi

Poux

Bicuda –o

Porca –o

Porca –o

Cerda –o

Sau

Sow

Setola

Truie –porc, cochon

Bicudiña –o

Bácoro, leitón

Bácoro, leitão

Cerdita –o, cochinillo

Ferkel

Young pig

Setolina

Porcelet –te

Bauchladen für
Schirmverkäufer

Tray for umbrella-vendor Portaombrelli

Bidril

Caixa do paragüeiro

Caixa do guarda-soleiro Cajón de paragüero

Porte-parapluies

Bigarrante

Barbeiro

Barbeiro

Barbero

Herrenfriseure

Barber

Barbiere

Barbier

Bigarro

Bigote

Bigode

Bigote

Schnurrbart

Moustache

Baffo

Moustache

Biliganta

Alforxa

Alforge

Alforja

Satteltasche

Saddlebag

Bisaccia

Besace

Billeturrio, parrelo

Billete

Nota

Billete

Schein

Bill

Biglietto

Billet

Billote, Bilote, xilento

Forreta, avarento

Forreta, avarento

Tacaño

Knauserig

Stingy

Tirchio

Avare

Binte

Dez céntimos

Dez cêntimos

Diez céntimos

Zehn centimos (Münze) Ten céntimos (coin)

Dieci centisimi

Dix centimes

Biorra

Doenzas venéreas,
gálico

Doenças venéreas,
gálico

Enfermedades venéras

Venenleiden

Varicose veins

Malattie veneriche

Maladies vénériennes

Biqueque, Tafeno

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portugal

Portogallo

Portugal
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Biqueques, pategos,
tafenos

Portugueses

Portugueses

Portugueses

Portugiesisch

Portuguese

Portoghessi

Portugais

Bispo, fornumelo,
obispeiro, obispo

Forno

Forno

Horno

Ofen

Oven

Forno

Four

Branca

Neve

Neve

Nieve

Schnee

Snow

Neve

Neige

Brandurrio –a

Brando –a

Brando

Blando –a

Weich

Soft

Morbido –a

Mou –molle

Branquiñeiro

Prateiro

Prateiro

Platero

Silberschmied

Silversmith

Argentiere

Orfèvre
Chemisier,
cache-poussière
Tirer des balles

Bluxumela, bluzumela

Blusa; gardapó, bata

Blusa; guarda-pó, baa

Blusa, Guardapolvo

Bluse, Abdeckung

Blouse, Cover

Camicia – blusa,
Grembiule

Bocalar, boquelear,
cimbrar

Disparar

Disparar

Tirar tiros

Schüsse abfeuern

To throw shots

Sparare

Bocalazo

Tiro, detonación

Tiro, detonação

Tiro, detonación

Schuß, Detonation

Shot, detonation

Sparo, detonazione

Détonation

Boirar, cimbrar

Botar, deitar

Deitar, botar

Echar

Werfen

To throw

Gettare

Jeter (mettre dehors)

Boquela, buquela

Pistola

Pistola

Pistola

Pistole

Pistol

Pistola

Pistolet

Boquela, boquelo
largaño

Escopeta

Espingarda

Escopeta

Gewehr

Gun

Fucile

Fusil

Boqueleante

Tirador

Atirador

Tirador

Artillerist

Gunner

Tiratore

Poignée (tireur)

Boquelo, buquelo

Revólver

Revólver

Revólver

Sich herum drehen

Gun

Mescolare

Revolver

Bornar

Enforcar

Enforcar

Ahorcar

(Auf-)Hängen

To hang

Impiccare

Pendre

Borna

Cego

Cego

Ciego

Mehrere Blinde

Several blind person

Cieco

Aveugle

Boticarecha

Botica

Botica

Botica

Apotheke

Pharmacy

Farmacia

Pharmacie

Boticarecho

Boticario

Boticário

Boticario

Drogist /Apotheker

Druggist

Farmacista

Pharmacien

Branquiña

Prata

Prata

Plata

Silber

Silver

Argento

Argent

Branquiñaría

Ourivesaría

Ourivesaria

Orfebrería

Goldschmiede

Goldsmithing

Oreficeria

Orfèvrerie

Branquiñeiro

Prateiro, ourives

Prateiro, ourives

Platero

Silberschmied

Silversmith

Argentiere

Orfèvre

Branquiño

Arroz

Arroz

Arroz

Reis

Rice

Riso

Riz

Brico

Cribo do gran

Crivo do grão

Cribo de grano

Korn-Dreschmaschine

Grain-threshing-machine Setaccio di grano

Brinco

Abridor

Abridor

Abridor

Öffner

Opener

Crible à grain

Apribottiblie-Apricarte

Bromaxante

Bromista

Brincallón

Bromista

Spassvogel

Joker

Burlone

Blagueur

Brote, goimol

Pan

Pão

Pan

Brot

Bread

Pane

Pain

Brote de berrio

Pan de millo, broa

Broa, pão milho

Pan de maíz

Maisbrot

Bread of corn

Pane di granoturco

Pain de maïs

Pão trigo

Pan de trigo

Weizenbrot

Bread of wheat

Pane di semola

Pain de blé

Brote de goimol, gaino,
Pan de trigo
gueime, gueine
Brote de orxo

Pan de centeo

Pão centeio

Pan de centeno

Roggenbrot

Bread of rye

Pane di segale

Pain de seigle

Buratumelo, gorniol

Buraco

Buraco

Agujero

Loch

Hole

Buco

Trou

Burlar

Brincar, xogar

Jogar

Jugar

Spielen

To play

Giocare

Jouer

Burra

Roda de esrneril

Roda de esmeril

Rueda de esmeril

Schmiergelscheibe

Emery wheel

Smeriglio

Polissoir

Buscantar

Buscar, procurar

Buscar, procurar

Buscar

Suchen

To look for

Cercare

Chercher

Buxado

Pano, papel, periódico

Papel, pano, boletim,
periódico

Paño, papel, periódico

Tuch, Papier, Zeitung

Cloth, paper, newspaper Panno,carta, giomale

Drap, papier, journal

Buxado, parrelo,
papuloso

Periódico

Periódico

Periódico

Zeitung

Newspaper

Périodique, journal

Giornale

Cabaleira

Ponte

Ponte

Puente

Brücke

Bridge

Cachameazo,
xamboucazo

Cabezada

Cabeçada

Cabezazo

Schlag auf dem Kopf

Blow on the head

Testata

Coup de tête

Cachamea, cachoula,
cachouza, cochamea,
guinea, xambouca

Cabeza

Cabeça

Cabeza

Kopf

Head

Testa

Tête

Cabecear com sono,
toscanejar

Cabecear (con el sueño) einnicken

To nod off

Dondolare la testa

Dodeliner de la tête

Cachamear, cochamear,
Topenear, toscanexar
xambouquear

Pont

Cachameazo

Cabezada

Cabeçada

Golpe con la cabeza

Schlag mit dem Kopf

Blow with the head

Golpo di testa

Coup de tête

Cacharela

Maseira dos porcos

Pia dos porcos

Dornajo

Trog / Kübel

Vat

Pila

Auge

Cacinos

Piollos

Piolhos

Piojos

Läuse

Lice

Pidocchi

Poux

Cadeiro

Codelo

Côdea

Mendrugo

Bettler

Beggars

Tozzo

Croûton, morceau

Cadrumela

Cortello

Cortelho, corte

Cuadra (para el ganado) Viehstall

Stable (for the cattle)

Stalla

Etable

Cafurrio

Café

Café

Café

Kaffee

Coffee

Caffé

Café

Caicoa

Estampa

Estampa

Estampa

Stempel

Stamp, print, picture

Stampa

Estampe, image

Caimana, queimacha,
queimona

Cebola

Cebola

Cebolla

Zwiebel

Onion

Cipolla

Oignon

Caimón, queimón

Allo

Alhos

Ajo

Knoblauchzehen

Garlic

Aglio

Ail

Cairolas, cairolo,
queirolas

Vello

Velho

Viejo

Alter Mann

Old man

Vecchio

Vieux
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Wooden shoes for
farmers

Zoccolo

Sabots, galoches

Caitanas

Zocas

Socas

Zuecas

Bauernholzschuhe
(Galoschen)

Caixumela, queifa

Caixa

Caixa

Caja

Fach

Drawer

Cassa

Boîte

Caixumelar

Encaixar, Embalar

Encaixar, embalar

Encajar

Zusammen passen,
Verpacken

To fit, to wrap

Incastrare, imballare

Emboîter, emballer

Caixumelo

Baúl

Baú, caixote

Baúl

Truhe

Trunk

Baule

Malle

Calateante

Bailarín

Dançador, bailarino

Bailarín

Tänzer

Dancer (male)

Ballerino

Danseur, ballerine

Calatear, cavetear,
caxatear

Bailar

Dançar, bailar

Tanzen

To dance

Ballare

Danser

Bailar

Calateo, caxateo, caxeto Baile

Baile

Baile

Tanz

Dance

Ballo

Danse

Calatú, platuleque,
platumelo, platuxo

Prato

Prato

Plato

Teller

Plate

Piatto

Assiette

Calcañeiros, talaxíos
calcañeiros

Calcetíns, peúgas

Peúgas

Calcetines

Socken

Socks

Calzino

Chaussettes

Calcaños, zapaturrios

Zapatos

Sapatos

Zapatos

Schuhe

Shoes

scarpe

Chaussures, souliers

Calcanta, sillumela

Cadeira

Cadeira

Silla

Stuhl

Chair

Sedia

Chaise

Banchiera/banco

Calcante

Banco

Banco, cepo

Banco

Bank

Bank

Calcorraría

Alpargataria

Alpercataria

Alpargatería

Schuchgeschäft

Shoemaker’s shop

Calcorreira –o

Alpargateira –o

Alpercateira,o

Alpargatera,o

Schuhmacherin,er

Shoemaker

Espadrilliere

Vendeuse, vendeur
d’espadrilles

Sapateiro

Zapatero

Schuhmacher

Shoemaker

Calzolaio

Cordonnier

Calcarroeiro, calcorreiro,
Zapateiro
calcurreiro,

Banc
Fabrique d’espadrilles

Calcurria, calcórrea

Alpargata

Alpercata

Alpargata

Segeltuchschuh

Sneaker

Espadrille

Espadrille

Calurrio, calurda

Calor

Calor

Calor

Wärme / Hitze

Heat

Calore

Chaleur

Calcurrios, calcurros

Calzado

Calçado

Calzado

Schuhwerk

Footwear

Calzatura

Chaussure

Kupfer, Kleiner
Dampfkessel

Copper, Small boiler

Rame, Spiccioli

Ferraille, petite monnaie

Caldaña

Cobre, moedas

Cobre, dinheiro miúdo

Cobre, calderilla

Caleiro

Anaco de pan

Naco de pão

Pedazo de pan

Stück Brot

Piece of bread

Pezzo di pane

Morceau de pain

Calabaza para el vino

Flaschenkürbis für den
Wein

Pumpkin for the wine

Zucca

Gourde pour le vin

Calimbornia

Cabaza para o viño

Cabaça para o vinho

Callumela, maquina

Rúa

Rua, estrada

Calle

Straße

Street

Strada

Rue

Calmanta

Maza

Maça, martelo grande

Martillo grande

Großer Hammer

Big hammer

Martello grande

Grand marteau

Calmante, martilurrio

Martelo, mazo

Martelo, maço

Martillo, mazo

Hammer, Stößel

Hammer, Mace

Martello, Mazza

Marteau, maillet

Colpire, martellare,
Offendersi

Frapper, marteler,
prendre quelque chose
dans le mauvais sens

Calmar

Martelar, bater, dar ou
tomar en mao sentido

Martelar, bater, dar ou
tomar em mau sentido

Golpear, martillar, tomar Schlagen, Hämmern,
en mal sentido
Mißverstehen

To beat, to hammer, To
misunderstand

Calmar, zolfar

Bater

Bater

Pegar

Schlagen

To beat

Incollare / attaccarsi

Coller, frapper, battre

Calquetes

Zapatos

Sapatos

Zapatos

Schuhe

Shoes

scarpe

Chaussures, souliers

Calurdar

Calar

Calar

Calar

Anstechen /Durchstechen To pierce

Calcareo

Tremper, transpercer

Cuecas

Calzoncillos

Unterhosen

Mutande

Caleçon

Calzonzarrros, guinchos
Cirolas
de dentrufo

Underpants

Camboio, courel, estreito Tren

Comboio

Tren

Zug

Train

Treno

Train

Cambuzar

Mudar, trocar

Cambiar, Mudar

Ändern, Umziehen

To change

Cambiare, Cambiare

Changer

Mudar, trocar, cambiar

Cancholas

Balanza

Balanza

Balanza

Gleichgewicht

Balance

Bilancia

Balance

Candeolos

Mocos

Raño

Mocos

Rotze

Snots

Muco

Morve, chandelles

Canea

Hora

Hora

Hora

Stunde

Hour

Ora

Heure

Caneante, grilo

Reloxo

Relógio

Reloj

Uhr

Clock

Orologio

Montre

Caneanteiro

Reloxeiro

Relogeiro

Relojero

Uhrmacher

Watchmaker

Orologiaio

Horloger

Canear

Gehen, Die Stunden
Andar, marcar as horas, Andar, dar horas, perder Andar, Marcar las horas,
anzeigen, Die Zeit
perder o tempo
o tempo
perder o tempo
verschwenden

To walk, to mark the
hours, to loose time

Camminare, segnalare
l’ora, danno l’ora

Marcher, donner les
heures, perdre le temps

Cañotear

Colocar baleas/varetas
nos paraugas

To fix the frame inside
the umbrella

Sistemare le ballestre
al’ombrello

Mettre des baleines aux
parapluies

Colocar varetas nos
guarda-sóis

Colocar ballenas en los
paraguas

Regenschirmgestell
anbringen

Canouta, cañota, cañouta Balea/vareta do paraugas Vareta do guarda-chuva Ballena (de paraguas)

Regenschirmgestell

Umbrella frame

Balena

Baleine de parapluie

Canteirurro, riante

Steinmetz

Stonemason

Lavorare la pietra

Tailleur de pierres

Canteiro

Canteiro

Cantero

Cantufar

Dicir, falar, cantar

Dizer, falar, cantar

Dicir, falar, cantar

Sagen, Sprechen, Singen To say, To speak, To sing Dire, parlare, cantare

Dire, parler, chanter

Cantufaxe

Fala, linguaxe

Fala, linguagem

Fala, lenguaje

Sprache

Speech, Language

Parla, lingua

Parler, langage

Capea, capela, fiaña, da
Gorro
xambouca, guinza

Gorro

Gorra

Mütze/Kappe

Cap

Berretto

Casquette

Capear

Chamar

Chamar

LLamar

Anruf

To call

Chiamare

Appeler

Capelo, capeo, chapello,
Chapeu
galero, guineo, guinzo

Chapéu

Sombrero

Hut

Hat

Cappello

Chapeau

Capiceiro

Trapeiro

Trapero

Bettler

Beggar

Rigattiere

Chiffonnier

Trapeiro
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Capizo

Trapo

Trapo

Trapo

Lappen

Rag

Straccio

Chiffon / torchon

Caramolar

Cantar

Cantar

Cantar

Singen

To sing

Cantare

Chanter

Carantada –o

Amada –o, querida –o

Amada –o, querida –o

Amada –o

Geliebte(r)

Lover

Amata –to

Aimé –e, chéri –e

Carantar, queirantar

Amar, querer

Amar, querer

Amar, querer

Lieben, Wünschen /
Wollen

To love, to want

Amare, Desiderare /
volere

Aimer, vouloir /désirer

Cardeño

Hospital

Hospital

Hospital

Krankenhaus

Hospital

Ospitale

Hôpital

Carineo

Caro

Caro

Caro

Kostspielig

Expensive

Caro /costoso

Cher –e

Carracho

Feixón

Feijão

Fréjol

Stangenbohnen

Runner beans

Faggiolo

Haricot

Carracha

Faba

Fava

Habichuela

Weiße Bohne

Kidney bean

Faggiola

Haricot

Carrela

Especie de pente para
enfeitar o cabelo

Travessa (pente)

Peineta

Zierkamm

Comb

Pettinino

Grand peigne

Carrelo

Pente

Pente

Peine

Kamm

Comb

Carda

Peigne

Carrelo, mioco

Rolo de liña /fío

Rolo de liña

Carrete de hilo

Gewindespule

Thread spool

Rochetto

Bobine de fil

Carrián

Costas, ombro

Costas, ombro

Espalda, ombro

Rückseite, Schulter

Back, shoulder

Schiena, spalla

Dos, épaule

Carrique

Gabán

Sobretudo

Abrigo

Schutz

Shelter

Riparo

Pardessus

Carrumbante

Carro

Carro

Carro

Karre

Car

Carro

Chariot, charrette

Cartumela, rabena

Carteira

Carteira

Cartera

Portomonai

Purse

Portafoglio

Cartable, portefeuille

Carumela

Cara, face

Cara, face

Cara

Gesicht

Face

Faccia

Visage

Caruncharía

Carpintaría

Carpintaria

Carpintería

Tischlerei

carpentry

Carpenteria

Menuiserie

Carpenterie

Menuisier, charpentier

Carunchear

Carpinteirar

Carpinteirar

Carpintear

Zimmern

To carpenter

Caruncheiro

Carpinteiro

Carpinteiro

Carpintero

Tischler

Carpenter

Menuiser

Caruncheiro baril

Ebanista

Marceneiro

Ebanista

Tischler

Cabinetmaker

Ebanista

Ebéniste

Caruxol

Candil

Candil

Velón

Oellampe

Oil lamp

Lucerna

Lampe à huile

Caruxola, curuxola

Vela

Vela

Vela

Kerze

Candle

Candela

Chandelle, bougie

Cabalo de trunfo

Cavalo de trunfo na
bisca

Caballo de triunfo, en
la brisca

Trumpfkarte beim
Kartenspiel

Trumpcard (play cards)

Cavallo

Dame d’atout à la belote

Catroio de chián
Catrollos

Lentes

Óculos

Anteojos, gafas

Brille

Eyeglasses

Occhiali

Lunettes

Caxaturrio

Caxato

Cajado, varapau

Bastón

Stock

Stick

Bastone

Bâton

Caxiga

Padre, abade

Padre, abade

Sacerdote, párroco

Priester

Priest

Sacerdote

Prêtre, abbé

Caxigueira

Casa reitoral

Casa paroquial

Casa rectoral

Haus

House

Casa rettorale

Presbytère

Caxir, Caxar

Dar

Dar

Dar

Geben

To give

Dare

Donner

Cazurria

Cazarola

Caçarola

Tartera

Kuchenform

Cake–tin

Tortiera

Casserole

Cedorrio

Cedo

Cedo

Temprano

Früh

Early

Presto

Tôt, de bonne heure

Cepas

Castañas, bullós

Castanhas, bilhós

Castañas

Kastanien

Chestnut

Castagna

Châtaignes, marrons

Cepeira

Castiñeiro

Castanheiro

Castaño (árbol)

Kastaniebaum

Chestnut tree

Castano

Châtaignier

Cercurria

Preto

Perto

Cerca

Nahe

Close

Vicino

Près

Cerralleiro, gobernador

Amañador de cazos
e potas

Consertador de tachos
e panelas

Lañador

Schlosser

Locksmith

Fabro

Raccommodeur de
vaisselle

Cerrallo

Potas para arranxar

Tachos e panelas para
arranjar

Tarteras para arreglar

Kaputte Kuchenformen

Cake-tins, to be fixed

Tortiera per aggiustare

Casseroles à réparer

Cestocha –o

Cesta –o

Cesta –o

Cesta –o

Korb

Basket

Cestello

Panier, corbeille

Cestochar

Facer cestos

Fazer cestos

Hacer cestos

Körbe machen

To make baskets

Fare cestini

Faire des paniers

Cestocheira

Cestaría

Cestaria

Cestería

Korbfabrik

Basketmanufactory

Fabbrica di cestelli

Vannerie

Cestocheiro

Cesteiro

Cesteiro

Cestero

Korbmacher

Basketmaker

Canestro

Vannier

Chaira

Terra

Terra

Tierra

Land

Land

Terra

Terre

Champar

Pór

Pôr

Poner

Hinstellen

To put down

Mettere

Mettre, poser

Charpela, chiola

Cadea, prisión

Charria largueño do chián Rei de trunfo

Cadeia, prisão

Cárcel (prisión)

Gefängnis

Prison

Carcere

Prison

Rei de trunfo

Rey de triunfo

König (Spielkarten)

King (play cards)

Re de gioco

Roi de l’atout

Charrias, charrios

Soldados

Soldados

Soldados

Soldaten

Soldier

Saldati

Soldats

Charrúas

Militares

Militares

Militares

Das Militär

The military

Militare

Militaires

Amo

Amo

Amo

Besitzer

Owner

Padrone

Patron

Chavello, belén
Chián, chiolo
Chián do gran oreteiro
Chiana

Carro, automóbil. Trunfo Carro, automóvel. Trunfo Automóvil, carro. Triunfo
Wagen. Trumpfkarte
na brisca
na bisca
en la brisca
Boot
Barco
Barco
Barco
Carreta

Carreta

Carreta

Karre

Automobile. Trump card Automobile. Briscola

Automobile. Atout

Boat

Barca

Bateau

Cart

Carretto

Charrette

Chianar

Carretar

Acarretar

Carretear

Ankarren

To cart

Acarrettare

Charroyer

Chianeiro

Carreteiro

Carreteiro

Carretero

Lastwagen

Wagon

Carrettiere

Charretier, charron

Chicar, chincar, gandir,
tizar

Comer

Comer

Comer

Essen

To eat

Mangiare

Manger

Chisca

Bebida

Bebida

Bebida

Getränk

Drink

Bevuta

Boisson

Chiscante

Chisqueiro

Isqueiro

Mechero

Feuerzeug

Lighter

Accendino

Briquet

274

~

BARALLETE

GALEGO

PORTUGUÊS

CASTELÁN

ALEMÁN

INGLÉS

ITALIANO

FRANCÉS

Chiscante, penecante

Bebedor

Bebedor

Bebedor

Trinker

Drinker

Bevitore

Buveur

Chisqueta, chisquete

Vaso de viño

Cálice, copo de vinho

Vaso de vino

Ein Glas Wein

Glass

Bichiere

Verre

Choulán, choulana

Tolo –a, louco –a

Tolo, louco

Loco –a

Verrückter

Crazy person

Matto –a

Fou, folle

Choulo

Burro, parvo

Burro, parvo

Burro, tonto

Esel

Donkey, stuptid

Asino

Ane

Chousar, chusar

Traballar

Trabalhar

Trabajar

Arbeiten

To work

Lavorare

Travailler

Sky

Cielocho

Ceo

Céu

Cielo

Himmel

Cigota

Puta, sota do baralho

Puta, sota de naipe

Puta, sota de baraja

Nutte, Bube (Spielkarten) Hore, jack (play cards)

Cielo

Ciel

Puttana, donna

Putain, valet

Cigota

Prostituta

Prostituta

Prostituta

Prostituierte

Prostitute

Prostituta

Prostituée

Cilpón

Preservativo

Preservativo

Preservativo

Präservativ

Preservative

Preservativo

Préservatif

Cimbrar

Meter, botar a perder,
lanzar

Meter, deitar a perder,
atirar

Meter, Echar a perder,
Tirar (lanzar)

Hineinstecken, Abgeben, To put inside, to give up, Mettere, lasciarsi
Werfen
to throw
rovinare, tirare

Mettre, abîmer, détruire,
jeter /lancer

Cairolo, caizolo, coizo,
couzo, queirolas

Vello

Velho

Anciano

Alter

Clara

Mañá (parte do día),
Semana

Manhã. Semana

Mañana (parte del día),
Morgen, Woche
Semana

Old man

Anziano

Vieux, âgé

Tomorrow, Week

Mattino, Settimana

Matin, semaine

Claro

Día

Dia

Día

Tag

Day

Giorno

Jour

Cobrouzador

Cobrador

Cobrador

Cobrador

Lohnempfänger

Wage earner

Esattore

Receveur

Cobrouzar, lastar

Cobrar

Cobrar

Cobrar

Gehalt ausgezahlt
bekommen

To receive wage

Riscoutere

Toucher

Cobrouzo

Trabuco, imposto

Contribuição, imposto

Impuesto

Steuer

Tax

Tassa

Impôt

Cochar

Torcer

Torcer

Torcer

Sich verdrehen

To twist

Torcere

Tordre

Coera, coira

Vergoña

Vergonha

Vergüenza

Scham

Shame

Vergogna

Honte

Coiza –o

Vella –o

Velha –o

Vieja –o

Alte Frau /Alter Mann

Old woman /man

Vecchia –o

Vieille –vieux

Coizarela –o

Velliña –o

Velhinha –o

Viejecita –o

Alte Frau /Alter Mann

Old woman /man

Vecchietta –o

Colanta, copurrio,
coxupa

Copa

Taça

Copa

Schnapsglas

Gin-glass

Bichiere

Verre, coupe

Colar, chiscar

Beber

Beber

Beber

Trinken

To drink

Bere

Boire

Colgante

Candea

Candeia

Candil

Oellampe

Oil lamp

Lucerna

Lampe à huile

Colgaños

Brincos

Brincos

Pendientes

Ohringe

Earrings

Orecchini

Boucle d’oreille

Comerciochar, feirear

Comprar, mercar

Comprar

Comerciar

Handel treiben

To deal

Commerciare

Faire du commerce

Conturria

Conta

Conta

Cuenta

Konto /Rechnung

Account /bill

Conto

Compte

Corazompello

Corazón

Coração

Corazón

Herz

Heart

Cuore

Cœur

Cordurria

Corda

Corda

Cuerda

Schnur

Cord

Corda

Corde

Corredía

Libra (de peso)

Libra (de peso)

Libra para pesar

Gewicht für die Waage

Pound to weigh

Bilancia

Livre

Correncio

Ano

Ano

Año

Jahr

Year

Anno

An

Correnta, relvanta

Cadea do reloxo

Corrente do relógio

Cadena (del reloj)

Uhrkette

Chain (of the clock)

Catenina

Chaîne de montre

Correntear

Aceitar

Azeitar

Aceitar

Einschmieren /einölen

To oil

Oliare

Huiler, graisser

Corrente

Aceite

Azeite

Aceite

Öl

Oil

Olio

Huile

Ungere

Graisser

Correnteada–o

Aceitda –o, untada –o

Azeitada –o, untada –o Untada –o

Fett

Grease

Correntear

Aceitar, untar

Azeitar, untar

Einfetten

To grease
Knife

Untar

Graissé –e

Cortosa

Navalla

Navalha

Navaja

Taschenmesser

Coltello

Couteau, canif

Corzo

Real (25 centimos)

Real (25 cêntimos)

Real (‘25 cts.)

Real (‘ 25 cts / Münze) Real (‘ 25 cts. / coin)

Centesimi

Réal (25 centimes)

Cotroceiro, cotrozo

Pereira

Pereira

Peral

Birnenbaum

Pero

Poirier

Cotrouzal

Pereiral

Pereiral, pomar de
pereiras

Peraleda
Pera

Cotroza, cotrozo

Pera

Pera

Coucha

Puño do paraugas

Punho do guarda-chuva Puño del paraguas

Pear tree

Planté de poiriers
Birne

Pear

Pera

Poire

Regenschirmgriff

Fixture of the umbrella

Pugno dell’ombrello

Poignée de parapluie

Couchifadas

Cousas

Coisas

Cosas

Dinge

Things

Cose

Affaires, choses

Coucho, goucho

Frasco

Frasco, boião

Tarro

Glas

Jar

Baratolo

Pot

Couga

Verza

Verça

Berza

Kohl

Cabbage

Verza

Chou

Counear

Arranxar

Arranjar

Arreglar

Reparieren

To fix

Sistemare/ordinare

Arranger

Courel

Tren

Comboio

Ferrocarril

Zug

Train

Ferrovia

Chemin de fer

Cristalurrio

Cristal, vidro

Cristal, vidro

Cristal (Vidrio)

Kristall (Glas)

Crystal (Glass)

Vetro

Verre

Cuadrecha

Corte

Corte

Cuadra

Stall

Stable

Stalla

Étable

Cuadrumela

Cortello

Cortelho

Cuadra

Stall

Stable

Stalla

Étable

Cuartumelo, xouladeira

Cuarto

Quarto

Habitación

Raum

Room

Stanza

Chambre

Cuitelo, faca

Cuchillo

Messer

Knife

Coltello

Couteau

Cuchifarro, chafarote,
facorra, facorria, facorrio, Coitelo
xabarro, xamondo
Currixel

Candil

Candil

Candil

Oellampe

Oil lamp

Lucerna

Lampe à huile

Curuxol, carruxolo

Candil, lampión

Candil, lampião

Candil, farola

Oellampe, lampe

Oil lamp, lamp

Lucerna, lampada

Lampe à huile, lampe
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Curuxolo

Farol, lampión

Lampião

Farol

Lampe

Light

Lampione

Lanterne

Cuzarra

Cociña

Cozinha

Cocina

Küche

Kitchen

Cucina

Cuisine

Cuzarrear

Cociñar

Cozinhar

Cocinar

Kochen

To cook

Cucinare

Cuisiner

Cuzarreiro, a

Cociñeiro –a

Cozinheira

Cocinero –a

Koch/Köchin

Cook

Cuoco

Cuisinier –ère

Diantrufa, diantrufo

Diante

Diante

Delante

Voran

Ahead

Devanti

Devant

Deixantar, dexentar

Esquecer

Esquecer

Olvidar

Vergessen

To forget

Dimenticarsi

Oublier

Delantuxo

Mandil, avental

Avental

Delantal

Schürze

Apron

Grembiule

Tablier

Dentro

Dentrufo, Dentrucho,

Dentro

Dentro

Desalvar, desalvear

Almorzar

Tomar o pequeno-almoço Desayunar

Nach innen

Inside

Dentro

Dans

Frühstücken

To have breakfast

Fare la colazzione

Prendre le petit déjeuner

Desalve

Almorzo

Almoço

Desayuno

Frühstück

Breakfast

Colazzione

Petit déjeuner

Descoirento

Senvergoña

Desavergonhado

Sinvergüenza

Schimpfwort

Swearword

Insolente

Fripon, canaille

Desfoscar, desxoular

Acordar

Acordar

Despertar

Aufwachen

To wake up

Svegliare

Réveiller

Desmandar

Desfacer

Desfazer

Deshacer

Kaputtmachen

To destroy

Disfare

Défaire

Swearword

Descoirento

Senvergoña

Desavergoñado

Desvergonzado

Schimpfwort

Sfacciato

Effronté –e

Despechentador,
despechentagochías,
despechentaguainas

Palanqueteiro (o que
entra nas casas para
roubar)

Arrombador, salteador

Palanquetero (el que
entra en las casas para
robar)

Thief (the one that
Dieb, der in Häuser
enters the houses
einbricht, um zu stehlen
to rob)

Ladro

Maraudeur, cambrioleur

Despechentar

Forzar portas, baúis,
caixas, etc.

Forçar portas, baús,
caixas, etc.

Forzar puertas, cajas,
etc.

Türen, Schubladen,
Bürsten reparieren

To repair doors, boxes,
brushes

Forzare

Forcer

Destrenar

Abrir (no sentido xeral) Abrir, no sentido geral

Abrir (en sentido
general)

Öffnen (im
allgemeinen)

To open (in a general
sense)

Aprire

Ouvrir

Destrenar

Pór en liberdade

Pôr em liberdade

Poner en libertad

Freilassen

To release

Lasciare libero

Libérer

Desxoutar

Respectar

Respeitar

Respetar

Respektieren

To respect

Respettare

Respecter

Dexento

Esquecemento

Esquecimento

Olvido

Vergessenheit

Forgetfulness

Dimentica

Oubli

Doca

Cadela

Cadela

Perra

Hündin

Dog

Cane

Chienne

Doca

Cadela (dez céntimos)

Antiga moeda de dez
cêntimos

Perra gorda (dinero)

Großes Geld

Big money

Gemeinheit

Meanness

Docada

Falcatruada

Falcatrua

Perrada

Docada, docaría

Fato de cans

Matilha

Jauría –o

Monnaie de 10 cent.
Muta

Vacherie

Muta

Meute

Doco

Can

Cão

Perro

Hund

Dog

Cane

Chien

Docón

Can (moeda)

Antiga moeda

Patacón (moneda)

Patacón (Währung)

Patacón (currency)

Moneta

Pièce de cent sous

Doquiña

Cadela (cinco céntimos)

Antiga moeda de cinco
cêntimos

Perra chica (dinero)

Kleingeld

Small money

Monnaie de 5 centimes

Doupes

Dous

Dois

Dos

Zwei

Two

Due

Deux

Durecho

Resistente

Resistente

Resistente

Beständig

Resistant

Resistante

Solide, résistant

Durecho, loro, tarelo,
zurico, zurito, zuro

Peso (5 ptas)

Moeda de 5 ptas

Duro (5 ptas)

5 ptas Stück
(Geldstück)

Piece of 5 ptas (coin)

Cinque pesetas

Cinq pts

Egoeces, menda,
mimeces, mimen,
mimenda

Eu

Eu

Yo

Ich

I

Io

Je

Embatuzar

Enganar

Enganar

Engañar

Betrügen

To deceive / cheat

Ingannare

Tromper

Embiorrado

Galicado

Galicado, doente
venéreo

Enfermo de Venéreo

Venenkrank

To suffer from varicose
veins

Malato di venereo

Malade vénérien

Empenecarse

Embebedarse

Embebedar-se

Emborracharse

Betrinken

To get drunken

umbriacarsi

S’enivrer, se souler

Enfrascada –o,
frasquenta –o, pildona
–ón, lordenta –o

Porco, sucia –o

Porco, sujo –a

Sucia –o

Dreckig

Dirty

Sporca –o

Sale /Cochon –ne

Enfrascar

Emporcar

Sujar

Ensuciar

Schmutzig machen

To make something.
Dirty

Macchiare /sporcare

Salir

Enfretado –a, filete, frete Frío –a

Frio –a

Frío

Kalt

Cold

Freddo

Froid –e

Enfretar

Arrefecer, enfriar

Enfriar

Abkühlen

To cool

Raffreddare

Refroidir

Engazo, garfelo, garfia,
Garfo
remo

Garfo

Tenedor

Gabel

Fork

Forchetta

Fourchette

Escadumela, esgueilanta
Escada, escaleira
de arribunar

Escada, escaleira

Escalera

Treppe

Stairs

Scala

Escalier

Arrefecer, enfriar

Escorromelar

Estender, espallar

Estender, espalhar

Extender

Ausweiten

To extend

Stendere

Etendre

Esgueilamento

Escapatoria

Escapatória

Escapatoria

Fluchtweg

Escape

Evasion

Echappatoire, issue

Esgueilar, esqueilar,
fonar, lascar

Saír, fugir

Sair, fugir

Salir, escapar

Gehen, Flüchten

To leave, to escape

Uscire, fuggire

Sortir, échapper, fuir

Esqueilado –a,
esgueilado –a

Fuxido –a

Fugido –a

Escapado –a

Auf der Flucht

On the run

Fuggito –a

Être en fuite (fui)

Esqueilar, esquilar,
zonarse

Irse

Ir-se

Marchar

Weggehen

To go away

Partire

Partir
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Estadonxo

Fungueiro, estadullo

Fueiro, estadulho

Estadoño

Schlag mit Stock/Stange Blow with a stick

Estañol de motrete

Queixo de vaca

Queijo de vaca

Queso de vaca

Kuhkäse

Cheese of cow

Grelos

Grelos (grünes
Blattgemüse)

Grelos (green
vegetables)

Estañoles

Grelos

Grelos

INGLÉS

ITALIANO

FRANCÉS
Ridelle

Formaggio di mucca

Fromage de vache
Fanes de navets

Facorra de calcurreiro

Coitela de zapateiro

Faca de sapateiro

Cuchilla de zapatero

Schusterwerkzeug

Blade of shoemaker

Coltello calzaturiero

Lame de cordonnier

Facórrea

Coitela –o

Faca

Cuchilla –o

Klinge /Messer

Blade

Coltello

Couperet, couteau

Facorriazo

Navallada

Facada, navalhada

Navajazo

Messerstich

Stab

Pugnalata

Coup de couteau

Faíña

Navalha

Navalha

Navaja

Rasierer

Knife, razor

Rasoio

Couteau

Falmega

Barriga

Barriga

Barriga

Bauch

Belly

Pancia

Ventre

Familurria

Familia

Família

Familia

Familie

Family

Famiglia

Famille
Ane, idiot

Fandino –a

Burro –a,

Burro, desajeitado –a

Burro –a, torpe

Esel, Dummkopf

Donkey, fool

Asino, tonto

Fandinada

Parvada

Parvoíce

Necedad

Unsinn

Nonsense

Sciochezza /stupiadaggine Bêtise, niaiserie

Farela

Mentira, engano

Mentira, engano

Mentira

Lüge

Lie

Bugia

Mensonge

Farelanta –e

Mentireira –o

Mentirosa–o, aldrabão

Mentiroso –a

Lügner(-in)

Liar

Bugiardo –a

Menteur –euse

Farelar

Mentir

Mentir, burlar

Mentir

Lügen

Lies

Mentire

Mentir

Idiot, clumsy; sick

Stupido, goffo;
ammalato

Idiot, maladroit; malade

Vestito

Vêtement, costume

Fate, fato

Parvo, inhábil; doente

Parvo, inábil; doente

Tonto, torpe; enfermo

Idiot, Trottel; Krank

Fationa

Roupa de vestir

Roupa de vestir

Ropa de vestir

Kleidung

Clothes to dress

Fato, fiaño, fiaña

Traxe

Fato

Traje

Anzug

Suit

Habits du Dimanche

Feirear

Comprar, vender

Comprar, vender

Comprar

Kaufen

To buy

Comprare

Acheter, vendre

Felación

Morte

Morte

Muerte

Tod

Death

Morte

Mort

Felado –a

Morto –a

Morto –a

Muerto –a

Tot

Dead

Morto –a

Mort –e

Feladoiro

Cemiterio

Cemiterio

Cementerio

Friedhof

Cemetery

Cimitero

Cimetière

Felar

Matar, morrer

Matar, morrer

Matar, morir

Töten, Sterben

To kill, to die

Uccidere / ammazzare,
Tuer, mourir
morire

Felar, pildar

Facer baza

Fazer vaza

Hacer baza en la brisca

Kartenspielertrick

To fool in the card game Fare mano nella brisca

Remporter le pli à la
belote

Felasanos, xinado dos
foquinos

Médico

Médico

Médico

Doktor

Doctor

Médecin

Medico

Felo

Parte (de algo), anaco

Parte (de algo)

Parte (de algo)

Teil (von etwas)

Part (of something)

Parte (di coalcosa)

Partie

Ferranchador

Ferrador

Ferrador

Herrador

Hufschmied

Horseshoer

Maniselco

Maréchal ferrant

Ferrotos, forrotos,
picolos

Grampos

Grampos

Lañas

Schlösser

Locks

Serratura

Crampons de fer

Fiaña

Roupa

Roupa

Ropa

Kleidung

Clothes

Vestito

Vêtement, linge

Fiaña da xambouca,
guinea

Boina, gorra

Boina, gorra

Boina (gorra)

Baskenmütze

Beret

Basco

Béret

Fiaña foreta

Abrigo (roupa)

Sobretudo (roupa)

Abrigo (ropa)

Schutz (Kleidung)

Shelter (clothes)

Capoto

Pardessus, manteau

Fiañas, fiaña parrela

Sabas

Lençóis

Sábanas

Bettlacken

Sheets

Lenzuoli

Draps

Faíñas

Pau de espadas da
baralla

Naipe de espadas

Palo de espadas de la
baraja

Schwerter (Spielkarten) Sworrds (play cards)

Seme di spada

Piques

Ficar, manchar

Gañar

Ganhar

Ganar

Gewinnen

To win

Guadagnare

Gagner

Fico

Ganancia

Ganância

Ganancia

Gewinn

Price / profit

Guadagno, profitto

Gain

Figueiro

Xogador gallifeiro

Jogador batoteiro

Jugador (de ventaja)

Glücksspieler

Player (of advantage)

Giocatore

Tricheur

Filete, ventumelo,
ventuxo

Vento

Vento

Viento

Wind

Wind

Vento

Vent

Filpar

Facer o amor

Fazer amor

Hacer el amor

Liebe machen

To make love

Fare l’amore

Faire l’amour

Filpar, floretear, grilar,
tabicar, fanear

Cohabitar

Copular

Cohabitar

Zusammenleben

To cohabit

Coabitare

Cohabiter

Finoco, finorrio

Fino

Fino

Fino

Gut (qualitativ)

Fine (qualitativ)

Sottile

Fin

Fioco –a

Feo –a

Feio –a

Feo –a

Häßlich

Ugly

Brutto –a

Laid –e

Fiqueiro

Estroina, vergallán

Valdevinos, não-te-rales Vividor

Lebemann

Playboy

Firolete, froques

Gratis, de moda

Gratis, de boral

Gratis

Umsonst

For Free

Gratuito

Gratuit, gratis

Janela

Ventana

Fenster

Window

Finestra

Fenêtre

Fisgadora, ventanurria,
ventanuixa, ventanuxa, Xanela, fiestra
ventumela, zutra, zutriña

Bon vivant, profiteur

Fisgar, frisgar, frigar

Ver, ollar

Ver, olhar

Ver, mirar

Schauen

To see, to watch

Vedere, guradare

Voir, regarder

Fixo

Peixe

Peixe

Pescado

Fisch

Fish

Pesche

Poisson

Blanquiñeria

Ourivesaría

Ourivesaria

Platería

Silberbesteck

Silver cutlery

Orificeria

Orfèvrerie

Floreta

Remendo de potas

Conserto de panelas

Remiendo de cacerola

Kasserollenflicken

Mend of casserole

rammendo

Raccommodage

Sex

Coito

Coït

To sleep

Dormire

Dormir

Florete

Coito, cópula

Coito, cópula

Coito

Geschlechtsakt/
Beischlaf

Foscar, xoular

Durmir

Dormir

Dormir

Schlafen
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Arranxar paraugas

Arranjar ou compor
guarda-chuvas

INGLÉS

Arreglar paraguas

Regenschirme reparieren To fix umbrellas

ITALIANO

FRANCÉS

Riparare ombrelli

Arranger des parapluies

Follateiro, fullateiro

Paraugueiro

Guarda-soleiro

Paragüero

Regenschirmbauer

Umbrellamaker

Porta ombrelli

Arrangeur de parapluies

Follato, fullato

Paraugas

Guarda-chuva

Paraguas

Regenschirm

Umbrella

Ombrelli

Parapluie

Foqueira, froqueiro,
moqueiro

Barato

Barato

Barato

Billig

Cheap

Economico

Bon marché

Foquinancia

Doenza

Doença

Enfermedad

Krankheit

Disease

Malattia

Maladie

Foquino

Inimigo

Inimigo

Enemigo

Feind

Enemy

Nemico

Ennemi

Forato, foreta

Fóra

Fora

Afuera

Draußen

Outside

Fuori

Dehors

Fosca, piltra

Cama

Cama

Cama

Bett

Bed

Letto

Lit

Fozar

Crecer, medrar

Crescer, medrar

Crecer

Wachsen

To grow

Creschere

Croître, grandir

Batatas

Patatas

Kartoffeln

Potatoes

Patate

Pommes de terre

Fozonas, catolfas,
mariñas, marelas, sutas, Patacas
patoas
Frasca, frosca, lorda

Excemtento, merda

Excremento, merda

Excremento, mierda

Exkremente, Scheiße

Excrement

Escremento, Merda

Excrément, merde

Frascal

Vertedoiro do lixo

Lixeira; Caixote do lixo

Basurero

Mülleimer

Waste basket

Spazzino

Décharge publique

Frasquela

Xeso

Gesso

Yeso

Frasquelo –a

Betume de xeso e aceite Betume, massa de colar Masilla de pegar

Gips

Plaster

Gesso

Plâtre

Kitt

Sealing compound

Stucco

Mastic

Frisgar, frigar

Bisbillotar

Bisbilhotar

Curiosear

Herumschauen/-streunen To look around

Curiosiare

Fouiner

Fuelle, niquis, quilé

Nada

Nada

Nada

Nichts

Nothing

Niente

Rien, néant

Cold

Freddo

Froid

Winter

Winter

Inverno

Hiver

Frete

Frío

Frio

Frío

Frete largaño

Inverno

Inverno

Invierno

Fraileque, frailurrio

Frade

Frade

Fraile

Mönch

Monk

Frate

Frère, religieux

Frirgar

Observar, ollar

Observar, olhar

Observar

Beobachten

To observe

Osservare

Remarquer

Frisgadeiro, mireu

Espello

Espelho

Espejo

Spiegel

Mirror

Specchio

Miroir

Frosca

Esterco

Esterco

Estiércol

Viehmist

Dung

Sterco

Fumier

Futricante, Futriqueiro

Bufariñeiro, vendedor de
Bufarinheiro
bixutaría barata

Vendedor de bisutería
barata

Kleinkramverkäufer

Salesman

Venditore di bigiotteria

Vendeur de bijouterie de
fantasie

Fuelle

Malo, ruín

Mau, ruim

Malo (ruin)

Schlecht (qualitativ)

Bad (in quality)

Malo

Mauvais –e

Fuenturria, patulique
largueño, platumeque
largaño

Fonte para comer,
travesa

Travessa

Fuente de vajilla

Geschirrplatte

Dishes

Piato

Plat

Ful

Mal

Mau, mal

Mal

Schlecht

Bad

Male

Mal

Ful

Malo, má, ruin

Mau, ruim

Malo –a

Böse

Bad

Malo

Méchant –e

Fulé

Falso

Falso

Falso

Falsch

False

Falso

Faux

Fuquino, foquino

Doente

Doente

Enfermo

Krank

Sick

Ammalato

Malade

Furga –o, pinza –o

Moza –o

Moça –o

Moza –o

Junge /Mädchen

Young boy /girl

Ragazzo –a

Jeune homme –fille

Fusta, fustaxe

Leña

Lenha

Leña

Holzstapel

Pile of wood

Legna

Bois

Legno

Fusta, fustaxe

Madeira

Madeira

Madera

Holz

Wood

Fustazo

Mocada

Mocada, cacetada

Garrotazo

Schlag mit dem Stock

Blow with a stick

Fuste, fusto

Estaca

Estaca

Estaca

Stange

Stick

Palo

Pieu

Fusteirazo, fustazo

Fungueirazo

Fueirada, pancada con
varapau

Estacazo

Schlag mit Stock/
Stange

Blow with a stick

Bastonata

Coup de bâton

Fustes

Bastos da baralla

Paus (cartas)

Palo de bastos de la
baraja

Stäbe (Spielkarten)

Sticks (play cards)

Seme di bastone

Trèfles

Auto

Car

Automobile

Voiture

Cheap imitation
jewellery, Junk

Bijouterie de fantaisie,
Bigiotteria, cianfrusagila
bagatelle

Futingo

Automóbil

Automóvel

Automóvil

Futrica

Bixutaría barata,
bagatela

Bijutaria barata,
bagatela

Billiger Kinkerlitz,
Bisutería barata, baratija
Ramsch

Futrica

Cousa de pouco valor

Gacheira, tarazana, toura Roda de afiar

Bois
Coup de bâton

Coisa de pouco valor

Cosa de poco valor

Wertlose Dinge

Things of little value

Mazzata

Bricole

Roda de amolar

Rueda de afilar

Schleifstein

Grindstone

Mola d’affilare

Meule de remouleur

Gadoupa, gaucha, goucha Man

Mão

Mano

Hand

Hand

Mano

Main

Gaita

Sopa

Sopa

Suppe

Soup

Zuppa

Soupe

Pigrizia

Paresse

Sopa (de fideos)

Gaitas

Papas

Papas

Papas

Maissuppe

Corn soup

Galbanurria

Preguiza

Preguiça

Pereza

Trägheit

Laziness

Bouillie

Galbanurrio –a

Preguiceiro –a

Preguiçoso –a

Perezoso

Träge

Sluggish

Prigo /svogliato

Paresseux –se

Galleira

Galiza

Galiza

Galicia

Galizien

Galicia

Galizia

Galice

Fome

Hambre

Hunger

Hunger

Fame

Faim

Gallua, galluda, gatuza,
Fame
larota, xil
Ganchola
Báscula
Gandainos, timbales, troles Testículos

Báscula

Báscula

Waage

Scale

Bilancia

Bascule

Testículos

Testículos

Hoden

Testicles

Testicolo

Testicules

Gandisca, gandúa, ganzúa Chave

Chave

Llave

Schlüssel

Key

Chiave

Clef

Garabelo –a

Bonito –a

Hermoso –a

Hübsche(r)

Goodlooking

Bello –a

Beau –belle

Bonito –a
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Garamelos, gazumelos

Dedos

Dedos

Dedos

Finger

Fingers

Diti

Doigts

Garbela –o

Bonita –o

Bonito –a

Guapa –o

Schöne(r)

Goodlooking (wo-)man Bella –o

Jolie –joli

Garifar

Relembrar, recordar

Relembrar, recordar

Recordar

Sich erinnern

To remember

Rappeler

Ricordare

Garipano

Galego (idioma)

Galego (idioma,)

Gallego (idioma)

Galizisch (Sprache)

Galician (language)

Galicien

Garipo

Galego

Galego

Gallego

Galizisch

Galician

Galicien

Garleazo

Mordedura

Mordedura

Bocado, mordisco

Bissen, Biß

Mouthful, bite

Boccone, morso

Bouchée, morsure

Garlea

Boca

Boca

Boca

Öffnung

Mouth /opening

Bocca

Bouche

Garnacho

Convento

Convento

Convento

Kloster

Convent

Convento

Couvent

Garotelfo

Malandrín

Malandrim

Golfo

Faulpelz

Lazy person

Golfo, furfante

Voyou, effronté

Garrafuxa

Botella, garrafa

Garrafa

Botella

Flasche

Bottle

Bottiglia

Bouteille

Gasumelo

Petróleo, gas

Petróleo, gás

Gas (petróleo)

Gas (Erdöl)

Gas (petroleum)

Gas (petrolio)

Gaz

Gaurra, pacha, turda, racha Noite

Noite

Noche

Nacht

Night

Notte

Nuit

Gaurro –a

Negro –a

Negro –a

Negro –a

Schwarz

Black

Nero

Noir –e

Guinelto, saltante,
saltariego

Coello

Coelho

Conejo

Kaninchen

Rabbit

Coniglio

Lapin

Gochía, guchía, tea

Porta

Porta

Puerta

Tür

Door

Porta

Porte

Goimoleira

Artesa

Artesa

Artesa

Backtrog

Kneading trough

Madia

Pétrin

Golpeo

Unto de porco

Unto de porco, banha

Grasa de cerdo

Schweinefett

Fat of pig

Grassa porcina

Graisse de porc, lard

Goucha

Mão. Puño do
Man. Puño do paraugas
guarda-chuva

Mano

Hand

Hand

Mano

Main, poignée

Gouchazo

Labazada, lambada

Lambada, palmada

Manotazo

Schlag mit der Hand

Blow with the hand

Manata

Tape

Gouchezo, melancio,
meleo

Roubo

Roubo

Hurto

Diebstahl

Theft

Furto

Vol, fauche

Grabieles, garoios

Garavanzos

Gravanços, grão de bico Garbanzos

Kichererbsen

Chick-peas

Cese

Pois chiches

Gran oreteiro, marelo

Mar

Mar

Meer

Sea

Mare

Mer

Mar

Granicela

Fenda

Fenda, fresta

Rendija

Schlitz

Slit

fessura

Fente

Graulillos

Calzóns

Cirolas

Calzones

Hose

Trousers

Pantaloncini

Caleçon long

Grelas

Verzas

Berças

Coles

Kohlgemüse

Green vegetables

Cagvolo

Choux

Greleira

Camisa

Camisa

Camisa

Hemd

Shirt

Camicia

Chemise

Greleira de dentrufo

Camiseta

Camisola interior

Camiseta

T-Shirt

T-shirt

Maglia

Chemisette

Grelentina

Desexo sexual

Desejo sexual

Deseo (sexual)

Wunsch (sexuell)

Desire (sexual)

Desiderio

Désir (sexuel)

Guaina

Casa

Casa

Casa

Haus

House

Casa

Maison

Guaina de tizar, meixúa,
Pousada
meixueiro,

Casa de pasto, pousada Fonda

Gasthaus

Guesthouse

Pensione

Pension, auberge

Guaina do xinado,
xinadaría

Concello

Câmara municipal

Alcaldía, Ayuntamiento

Rathaus,
Stadtverwaltung

Town hall, City council

Municipio

Mairie

Guchío

Portal

Portal

Portal

Tor

Gate

Portone

Vestibule

Gulmarra, gumarra,
guzmarra

Galiña

Galinha

Gallina

Henne

Hen

Gallina

Poule

Gulmarreiro, gumarreiro,
Galiñeiro
Gumarreiro

Galinheiro

Gallinero

Hühnerstall

Hen house

Galleria

Poulailler

Gouchezo, melancio,
melo, timo

Roubo

Robo

Raub

Robbery

Rapina

Vol

Roubo

Guecho –a, guezo –a

Pequeno –a

Pequeno –a

Pequeño –a

Klein

Small

Piccolo –a

Petit –e

Guecho –a, guezo –a

Pouco –a

Pequeno –a, pouco –a

Poco –a

Wenig

Not much

Poco –a

Peu

Gueime

Pan trigo

Pão trigo

Trigo

Weizen

Wheat

Furmento

Blé

Guezo –a, mutiliño –a

Neno –a

Criança

Niño –a

Kind

Child

Bambino –a

Un enfant –une enfant

Guinchos, guinorrio

Pantalóns

Calças

Pantalones

Hose(n)

Trousers

Pantaloni

Pantalons

Gulía, golilla, marouba

Cereixa

Cereja

Cereza

Kirsche

Cherry

Ciliegia

Cerise

Gulío

Cerdeira, cereixeira

Cerejeira

Cerezo

Kirschbaum

Cherry tree

Ciliegio

Cerisier

Gulmarro, gumarro

Galo

Galo

Gallo

Hahn

Rooster

Gallo

Coq

Gulmarriña –o

Pita –o

Pita, pinto

Pollita –o

Hühnchen

Chicken

Pollastra / pulcino

Poulette

Hombre

Aldeán

Aldeão

Aldeano

Dorfbewohner

Villager (male)

Paesano

Villageois

Ileces

El

Ele

El

Er

He

Lui

Il

Ilesence

Eles

Eles

Ellos

Sie (mänl. Mehrzahl)

They

Loro

Ils

Intervador –a

Entendedor –a

Entendedor –a

Comprendedor –a

Verstehend

Understanding

Intenditore

Entendeur

Intervanexar

Non entender

Não entender

No entender

Nicht verstehen

Not able to understand

No capire

Ne pas comprendre

Jemand, der versteht

Somebody, who
understands

Che capische

Qui comprend

Intervante

Que comprende

Que compreende

Que comprende

Intervar

Entender

Entender

Entender

Verstehen

To understand

Capire

Comprendre

Irmuxo –a

Irmán, irmá

Irrnão –ã

Hermano –a

Bruder - Schwester

Brother - sister

Fratello –sorella

Frère –sœur
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Izagarrá, zagarrá

Mazá

Maçã

Manzana

Apfel

Apple

Mela

Pomme

Apple tree

Izagarreira

Maceira

Macieira

Manzano

Apfelbaum

Galrador –a

Falador –a

Falador –a

Hablador –a

Gesprächig /geschwätzig Talkative

Melo

Pommier

Chiacchierone

Bavard

Kilorrio

Quilo

Quilo

Kilo

Kilo

Kilo

Quilo / kilo

Kilo

Labregar

Labrar

Lavrar

Labrar

Das Land bearbeiten

To cultivate

Coltivare

Labourer, travailler

Labreñador –a

Labrego –a

Lavrador –ra

Labrador –a

Landwirt

Farmer

Coltivatore / trice

Laboureur, paysan

Labreñar, labroñar

Labrar a terra

Lavrar a terra

Labrar la tierra

Das Land bearbeiten

To cultivate

Coltivare la terra

Cultiver, labourer

Labreño

Oficio

Ofício

Oficio

Handwerk

Office

Mestiere

Métier

Labroñador –a

Traballador –a

Trabalhador

Trabajador

Arbeiter

Worker

Impiegato

Travailleur –euse

Labroñante

Que traballa

Que trabalha

Que trabaja

Jemand, der arbeitet

Somebody, who works

Che lavora

Celui qui travaille

Labroñanza

Labra

Lavra

Labranza

Feldarbeit

Fieldwork

Coltivazione

Labourage

Labroñoso

Traballoso

Trabalhoso

Trabajoso

Fleißig

Hard working person

Faticoso

Pénible

Ladete

Lado

Lado

Lado

Seite

Side

Fianco

Côté

Largaño, larqueño

Alto

Alto

Alto

Gipfel

Top

Alto

Haut

Langaño, morgaño,
longaño

Chourizo

Chouriço

Chorizo

Knoblauchwurst

Garlic sausage

Salsicia

Chorizo

Lapeta

Carteirista

Carteirista

Carterista

Taschendieb

Pickpocket

Borseggiatore

Voleur à la tire

Lapetar

Roubar carteiras

Roubar carteiras

Hurtar Robar

Stehlen, Berauben

To steal, To rob

Rubare

Voler, faucher

Largueño, larqueño

Moito, longo, alto,
grande

Muito, longo, alto,
grande

Mucho, largo, grande

Viel, Lang sein Groß

Much Big To be long

Molto Grande Lungo

Beaucoup de, long, grand

Latumela

Folla de lata

Folha de lata

Hojalata

Weißblech

Tinplate

Latta

Fer-blanc

Lea

Puta, prostituta; corda

Puta, prostituta; corda

Prostituta; cuerda

Prostituierte; Schnur

Prostitute; cord

Prostituta; corda

Prostituée ; corde

Lera

Herba

Erva

Hierba

Gras

Grass

Erba

Herbe

Ligota

Puta, prostituta

Puta, prostituta

Prostituta

Prostituierte

Prostitute

Prostituta

Prostituée

Limporrio

Limpo

Limpo

Aseado (limpio)

Gesäubert (sauber)

Cleaned up (clean)

Pulito

Propre

Liria, piria

Vaca

Vaca

Vaca

Kuh

Cow

Mucca

Vache

Lirio

Boi

Boi

Buey

Rind

Ox

Bue

Bœuf

Lirio guezo

Bezerro, vitelo

Bezerro, vitelo

Becerro, Ternero –a

Einjähriges Kalb, Rind

Yearling calf, Neat

Vitello

Veau

Listecho –a, listocho –a Listo –a, intelixente

Inteligente

Listo –a

Kluge Person

Intelligent person

Sveglio / svelto

Intelligent, vif

Loche

Aldea

Pueblo (aldea)

Dorf

Village

Popole

Hameau

Aldea

Toleiro

Taberneiro

Taberneiro

Tabernero

Tavernenbesitzer

Tavernowner

Oste

Tavernier

Longaña

Longaínza

Linguiça

Longaniza

Wurt

Sausage

Salsicia

Saucisse

Longaño ful

Chourizo de cebola

Chouriço de cebola

Chorizo de cebolla

Zwiebelwurst

Sausage with onion

Salsicia di cipolla

Saucisson à l’oignon

Lonxeno

Lonxe

Longe

Lejos

Weit

Far

Lontano

Loin

Lordán -anta, lordento -a Lixoso –a

Lixoso –a, sujo –a

Manchado –a

Fleckig (schmutzig)

Dirty

Macchiato

Taché –e

Lordán –a, pildón –a

Porco –a

Puerco –a

Schmutzfing

Dirty old man

Porco

Porc

Lua

Luna

Mond

Moon

Luna

Lune

Golpes, puñetazos

Schläge,
Fautschlag/-hieb

Blows, punch

Colpi, pugno

Coups, coup de poing

Porco –a

Lorenza da gaurra, miopa Lúa
Lostras

Pancadas, puñadas

Pancadas, puñadas

Lourén, lourenzo

Sol

sol

Sol

Sonne

Sun

Cole

Soleil

Ludra, ludradora

Baralla

Baralho

Baraja

Spielkarten

Play cards

Mazzo

Jeu de cartes

Ludrar

Xogar ás cartas ou ao
dominó

Jogar às cartas ou ao
dominó

Jugar a las cartas o
domino

Kartenspiel oder Domino To play domino or a
spielen
card game

Giocare con le carte o
domino

Jouer aux cartes

Ludro

Xogo

Jogo

Juego

Spiel

Game

Gioco

Jeu

Ludradoras

Cartas (da baralla)

Cartas de jogar

Cartas (baraja)

Spielkarten

Play cards

Carte

Cartes

Luguete

Lugo

Lugo

Lugo

Lugo (Stadt in Galizien) Lugo (city in Galicia)

Lugo

Lugo

Lupantes, mireos, mireus Ollos

Olhos

Ojos

Augen

Eyes

Cocchi

Yeux

Luria

Corda, soga

Corda, soga

Cuerda

Schnur

Cord

Corda

Corde

Macaiar, maquear

Fumar

Macaio, macao, maqueo Cigarro. Tabaco

Fumar

Fumar

Rauchen

To smoke

Fumare

Fumer

Cigarro. Tabaco

Cigarro. Tabaco

Zigarette. Tabak

Cigarette. Tobacco

Sigaro. Tabacco

Cigarette. Tabac

Macaio largaño

Charuto

Charuto

Puro

Zigarre

Cigar

Sigaro

Cigare

Mamelar

Mamar

Mamar

Mamar

Saugen

To suck

Poppare

Téter

Mamelo, margarita,
raigaña

Peito. Seo

Peito, seio

Pecho, Seno

Brust, Brüste

Chest. Breast

Petto, seni

Poitrine, sein

Manchado

Feito, fabricado,
construído

Feito, fabricado,
construído

Hecho

Tatsache

Fact

Fatto

Fait

Manchar o pino

Facer tempo, tardar
máis da conta

Fazer tempo, encher
chouriços

Hacer el tiempo

Zeit totschlagen

To pass one’s time

Far tempo

Faire traîner en longueur

Manchar

Arranxar paraugas;
traballar

Arranjar ou compor
Arreglar paraguas;
guarda-chuvas; trabalhar trabajar

Arbeiten

To work

Lavorare

Travailler

Mancho

Estaño. Traballo. Oficio

Estanho. Trabalho. Ofício Estaño

Zinn

Tin

Stagno

Etain
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Ferramentas que os
cerralleiros levan ás
costas nunha caixa

Ferramentas que os
Herramientas y útiles de Werkzeuge von
consertadores de tachos
los lañadores
Schlossern
levam às costas

CASTELÁN
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Mandurriar

Mandar, ordenar

Mandar, ordenar

To milk

Ordenar, mandar

ALEMÁN

Melken

INGLÉS

ITALIANO
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Outils des ferblantiers

Comandare Mettere in
ordine

Ordonner, ranger

Mandurrio

Mando

Mando

Mando

Kommando

Control

Comando

Commandement

Manxua

Domingo

Domingo

Domingo

Sonntag

Sunday

Domenica

Dimanche

Maqueanta da guaina

Cheminea

Chaminé

Chimenea

Kamin

Chimney

Camino

Cheminée

Maquear

Fumar, Fumegar

Fumar, fumegar

Echar humo

Rauch ablassen

Smoke going up

Buttar fumo

Fumer

Maquina

Rúa

Rua

Maquinar

Andar, camiñar coa roda Andar, caminhar com a
de afiar
roda de afiar

Calle

Gasse

Alley

Vicolo

Rue, passage

Andar con la rueda
de afilar

Mit dem Schleifstein
unterwegs sein

To walk with the
grindstone

Andare con la ruota

Repasser les couteaux

Maquino

Camiño

Caminho

Vereda

Weg

Way, Path

Strada Sentiero

Chemin, sentier

Maragota

Castaña, bulló

Castanha, Bilhó

Castaña

Kastanien

Chestnut

Castagna

Châtaigne, marron

Marralla

Cadea

Corrente

Cadena

Kette

Chain

Catena

Chaîne

Mastacho, mastocho

Máis

Mais

Más

Mehr

More

Piú

Plus

Mea, meia

Ovella

Ovelha

Oveja

Schaf

Sheep

Pecora

Brebis

Hotelbesitzer(-in)

Hotel owner

Alberghiere

Hôtelier –ère

Pousadeira –o,
Meixueira –o, taloneiro
hoteleira –o

Pousadeira –o, estala
Hotelera –o
jadeira –o, hoteleira –o

Meixúo, meixueiro

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel

Hotel /albergo

Hôtel

Melador, melante

Ladrón

Ladrão

Ladrón

Dieb

Thief

Ladro

Voleur

Melancio

Roubo, furto

Roubo, furto

Estraperlo

Schwarzhandel

Black market

Mercato

Marché noir

Melar

Roubar

Roubar

Robar

Stehlen

To steal

Rubare

Voler

Meleos

Pelos, cabelos

Pelos, cabelos

Pelos

Haare

Hairs

Capelli

Poils, cheveux

Melga

Albarda

Albarda

Albarda

Sattel

Saddle

Basto

Bât

Montone

Mouton

Melgueiro

Albardeiro

Albardeiro

Albardero

Sattler

Saddler

Meo, meio

Carneiro

Carneiro

Carnero

Schafsbock

Ram

Bâtier

Mercha de ganchos

Ferraxaría

Loja de ferragens

Ferretería

Eisenhandel

Ironmongler’s shop

Ferramenta

Quincaillerie

Mercha, tola

Tenda, loxa

Loja

Tienda

Geschäft

Store

Negozzio

Boutique

Michi

Medio, a

Meio

Medio, a

Hälfte

Half

Mezzo

Moitié, à

Michi claro

Mediodía

Meio-dia

Mediodía

Mittag

Noon

Mezzogiorno

Midi

Milcos

Aragoneses

Aragoneses

Aragoneses

Bewohner der Region
Aragon

Person from Aragon

Aragonesi

Aragonais

Milcos

Vascos

Bascos

Vascos

Basken / Bevölkerung
des Baskenlandes

People of the Basque
Region

Baschi

Basques

Miracosas, zambullo

Penico

Penico

Orinal

Urinieren

To piss

Orinale

Vase de nuit, pot de
chambre

Mirco –a, milco –a

Lobo –a

Lobo –a

Lobo –a

Wolf

Wulf

Lupo

Loup –louve

Mirello

Gato

Gato

Gato

Katzen

Cat

Gatto

Chat

Mireus

Ollos

Olhos

Ojos

Augen

Eyes

Ócchi

Yeux

Baciare. Povare licuori

Baiser. Goûter des
liqueurs

Miscar, petar

Beixar. Probar licores

Beijar. Provar licores

Besar. Probar licores

Küssen. Liköre kosten

To kiss. To taste liquors

Miúda

Herba

Erva

Hierba

Gras

Grass

Erba

Herbe

Moles

Sopas de pan

Sopas de pão

Sopas de pan

Brotsuppe

Bread soups

Zuppa di pane

Panade

Monxurria

Monxa, freira

Monja, freira

Monja

Nonne

Nun

Suora

Religeuse

Mordata

Riso

Riso

Risa

Lachen

Laughter

Risata

Rire

Mordates, rigaños,
triscantes

Dentes

Dentes

Dientes

Zähne

Teeth

Denti

Dents

Mordato

Beixo

Beijo

Beso

Kuß

Kiss

Bacio

Baiser, bisou

Mordato

Dente

Dente

Diente

Zahn

Tooth

Dente

Dent

Mordonas

Abellas

Abelhas

Abejas

Bienen

Bees

Ape

Abeilles

Moreno

Monte

Monte

Monte

Hügel

Mount

Monte

Montagne

Moro

Aldea, Lugar

Aldeia, lugar

Pueblo Lugar

Dorf Ort

Village Place

Paese Posto

Village, hameau

Mocha, mouga, oreto, pielo Viño

Vinho

Vino

Wein

Wine

Vino

Vin

Murelo, raleiro

Moinho

Molino

Mühle

Mill

Molino

Moulin

Muíño

Mutila –o

Rapaza –rapaz, filha –o Rapariga –rapaz; filha –o Chica –o, hija –o

Mädchen/Junge

Girl /boy, son-daughter Ragazza –o, figlio –a

Garçon –fille, fils –fille

Mutilo –a, novato –a

Mozo –a

Junge Person

Young person

Giovane

Jeune

Naceiro

Eigentümer (zugleich
Amo (afiador e
Amo (el que es afilador
Messerschleifer- und
gobernador ao mesmo Amo –a. Mestre –a.
y lanador al mismo
Schlossermeister).
tempo). Mestre afiador Afiador –a e consertador tiempo). Maestro,
Meister, der gleichzeitig
e cerralleiro ó mesmo
simultaneamente
afilador y lañador al
Messerschleifer u.
tempo
mismo tiempo
Schlosser ist

Owner (Knife grinder
and locksmith at the
same time). Master,
knifegrinder and
locksmith at the same
time

Maestro di arrotini

Maître aiguiseur et
raccommodeur

Moço –a

Joven
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Sardinhas

Sardinas

Sardinen

Sardines

Sarde

Sardines

Neblurria

Néboa, neboeiro

Névoa, nevoeiro

Niebla

Nebel

Fog

Nebbia

Brouillard

Negriña

Pulga

Pulga

Pulga

Floh

Flea

Puce

Puce

Negriñeira

Caldeira

Caldeira

Caldera

Dampfkessel

Boiler

Caldaia

Chaudière

Nexo

Non. Nada. Ningún

Não. Nada. Nenhum

No. Ninguno

Nein. Kein

No. None

No. Nessuno

Non. Rien. Aucun –e

Roper

Cordaio

Cordelier

Stumm

Dumb

Muto

Muet

Noceiro

Cordoeiro, cordeiro

Cordoeiro

Cordelero

Nonarromana

Mudo

Mudo

Mudo

Noseces

Nós

Nós

Nosotros

Wir

We

Noi

Nous

O que asúa o corrente

Tixola

Sertã, frigideira

Sartén

Bratpfanne

Frying pan

Padella

Poêle

Agua. Lluvia

Wasser. Regen

Water. Rain

Acqua. Pioggia

Regnen. Urinieren. Naß
machen

To rain. To piss. To make Piove. Inzuppare.
weat
Sputare

Oreta

Auga. Chuvia

Água. Chuva

Oretar

Chover. Mollar. Chorar.
Mexar

Chover. Molhar. Chorar.
Llover. Mear. Mojar
Mijar

Oretar pola garlea

Cuspir

Cuspir

Escupir

Spucken

Spit

Oretar polos mireos

Chorar

Chorar

Llorar

Weinen

To cry

Eau. Pluie
Pleuvoir. Uriner, pisser.
Mouiller
Cracher

Piangere

Pleurer

Oreteira

Fonte

Fonte

Fuente

Quelle

Source

Fontana

Fontaine, source

Oreteiriño

Regato

Regato

Arroyo

Wasserfall

Waterfall

Ruschello

Ruisseau

Oreteiro

Río

Rio

Río

Fluß

River

Fiume

Rivière, fleuve

Oreteiro guezo

Regato

Regato, riacho

Riachuelo

Bach

Brook

Ruschello

Ruisseau

Caldo

Suppe

Soap

Brodo

Bouillon

Oreto

Caldo

Caldo

Orrangas

Guardas Civís

Guardas Civis/Republicanos

Orxo

Centeo

Centeio

Centeno

Roggen

Rye

Segale

Seigle

Pala, rema

Culler

Colher

Cuchara

Löffel

Spoon

Cucchiaio

Cuiller

Palea

Pobre, moinante, pedinte Moinante.Vadio.Pedinte Pobre

Arm

Poor

Povere

Pauvre

Pallifar

Agachar, ocultar

Sich verstecken

To hide

Nascondere

Cacher

Ocultar

Ocultar

Panarra

Mendigo

Mendigo

Mendigo

Bettler

Beggar

Mendicante

Mendiant

Papiloso

Libro

Livro

Libro

Buch

Book

Libro

Livre

Papuxa

Vulva

Vulva

Sexo femenino

Weibliches Geschlecht

Feminine sex

Sesso femminille

Vulve

Paglia

Paille

Parafusa

Trade, berbequí

Berbequim

Parahuso

Zum Gebrauch

For use

Parrela

Palla

Palha

Paja

Stroh

Straw

Foret

Parreleiro, parriá, parrián Palleira

Palheiro

Pajar

Stall

Barn

Pagliaio

Meule

Parrelo

Lenço

Pañuelo

Taschentuch

Handkerchief

Fazzoletto

Mouchoir

Pano das mans

Parrelo guecho

Billete de 100 ptas.

Nota de 100 ptas.

Billete de 100 ptas.

100 Ptas Schein

Bill of 100 ptas.

Billet de 100

Parrelo medio

Billete de 500 ptas.

Nota de 500 ptas.

Billete de 500 ptas.

500 Ptas Schein

Bill of 500 ptas.

Billet de 500

Parreño largaño

Billete de 1.000 ptas.

Nota de 1.000 ptas.

Billete de 1.000 ptas.

1000 Ptas Schein

Bill of 1.000 ptas.

Biglietto di 1000

Billet de 1000

Patullo

Rosario

Rosário, terço

Rosario

Rosenkranz

Rosary

Rosario

Chapelet, rosaire

Peladeira

Figueira

Figueira

Higuera

Feigenbaum

Fig-tree

Fico

Figuier

Pelados

Figos

Figos

Higos

Feigen

Figes

Fico

Figues

Peletrana

Pel

Pele

Piel

Haut

Skin

Pelle

Peau

Pelga –o

Criada –o

Criada –o

Criada –o

Hausbedienstete(r)

Maid /Servant

Domestico –a

Domestique

Pereiro, pireiro

Cepo

Cepo

Cepo

Falle

Trap

Ceppo

Piège

Pereiro, pireiro, zacaio

Pote

Pote

Pote

Topf

Pot

Barbattolo

Pot, marmite

Picaña, picañeira

Agulla

Agulha

Aguja

Nadel

Needle

Guglia

Aiguille

Picoa, zacaio

Pota

Panela

Puchero

Eintopfgericht

Stew

Pentola

Marmite, pot-au-feu

Picolar

Cravar

Cravar

Clavar

Festnageln

To nail

Conficcare

Clouer

Picolo

Cravo

Pregos, grampos

Clavo

Nagel

Nail

Chiodo

Clou

Pilda, pilde

Cu

Cu

Ano

Gesäß

Anus

Ano

Anus

Cagado. Roto

Scheisshaufen /
Schisser. Kaput

Shit. Broken

Fifone. Rotto

Cassé

Pildado

Cagado. Perdido. Roto

Sujo. Perdido. Roto

Pildar

Scheißen. Stuhlgang
To shit. To defecate. To
Defecar. Perder. Romper Defecar. Perder. Romper Defecar. Perder. Romper haben. Verlieren. Kaputt
loose. To break
machen

Cagare. Defecare.
Perdere. Rompere

Chier. Aller à la salle,
chier. Perdre. Casser
Fesses

Pildares

Nádegas

Nádegas

Nalgas

Hinterteile

Rumps

Natiche

Pildaría

Porcaría

Porcaria

Porquería

Abscheulichkeit

Nastiness

Pocheria / sporchezza

Cochonnerie

Pildarse

Cagarse. Faltar á
palabra

Cagar-se. Faltar à
palavra

Cagarse. Faltar a la
palabra

Schiß (Angst) haben.
Das Wort nicht halten

To be scared. To break
one’ s word

Privodi parola

Foirer. Manquer à sa
parole

Pildatoria

Caganeira

Caganeira

Cagalera

Durchfall

Diarrhea

Diarrea

Diarrhée

Pildatorio

Retrete

Retrete

Retrete

Toilette

Toilet

Toilete

Toilettes, cabinets

Pilde, tofe

Cu

Cu, ânus

Culo

Gesäß

Ass

Sedere

Cul

Pinaza

Cunca

Tigela, chávena

Escudilla (taza)

Trinkschale

Cup

Scudella

Bol

Pinazas

Gurpo de copas da baralla Naipe de copas no baralho palo de copas de baraja Kelche (Spielkarten)

Cups (play cards)

Semme di coppe

Cœurs
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Pinchas

Espadas

Espadas

Espadas

Klingen

Swords

Spade

Epées

Pireira, cazurria

Cazola

Tacho

Cazuela

Kasserolle

Casserole

Cipolla

Casserole

Piros, zorrabias,
zurapaxe, zurraxe,
zuros, zuro, zurus

Diñeiro

Dinheiro

Dinero

Geld

Money

Soldi

Argent

Pistolo

Cuartillo de viño

Quartilho de vinho

Cuartillo de vino

Viertel (Weinmaß)

Quarter (glass of wine) Quattrino

Chopine

Presenta

Arroba

Arroba

Arroba

Gewichtseinheit

Unit of weight

Chicciola

Arrobe

Proíña

Burro, zoupón

Burro. Desajeitado

Burro, torpe

Dummkopf

Fool

Tonto, ingorante, stupido Crétin, idiot

Que che aparenta o
caneante?

Que hora é?

Que horas são?

¿Que hora es?

Wie spät ist es?

What time is it?

Che ora e

Quelle heure est-il?

Quebantar

Quedar, sobrar

Sobrar

Quedar, sobrar

Bleiben, Uebrig bleiben

To stay, To be left over

Rimanere, Avanza

Rester, être de trop

Queicoa, san queicoa,
queicos, sanqueico,
sanqueicos

Deus

Deus

Dios

Gott

God

Dio

Dieu

Queicoas

Santas, Imaxes

Santas. Imagens

Santas (imágenes)

Heiligenbilder. Bilder

Saints (images)

Immagine

Saintes. Images

Queicos

Santos, Imaxes

Santos. Imagens

Santas (imágenes)

Heiligenbilder. Bilder

Saints (images)

Immagine

Saints. Images

Queimar

Asar

Assar

Asar

Braten

To roast

Arrustire

Rôtir

Queimón

Allo

Alho

Ajo

Knoblauch

Garlic

Aglio

Ail

Queimonada

Cebolada

Cebolada

Comida de cebollas

Zwiebelgericht

Meal with onions

Pranzo di cipolle

Repas à base d’oignons

Queiquiña –o

Santa –o

Santa –o

Santa –o

Heilige(r)

Saint

Samta-p

Saint –e

Quelfas

Maricón

Maricón, paneleiro

Maricón

Arschloch

Arse-hole

Finocchio

Pédé

Queimagancheira

Ferraría

Ferraría

Herrería

Schmiede

Blacksmith shop

Fucina

Forge

Quilma

Mochila

Mochila

Mochila

Rucksack

Knapsack

Zaino

Sac à dos

Quilmo

Bornal, saco

Bornal, saco

Morral, saco

Futtersack, sack

Bag

Carniere, sacco

Musette, sac

Queimacho

Pimento

Pimento

Pimiento

Pfeffer

Pepper

Peperone

Piment

Rabechas

Ameixas

Ameixas

Ciruelas

Pflaumen

Plums

Susina

Prunes

Rabecho

Ameixeira

Ameixieira,ameixeira

Ciruelo

Pflaumenbaum

Plum tree

Susino

Prunier

Rabón, rabudo

Mes

Mês

Mes

Monat

Month

Mese

Mois

Raigaños

Nabos

Nabos

Nabos

Grünes Blattgemüse

Nabos (green vegetables) Rapa

Navets

Raiola, raiona

Estrada

Estrada

Carretera

Landstraße

Highway

Route

Raiona

Estrada. Vía do tren

Rañeira, rañouta, rañuta Sardiña

Strada

Estrada, linha do comboio Ferrovía

Gleise

Rails

Binario

Voie ferrée

Sardinha

Sardine

Sardine

Sardina

Sardine

Sardina

Rañeiro

Xurelo

Carapau

Jurel

Makrele

Macherel

Sarda

Chinchard

Rañola –o

Aixada

Enxada

Azada

Hacke

Hoe

Zappa

Houe

Grub hoe

Zappa

Pioche

Pietra di arrotino

Pierre à affûter d’un
remouleur

Rañolo

Legón

Enxadão

Azadón

Große Hacke

Rebolo

Pedra de asentar da
roda de afiar

Pedra de assentar do
afiador. Rebolo

Piedra de asentar del
afilador

Stone used by
Messerschleiferwerkzeug
Knifegrinders

Recibumelo

Recibo

Recibo

Recibo

Quittung

Receipt

Ricevuto

Reçu

Recovaxe, recovaxo

Colleita

Colheita

Cosecha

Ernte

Harvest

Raccolta

Récolte

Redonda

Laranxa

Laranja

Naranja

Orangen

Orange

Arancia

Orange

Redondeiro

Laranxal

Laranjal

Naranjal

Orangenbaum

Orange tree

Arancio

Orangeraie

Redondo

Laranxeira

Laranjeira

Naranjo

Orangenbaum

Orange tree

Arancio

Oranger

Redondo

Mundo

Mundo

Mundo

Welt

World

Mondo

Monde

Remos

Brazos

Braços

Brazos

Arme

Arms

Braccia

Bras

Ría

Pedra

Pedra

Piedra

Stein

Stone

Pietra

Pierre

Podantar

Poder

Poder

Poder

Macht

Power

Potere

Pouvoir

Ruar

Pescar

Pescar

Pescar

Fischen

To fish

Pescare

Pêcher

Rufé, rulé

Ruín

Ruim

Ruin

Minderwärtig/billig

Of bad quality

Vile

Misérable

Rulo –a

Rico

Rico

Hacendado

Grundbesitzer

Landowner

Propetrio

Fortuné, riche

Rutar

Rifar

Repreender, ralhar

Reñir

Schimpfen

To insult

Litigare

Se disputer

Ruxas

Noces

Nozes

Nueces

Nüsse

Nuts

Noci

Noix

Noce

Ruxeira

Nogueira

Nogueira

Nogal

Walnussbaum

Walnut

Sabanta

Professora

Professora

Maestra de escuela

Schullehrer

Sabantar, sabentar
Sabante

Saber
Professor

Saber
Professor

Saber
Maestro de escuela

Wissen
Schullehrerin

Teacher of school (male) Maestra di scuola
Sapere
To know

Maîtresse d’école
Savoir

Teacher of school (feml.) Maestro di scuola

Maître d’école

Ciencia, sabiduría

Wissenschaft, Klugheit
/ Wissen

Science, Wisdom

Science, sagesse

Sabenta

Ciencia, sabedoría

Ciência, sabedoria

Scienza, sapienza

Noyer

Sabuxa

Sarna

Sarna

Sarna

Krätze

Scabies

Rogna

Gale

Sangrumela

Sangue

Sangue

Sangre

Blut

Blood

Sangue

Sang

Sapeira, salexa

Sal

Sal

Sal

Salz

Salt

Sale

Sel

Sapeiro

SaIeiro

Saleiro

Salero (para sal)

Salzstreuer

Salt-shaker

Porta sale

Salière
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Senturriarse

Sentarse

Sentar-se

Sentarse

Sitzen

To sit

Sedersi

S’asseoir

Sibis, sieces

Si

Sim

Sí

Ja

Yes

Si

Oui

Sinada, xinada

Señora

Senhora. Menina

Señora

Dame

Lady

Signora

Madame

Sinado, xinado

Señor

Senhor

Señor

Herr

Sir

Signore

Monsieur

Sitorrio

Sitio

Sítio

Sitio

Aufstellungsort

Site

Posto

Place

Sorda –o

Sordecha –o

Xorda –o

Surda –o

Sorda –o

Taube Person

Deaf person

Sordechada

Xordez

Surdez

Sordera

Taubheit

Deafness

Sourd –e
Surdité

Solano –a, solete –a

Só, soa

Só, sozinho –a

Solo –a

Alleine

Alone

Solo –a

Seul –e

Súa, xúa, xuiña

Lume. Fósforo

Lume. Fósforo

Lumbre. Cerilla

Feuer. Streichholz

Fire. Match

Fuoco. Cerino

Feu. Allumette

Subichar

Subir. Erguer

Subir. Erguer

Subir. Levantar

Aufstehen

To rise

Alzare

Lever

Tabicar

Copular

Copular

Fornicar

Mahlzeit einnehmen

To have a meal

Fornicare

Forniquer

Tábua

Tabla

Brett

Board

Tavola

Planche. Plaque

Tablumela, tablurria, trela Táboa
Tafeno

Demo

Diabo

Diablo

Teufel

Devil

Diavolo

Diable

Talufar, zafar

Caer

Cair

Caerse

Hinfallen

To fall

Caerese

Tomber

Enseñar

Talasiar

Mostrar. Gaguexar

Mostrar. Gaguejar

Unterrichten

To teach

Insegnare

Apprendre, enseigner

Talaxiar

Titubear. Falar
confusamente

Titubear. Falar confusa- Titubear. Hablar en
mente. Molestar, insistir camelo

Zögern / schwanken
Schmeicheln

To vacillate /To
compliment

Titubare /Parlare
confuso

Tituber. Parler de
manière confuse

Talaxías calcañeiras,
talaxías das andolias

Medias

Meias

Strümpfe

Stocking

Calze

Bas

Medias

Talaxíos

Tarecos

Tarecos, trastes

Trastos que hay en casa Haushaltskram

Household junk

Attrezzi

Les vieux meubles

Tardufo

Tarde

Tarde

Tarde

Late

Tardi

Tard

Spät

Tarelo, zuro, zurico

Cinco pesetas

Moeda de 5 pesetas

Cinco pesetas

Fünf Peseten (Münze)

Five pesetas (coin)

Cinque pesetas

Cinq pesetas

Tieces

Ti

Tu

Tu

Du

You

Tu

Tu

Tintamuza, tintamuxa,
tintazuma

Tinta

Tinta

Tinta

Tinte

Ink

Inchiostro

Encre

Tiza

Comida

Comida

Comida

Nahrung

Food

Pranzo

Repas

Tizadeiro

Sala de xantar

Sala de jantar

Comedor

Speisezimmer

Dining room

Sala da pranzo

Salle à manger

Tizador

Comensal

Comensal

Comensal

Tischgast

Companion at table

Commensale

Convive

Todato

Todo

Todo

Todo

Alles

Everything

Tutto

Tout

Tola

Taberna. Loxa, tenda de
Taberna. Mercearia
comestíbeis

Taberna

Tavernen

Tavern

Osterie

Taverne

Toleiro

Taberneiro

Taberneiro. Lojista

Tendero

Wäscheleine

Shopkeeper

Negoziante

Tavernier

Tolme

Peido

Peido, traque

Pedo

Pups

Fart

Sbronza

Pet

Tolmear

Peidar

Peidar

Ventosear

Blähungen haben

To have winds

Ventositá

Péter

Ventoseador

Jemand, der Blähungen Somebody, who has
hat
winds

Tolmeiro

Peideiro

Peideiro

Péteur

Tralla

Cadea do reloxo

Corrente do relógio

Cadena del reloj

Uhrkette

Chain (of the clock)

Catenina

Chaîne de montre

Trasufa

Detrás

Detrás

Detrás

Behind

Dietro

Tren

Ferramentas dos
Ferramentas dos
Herramientas y oficios
afiadores, paragueiros e amoladores, guardade los afiladores,
cerralleiros de potas
soleiros e consertadores paragüeros y lanadores

Hinter
Werkzeuge und Gewerbe
von Messerschleifern,
Schirmbauern und
Schlossern

Tools and trades of the
knifegrinders, umbrella
makers and locksmiths

Atrezzi de officina di
arrotini

Derrière
Outils et métier
des rémouleurs,
raccommodeurs et
ferblantiers

Trena

Cadea, prisión

Cadeia, prisão

Cárcel

Gefängnis

Prison

Carcere

Prison

Trenante –a

Carcereiro –a

Carcereiro

Carcelero –a

Insasse

Prisoner

Carcerario –a

Geôlier

Trenar

Prender, meter na
prisión

Prender, meter na na
prisão

Encarcelar

Ins Gefängnis bringen

To put into prison

incarcerare

Emprisonner

Trenca

Forquita

Forquilha

Horquilla

Mistgabel

Bracket

Forcina

Fourche, épingle

Trepes

Tres

Três.

Tres

Drei

Three

Tre

Trois

Trincantas, trinquetas

Tesouras

Tesoura

Tijeras

Schere

Scissors

Forbici

Ciseaux

To cut with scissors

Tagliare con le forbici

Couper avec des ciseaux

Trincar, trincantar,
trinquetear

Cortar com tesouras

Cortar com tesoura

Cortar con tijeras

Mit der Schere
schneiden

Trolla

Albanel

Pedreiro, alvanel

Albañil

Maurer

Bricklayer

Muratore

Maçon

Unaceiro

Cordoeiro, que fai cordas Cordoeiro, que faz
ou cordeis
cordas ou cordéis

Cordelero, que hace

Seilmacher

Cordmaker

Cordaio chi fa le corde

Cordelier

Unaza

Corda, soga

Corda, soga

Cuerda

Schnur

Cord

Corda

Corde

Vaquete

Vagabundo, vadío
Vagabundear

Vagabundo, vadio
Vagabundear

Vagabundo, vago
Vagabundear

Vagabund, Faulpelz
Herumvagabundieren

Vagabond, lazy
To wander

Vagabondo, fannullone
Vagabondare

Vagabond, fainéant
Vagabonder

Vaquetear
Varante, ventanuxa
Ventuxar

Alcalde

Presidente da Câmara

Alcalde

Bürgermeister

Mayor

Sindaco

Maire

Sospeitar

Suspeitar

Sospechar

Befürchten

To suspect

Sopettare

Soupçonner

Verdoca

Verdura

Verdura

Verdura

Gemüse

Vegetable

Verdura

Légumes verts

Viaxantes

Paxaros. Piollos

Pássaros. Piolhos

Pájaros

Vögel

Birds

Ucelli

Oiseaux

Vilón

Cidade, vila

Cidade, vila

Ciudad, villa

Stadt, Großes Dorf

City, Big village

Cittá, Cittadella

Ville

284

~

BARALLETE

GALEGO

PORTUGUÊS

CASTELÁN

ALEMÁN

INGLÉS

ITALIANO

FRANCÉS

Vilona

Vila

Vila

Villa

Landhaus

Country house

Villa

Ville

Violas

Cornos das vacas

Cornos das vacas

Astas de vaca

Halterung für Kühe

Fixture for cows

Corna

Cornes

Virxena

Igrexa. Misa

Igreja. Missa

Misa

Messe

Mass

Messa

Messe

Messe lesen

To say mass

Dire la messa

Dire la messe

Silber- und Goldhändler

Merchant of silver
and gold

Mercante d’argento
e oro

Acquéreur d’or et
d’argent

Gold

Gold

Oro

Or

Virxenar

Misar, dicir ou ouvir misa Dizer ou ouvir missa

Misar

Viveleiro

Mercador de prata
e ouro

Mercador de prata
e ouro

Mercader de plata y
de oro

Vivelo

Ouro. Grupo de ouros
da baralla

Ouro. Naipe de ouros do
Oro
baralho

Voseces

Vós

Vós

Vosotros

Ihr

You (several persons)

Voi

Vous

Vranurrio

Verán

Verão

Verano

Sommer

Summer

Estate

Eté

Xabarreador

Capador

Capador

Castrador

Kastrator

Castrator

Castratore

Châtreur

Xabarrear

Capar

Capar

Castrar

Kastrieren

To castrate

Castrare

Châtrer

Xabeca, xabeira

Chaqueta

Casaco. Jaqueta

Chaqueta

Jacke

Jacket

Giacca

Veste

Xabeco

Colete

Colete

Chaleco

Weste

Vest

Giubbotto

Gilet

Xabeque

Xabón

Sabão

Jabón

Seife

Soap

Sapone

Savon

Xambernía

Sotana

Sotaina, batina

Sotana

Soutane

Cassack

Sottana

Soutane

Xamboucudo

Cabezudo

Cabeçudo

Cabezón

Dickkopf

Bigheaded

Testone

Cabochard

Xameque

Xamón

Presunto

Jamón

Schinken

Ham

Proschiutto

Jambon

Xamonda

Navalla

Navalha

Navaja

Taschenmesser

Knife

Coltello

Couteau, canif

Xamondada

Navalhada

Navalhada

Navajazo

Stich / Schnitt

Cut

Costallata

Coup de couteau

To cut

Xamondar

Cortar

Cortar

Cortar

Schneiden

Xaroba, xaropa

Sidra

Sidra

Sidra

Sidre (Apfelschaumwein) Cider

Tagliare

Couper

Sidra

Cidre

Xato

Catro

Quatro

Cuatro

Vier

Four

Quatro

Quatre

Xemba, xerma

Xente

Gente

Gente

Leute

People

Gente

Gens, monde

Xena

Cabra

Cabra

Cabra

Ziege

Goat

Capra

Chèvre

Xeniño –a

Cabrito –a

Cabrito –a

Cabrito –a

Zicklein

Kid

Capretto

Chevreau, chevrette

Xernar

Morder

Morder

Morder

Beißen

To bite

Mordere

Mordre

Xerrumela

Xerra, caneca

Jarra, caneca

Jarra

Krug, Becher

Pot, jar, mug

Brocca, boccale

Jarre, pichet

Xinadiña

Señorita

Menina

Señorita

Fräulein

Young lady / Miss

Signorina

Demoiselle

Xibas

Sacerdote, padre

Sacerdote, padre

Sacerdote

Priester

Priest

Sacerdote

Prêtre

Xibas largaño

Bispo

Bispo

Obispo

Bishof

Bishop

Vescovo

Evêque

Xilento

Famento

Faminto

Hambriento

Hungrig

Hungry

Famento

Affamé

Xinada –o da mandurria

Raiña, rei; xefa –e de
estado

Rainha, rei; chefe –a
de estado

Reina, rey; jefa –e de
estado

Königin, König;
Staatschef

Queen, king; Head of
State

Regina, re; capo di stato Reine, roi; chef d’état

Xinadería

Casa de señores

Casa de senhores

Casa de señores

Herrenhaus

Mansion

Casa di signori

Grande maison, manoir

Xingrar

Tocar música

Tocar música

Tocar música

Musik spielen

To play music

Toccare la musica

Jouer de la musique

Xingro

Asubío dos afiadores

Assobio dos amoladores

Silbato (de los
afiladores)

Messerschleiferpfiff

Whistle (of the
knifegrinders)

Fischietto

Sifflet

Xira

Esmola

Esmola

Limosna

Almosen

Alms

Elemosina

Aumône

Xirante

Esmolante, pedinte

Esmolante, pedinte

Pordiosero

Bettler

Beggar (male)

Mendicante

Mendiant

Um Almosen betteln

To ask for alms

Mendicare

Demander l’aumôre

To speak slang in low
voice

Parlare in ger con voche
Jargonner à voix basse
bassa

Xirar

Pedir esmola

Pedir esmola

Pedir limosna

Xirgar

Falar barallete en voz
baixa

Falar baralhete em voz
baixa

Jargon im Flüsterton
Hablar jerga en voz baja
gesprochen

Xiro

Quente. Bem. Bo

Quente. Bem. Bom

Caliente. Bien. Bueno

Xotada

Pancada, patada, couce Pancada, patada, couce Patada

Warm. Gut

Warm. Well. Good

Caldo. Buono –a

Chaud –e. Bon –ne

Kartoffel

Kick

Calcio

Coup de pied

Xotar

Bater

Bater. Espancar

Pegar

Schlagen

To beat

Incollare, attaccarsi

Coller, frapper, battre

Xoulado –a

Aparvado –a

Aparvalhado –a

Atontado –a

Betäubt /verwirrt sein

Stunned /confused

Intintito –ta

Idiot –e

Xoular

Dormir. Aparvar

Dormir. Aparvoar

Atontar

Betäuben

To stun

Intontire

Etourdir

Xúa

Lume, fósforo

Lume, fósforo

Fuego, hoguera

Feuer

Fire

Faló

Feu, bûcher, feu de camp

Xuar

Alumear

Alumiar

Alumbrar

Leuchten

To illuminate

Illuminare

Eclairer

Xuiña

Estrela, fósforo

Estrela. Fósforo

Estrella, cerilla

Stern

Star

Stela

Etoile

Zacaia, zancaia

Bota de viño

Borracha de vinho

Bota de vino

Weinbeutel

Wine boot

Otre

Gourde

Zagarral

Pomar de maceiras

Pomar de macieiras

Manzanal

Apfelbaum

Apple tree

Melo

Pommeraie

Zapicada

Chocolatada

Chocolatada

Chocolatada

Schokoladengetränk

Chocolate drink

Cioccolatata

Chocolat (à boire)

Zapique

Chocolate

Chocolate

Chocolate

Schokolade

Chocolate

Cioccolate

Chocolat

Zoina

Clérigo, padre, sacerdote Clérigo, padre, sacerdote Eclesiástico

Geistliches

Ecclesiastic

Ecclesiastico

Ecclésiastique

Zolfa

Malleira, soba

Prügel

Beating

Bastonata

Raclée

Tareia, soba

Paliza

Zuros

Diñeiro

Dinheiro

Cuartos

Zimmer

Rooms

Stanze

Argent, sous

Zurria de bicudo

Xamón

Presunto

Jamón de cerdo

Schinken vom Schwein

Ham-Jam

Proschiutto porcino

Jambon

Zurrio

Pé

Pé

Pie

Fuß

Foot

Piede

Pied
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BARALLETE

GALEGO

PORTUGUÊS

CASTELÁN

ALEMÁN

INGLÉS

ITALIANO

FRANCÉS

Zuta

Machada

Machada

Hacha

Axt

Axe

Ascia

Hache

Zutazo

Machadada

Machadada

Hachazo

Axtschlag

Axe blow

Colpo d’ascia

Coup de hache

Zutiña

Machadiña

Machadinha

Hachuela

Große Axt

Big axe

Asietta

Hachette

Zutriña

Bufarda

Lucarna, lucerna

Ventanilla

Kleines Fenster

Small Window

Finestrino

Lucarne

Large window

Finestra grande,
Finestrone

Grande fenêtre

Zutros

Xanela grande, xanelón Janela grande, janelão

Ventana grande

Großes Fenster

Tradución ao portugués: João Ruivo
Tradución ao alemán e inglés: M aría Rodríguez Rodríguez
Tradución ao italiano: Loren Serio
Tradución ao francés: Juan Á lvarez e Myriam L agremee
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