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Tódalas persoas, pobos e culturas, ao longo da súa vida e da

que alguén queira ignoralo e mesmo contradicilo. Galicia e o

súa historia reciben aportacións puntuais

do seu entorno,

norte de Portugal son a mesma terra, separada e xunguida ao

ademais de compartir moitos destes elementos na súa orixe.

mesmo tempo polos ríos e polos montes. A mesma paisaxe cos

Esto que para moita xente é unha obviedade, faise patente

mesmos elementos naturais xuntamente coas continuas relacións

nalgúns dos traballos que presentamos neste número de

entre os dous pobos contribuiron ó longo da historia a crear

Raigame.

unha cultura e unhas tradicións semellantes como podemos
comprobar nos traballos sobre as barcas de pasaxe dos ríos

Galicia e o norte de Portugal, moi ao noso pesar, sempre vivi-

Sil, Miño e Cávado que publicamos nesta revista. As caracte-

ron de cara e de costas ao mesmo tempo. Hai anos, cando os

rísticas técnicas, fins e usos destas embarcacións son semellan-

nosos gobernos se ignoraban completamente, o pobo encar-

tes en tódolos casos. Este non é máis que un pequeno dato que

gouse de demostrar que ademais da lingua, moitos aspectos

avala o anteriormente explicado. Por moito que se quixese ou

da nosa cultura son semellantes nalgúns casos e practicamente

queira ignorar a cultura de Galicia e o Norte de Portugal foi

iguais

discurrindo parella ao longo da historia, salvando as barreiras

en moitos outros. A terra e o entorno condicionan o

desenrolo das actividades cotiáns dun xeito definitivo, por máis

naturais.
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O día catro de xuño do 2003 fai cen
anos que nacía na cidade de
Ourense Alexandre Bóveda Iglesias,
o motor de explosión do galeguismo
a quen fusilaron os militares nacionalistas no amencer do 17 de agosto
do 1936 despois de facerlle unha
farsa de xuízo.

Con tal motivo a Excma. Deputación de Ourense nomeouno fillo predilecto da provincia e formouse unha
Comisión presidida por D. Julio
Francisco Ogando Vázquez, e dela
forman parte D. Eustaquio Puga, D.
Luis Taboada e D. Enrique Bande. A
comisión na súa última xuntanza acordou programar unha semana cultural
adicada ó prócer do galeguismo e
erguerlle un monumento nos xardíns
da rúa de Barreira frente á casa
berce de Bóveda. Co gallo da dita
reunión o escultor Manuel de Buciños,
presentou o proxecto da escultura que
inmortalizará para sempre a personalidade de Bóveda. Trátase dunha alegoría simbolizada no tronco dun carballo troncado pola metade, polo
que agatuña un fato de rapaces que
son o froito do sangue de Bóveda e
a expresión do galeguismo de hoxe.
No soporte ou pedestal pétreo leva a
seguinte inscripción "Bóveda Mártir".

ENRIQUE BANDE RODRÍGUEZ

Pedrayo de Ourense, onde exerce

cos relacionados coa nosa raigame.

Sande-Ourense, 1936

na actualidade como Catedrático de
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Estudos Galegos. Adícase á investi-
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Tenerife. Profesor Numerario nos
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de Estudios Galegos” e no “Boletín

Institutos de Cangas e Otero
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i t e r a t u r a

ALEXAN DR E
BÓVE DA
« O MOTOR DE EXPLOSIÓN
DO GALEGUISMO
NO MUNDO ENTEIRO»

Enrique Bande Rodríguez

1. Notas Biográficas

mestre dos seus compañeiros no Colexio Irmáns
Villar, onde comezou a preparar as oposicións para
auxiliar de contabilidade. Rematado o Peritaxe
Mercantil na Coruña preparouse para opositar a
auxiliar de contabilidade do Ministerio de Facenda.
Tiña entón 21 anos. Despois da oposición traballou
na Delegación de Facenda de Ourense onde iniciou
a súa amizade con Cuevillas. No ano 1928 trasladouse a Pontevedra como xefe de contabilidade de
facenda. Pontevedra ía ser a súa patria de adopción.
Alí participou nas tertulias da cidade do Lérez que
tiñan lugar no café Méndez Núñez. Ó serán ensaiaba na Coral Polifónica. Foi desterrado a Badajoz sen
previo expediente e sen máis motivo que a súa
manifestación política e a súa militancia para reincorporarse novamente despois na Delegación de
Facenda de Pontevedra en 1935, logo de pasar por
Cádiz e Madrid.

Nacía o día catro de xuño do ano 1903 na casa
número 16 da rúa de Barreira, no corazón do
Ourense medieval, chamado vulgarmente o
Ourense vello, no seo dunha familia de orixe humilde, xa que o seu pai era carpinteiro, coñecido como
“o silleiro da Barreira” e a súa nai era costureira. A
primeira ensinanza encetouna na Anexa da Escola
Normal de Maxisterio, pasou despois ó Colexio dos
Irmáns Villar, coñecido como dos Villares. Preparou
por libre os cinco anos da carreira de Peritaxe
Mercantil pasando as probas na Escola de
Comercio da Coruña. Polas noites asistía as clases
nocturnas de debuxo que impartía D. Luis Xesta no
Círculo Católico. Aprendeu solfeo na Academia
Municipal. Foi membro da Coral de Ruada e do
Orfeón Unión Ourensana.Traballou como docente,
7
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2. O Galeguista
Os seus primeiros contactos co galeguismo producíronse no grupo NOS. Cuevillas introduciuno no círculo dos intelectuais galegos e ourensáns no que
militaban Otero Pedrayo, Risco e X. R. Fernández
Osexa.
En Pontevedra completa a súa formación galeguista
traballando con Castelao, Iglesias Vilarelle, Antón
Losada Diéguez. Comezou a participar activamente
na elaboración do Estatuto Autonómico, ano de
1930. Leu ós galeguistas como Brañas e Risco. Foi un
político e un economista integrado na causa nacionalista. En Pontevedra participou na IV Asemblea do
Partido e en Santiago toma parte xunto con Castelao
o día da patria galega. O 6 de decembro de 1930
decide o Congreso Fundacional do Partido Galeguista participar na elaboración do programa do partido galeguista no que Bóveda colaborou no eido
económico con conferencias e mitins sobre o galeguismo por toda Galicia.

Bóveda por Siro.

3. Papel de Bóveda
no Partido Galeguista
En 1931 nacía o partido galeguista. Os días 5 e 6 de
nadal do ano 1931 xuntáronse en Pontevedra os persoeiros de 22 agrupacións nunha asemblea que deu
a luz ó partido galeguista pola fusión de distintos
grupos como eran: o partido nacionalista republicano de Ourense, liderado por Otero Pedrayo, o partido galeguista de Pontevedra, liderado por Castelao, o
grupo autonomista de Vigo de Valentín Paz Andrade
e a organización republicana de Buenos Aires. Había
en total 22 grupos locais. No consello directivo do
partido quedou incluído como secretario da organización Alexandre Bóveda Iglesias, adicándose á tarefa da ampliación da base social do partido galeguista
con todas as súas forzas. En menos dun ano os grupos sociais pasaron a ser máis de 100 e os afiliados
pasaron de 600 a 30.000. En 1932 acadou a secretaría xeral do partido galeguista. Podemos dicir que
Castelao foi o ideador xeral do galeguismo e Bóveda
o executor fiel. O home organizador e traballador
incansable. Bóveda desde entón só vivíu para facer
realidade a liberdade de Galicia. Desde a fundación
do partido participou nas tarefas executivas. No ano
1936 para non perder a carreira do Estatuto Galego
o partido galeguista tivo que escorarse cara o frente
popular. Foi entón cando unha parte da chamada
dereita galeguista afastouse. O partido galeguista
orientouse cara a consecución da autodeterminación política. O 6 de decembro do ano 1930 decidía
o congreso fundacional participar na elaboración do

Fotografía do carnet
do Seminario de Estudos Galegos.
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programa do partido no cal Bóveda colabora no eido
económico. Foi o máximo organizador da expresión
política concreta do galeguismo e da súa encarnación nunha actividade partidaria. Desde que chega a
Pontevedra Bóveda convírtese no motor de explosión do grupo galeguista. Bóveda era consciente da
situación política que se estaba a vivir no periodo
republicano.
A obra de Bóveda é en gran parte a do partido galeguista. Bóveda destacou por ser o organizador e o
animador do partido.A labor de Bóveda nos anos da
II República asombrou a todos.A maior parte do realizado naquel momento debeuse a él. Defendeu sempre a necesidade de unión dos partidos políticos.
Defendeu tamén sempre unha situación de centro
esquerda. Desplegou unha febril actividade. Entre as
súas reponsabilidades figura a organización e o control da actividade galeguista e por iso fala moitas
veces de apuntalar o partido. O obxectivo era darlle
unha dimensión social e colectiva a vida cotiá galega
en todos os eidos. Bóveda é o partido galeguista, ten
ó seu favor o facer posible o primeiro Estatuto
Galego de Autonomía.A fe no seu traballo e o anhelo de ver plasmada a realidade de Galicia nun proxecto de Estatuto fixo de Bóveda o máis nitidamente nacionalista e progresista de todos, un elemento
activo na redacción do Estatuto. Despois do discurso
de Bóveda no paraninfo da universidade compostelana Otero Pedrayo afirmaba admirado: “Endexamais escoitei unha verba así neste lugar” con
aquel discurso cavaba Bóveda o seu cadaleito.

Bóveda antes de 1935.

Bóveda por Castelao.
4. Labor de Bóveda na Elaboración
do Estatuto de Autonomía
A principal actividade dos galeguistas foi o Estatuto
de Autonomía de Galicia. A elaboración do Estatuto
tivo unha longa prehistoria xa que se iniciou no ano
1930. O Alcalde de Santiago, Ánxel Casal, convocou
unha asemblea de concellos que tivo lugar o 3 de
xuño de 1930. Na dita asemblea foi nomeada a
ponencia de técnicos encargados de redactar o proxecto de Estatuto, figura destacada da dita ponencia
era Bóveda, a quen invitaron a participar, e desde
entón adicou a aquel empeño todos os azos do seu
entusiasmo galeguista. A ponencia reuniuse durante
seis meses, informouse e discutiuse en Santiago
baixo a presidencia de D. Enrique Raxoi, secretario
da Comisión Redactora do Estatuto para traballar, xa
que a elaboración do estatuto foi obra dun grupo de
traballo integrado por Carballo Calero, Paz Andrade,
Tovío e Alexandre Bóveda. Ó longo dese tempo
todos os domingos reunianse en Santiago.Aínda ben
non se acabara de proclamar a II República
9
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5. Xuízo Sobre a Personalidade
de Alexandre Bóveda

Española. A sección de Ciencias
Sociais, Políticas e Económicas do
Seminario de Estudios Galegos
tiña xa elaborado un proxecto de
Estatuto para Galicia en maio de
1931. Rematado o encargo do
Estatuto, o anteproxecto foi
exposto ó público, sometido a
información e presentado a debate.
O proxecto de Estatuto de Galicia
recollía integramente a problemántica facendística galega. A asemblea
de concellos convocou unha
xuntanza no paraninfo da
Universidade de Santiago
para os días 17, 18 e 19 de
nadal de 1932. O 19 de
nadal o discurso de
Bóveda fixo que se acendese na galaxia do Señor
Santiago unha nova
estrela producindo un
impacto fondo na
conciencia galega.
Rematado o dis-

Bóveda foi un home con sentido ético, vencellado a cultura e tamén a nación galega.
Foi o máximo organizador da expresión
política concreta do galeguismo e o principal animador e organizador da práctica política do galeguismo. Na historia de Galicia Bóveda
cumpliu un papel sustantivo. Era un
home con vivencia ética.
Estivo sempre vencellado
ó Seminario de Estudios
Galegos. Na fundación
do partido participou
con conferencias, artigos e mitins. Foi o
principal animador
da vida política do
galeguismo.
Bóveda mostrouse sempre non
só como antiespañol
senon
tamén como antimilitarista. As
ideas sementadas por Bóveda
foron esnaquizadas polos militaristas fascistas. A labor de
Bóveda na redacción do Estatuto
de Autonomía
asustou a todos.
Foi un home
entregado a causa
do seu país. Foi un
galego progresista
e nacionalista. Foi a
primeira víctima da
traxedia apocalíptica que se aveciñaba. “Home enteiro, soñador desperto e durmido, dun alto ideal”. Dinos o seu curmán Xerardo: “Fuches bo home, bo fillo, bo pai,
bo cidadán”. Foi o loitador infatigable do galeguismo. Foi o símbolo do sentimento galeguista e chegou ata a categoría de símbolo ós 33 anos de idade.
Fixo que os galegos se sentisen galegos nunha
terra libre e dona do seu destino. Foi o mártir da
autonomía. Traballou no seu posto oficial, escribiu
en xornais e impartíu centos de conferencias. Con
el o renacemento do partido galeguista foi estrelante. Foi o motor de explosión do partido galeguista.

curso os 400 delegados
dos concellos galegos
tributaron unha clarmorosa ovación a
Bóveda e aprobaron o
Estatuto por unanimidade. Aprobado
o
Estatuto pola asemblea
de concellos tan só falta
o requisito esixido pola
constitución, isto é, a súa
aprobación mediante plebescito popular. O plebescito do Estatuto celebrouse o 28 de xuño de 1936 e
aprobouse por unha votación afirmativa do 74% do
censo electoral. Foi o amencer e a ledicia. O 15 de
xullo unha comisión entregou en Madrid o texto oficial do Estatuto de Galicia ó presidente das Cortes
pero a situación militar provocada o 20 de xullo por
un sector do exército impedíu a súa aprobación.
10
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Proxecto de monumento
a Bóveda de Manuel Moldes.

6. Detención e
Encarcelamento
de Bóveda
O 19 de xullo de 1936 detiveron
a Bóveda no Goberno Civil de
Pontevedra. Poucas horas despois
deixábano en liberdade baixo a
promesa de presentarse no cuartel de artillería o día seguínte.
Pasou aquela noite na casa do seu
sogro que lle suxeríu fuxir ou acocharse algún
tempo, e Bóveda contestoulle que iso non o facía xa
que él non fixera nada malo. Na mañá do día 20 detivérono de novo na casa do seu sogro e conducírono
ó cárcere de Pontevedra instalado na Escola Normal
de Maxisterio. Anoitecendo para o día 26 sacárono
do cárcere e conducírono en automóvil xunto cunha
parella da Garda Civil. Dirixíronse a Pontecaldelas,
intentaron “pasealo”, no camiño quixéronlle aplicar
a lei de fuga pero Bóveda non se deixou enganar.
Encadeárono en Pontecaldelas e ós poucos días levárono a Caldas de Reis, despois ingresou novamente
no cárcere, instalado na Escola Normal de Pontevedra e o 17 de agosto foi trasladado ó cárcere civil
da dita cidade de donde o mesmo día sacárono con
destino a Caeira para ser fusilado.

7. Acusación e Testemuñas en Contra
e a Favor de Bóveda
Detivérono baixo a acusación de que entregara
armas á resistencia.Acusación organizada e argallada
con arbitrariedade e con artimañas. Acusárono
tamén de participar na organización dende o
Goberno Civil da revolta protagonizada polas milicias de esquerdas para defender a cidade de
Pontevedra contra os feixistas. As acusacións xa
viñan de atrás. As principais testemuñas contra
Bóveda foron a dun velliño, porteiro do Goberno
Civil, que dixo que Bóveda era o que mandaba no
despacho do gobernador civil os días 17, 18 e 19 de
xullo e que no caso de fracasar o alzamento “Bóveda
y su pandilla lucharían matando a todos los mili11
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tares”. Tamén houbo quen testemuñou dicindo que
Bóveda era separatista, comunista e antiespañol, disgregador da unidade nacional e traidor.Tamén houbo
testemuñas a favor de Bóveda que viñan de xentes
nada sospeitosas, así os capitáns Sánchez Cantón e
Manuel Casal declararon que cando entraron no
Goberno Civil nin Bóveda nin o gobernador civil
deran motivos de queixas, non opuxeron resistencia
e limitáronse a dicir que non se rendían se non era
pola forza. Xosé García Vidal excatedrático de
Dereito Administrativo, avogado da Deputación de
Pontevedra, dixo: “Non creo que o Señor Bóveda
sexa un separatista y afirmo que no lo es ni él ni
su programa, ni los estatutos de su partido”. A
pesares de todo, os militares feixistas inimigos do
estado de autonomías fixeron crer ás xentes que
Bóveda era un separatista e que proclamaba a independencia de Galicia.

8. Interrogatorio Feito a Bóveda
O día 3 de agosto do 1936 presentouse en Caldas de
Reis o comandante D. Xosé Vila Fano nombrado Xuiz
Instructor da cuasa de Bóveda para facerlle o primeiro interrogatorio. O día 6 de agosto volveu o militar a Caldas de Reis para efectuarlle o segundo interrogatorio. Bóveda reafirmouse no que dixera na primeira declaración. Dixo tamén que a noite do día 18
de xullo pasouna toda enteira no despacho do
gobernador civil. O día 13 de agosto cando xa se atopaba en Pontevedra fixéronlle o derradeiro interrogatorio. Bóveda ante o xuíz, Vila Fano, fixo unha
defensa dos compañeiros da Garda Civil, non quixo
facilitar os nomes que buscaban os militares.
Afirmouse no ideario galeguista deixando ben claro
que aquela doctrina non supuña a independencia de
Galicia. Dixo tamén que asistira a mitins do frente
popular e que foi ó Goberno Civil o día 19 de xullo
do 36, requerido polo gobernador civil, e que o
gobernador nunca estivera disposto a armar ás
masas e que cando decidíu rendirse foino ver ó
Goberno Civil.

Bóveda por Conde Corbal.

9. Desenvolvemento do Xuizo
Contra Bóveda
Bóveda estaba detido no cárcere improvisado no edificio da Escola Normal de Pontevedra. Entre os días 10
e 14 de agosto de 1936 sometérono a un xuízo militar
sumarísimo e procesárono polo delicto de traición.
Lidos os cargos resultou que Bóveda entorpecera as
operacións do exército nacional co exército que el
fixera e organizara no Goberno Civil. Deu órdenes ás
milicias inimigas de España para que se distribuisen
12
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10. Fusilamento de Alexandre
Bóveda

polos puntos estratéxicos da cidade de Pontevedra e
que era un separatista e por todo isto fallamos que
debemos condear e condeamos ó procesado
Alexandre Bóveda Iglesias a pena de morte como responsable do delicto de traición. O xuízo rematou cos
informes da defensa e coas verbas arrepiantes de
Bóveda que dixo que el non cometera ningún crime,
rexeitou o calificativo de traidor á patria e dixo: “Mi
patria natural es Galicia, la amo fervorosamente,
jamás la traicionaría aunque me concediesen
siglos de vida, la adoro hasta más allá de mi muerte. Hice cuanto pude por Galicia y haría más si
pudiese. No siento odio a España a la que por derecho natural pertenezco, solamente he combatido
sus errores y a veces sus crueldades políticas contra
mi idolatrada Galicia”. Condeárono a morte. En realidade xa estaba condeado antes de comezar a farsa
do xuízo.

Parentes e amigos fixeron toda clase de xestións
para intentar cambiar a pena de morte, pero todo foi
inútil. Bóveda cando lle falaban de petición de indulto dicía: “Os indultos son cousas de novelas e quedar preso sería aínda unha cousa pior. Non me soltarían nunca máis”. Bóveda acordouse entón dun
discurso de Basilio Álvarez en Mondariz no cal remata dicindo: “Cando eu morra quixera ollar, Señor,
unha Galicia leda, farta e ceibe e con tal de que
así sexa morrería ledo. ¡Quen me dera ser un soñador como Basilio! E se hai outra vida mirarei por
un buratiño e verei a realidade luminosa desa
Galicia, leda, farta e ceibe, esa Galicia na que sempre soñei”.
Nas visitas que lle facía a súa dona Amalia ó cárcere, Bóveda sempre lle dicía: “Ti ten valor porque xa che quedan catro fillos para loitar”.A
tarde anterior á súa morte visitouno a súa
dona e os seus catro fillos. Alexandre non
puído coñecer ó derradeiro, unha nena,
que nacía cinco meses despois da súa
morte. Ós seus catro fillos pequenos
díxolles que ía facer unha curta viaxada e que lles traería xoguetes.
Bóveda morreu axusticiado ós 33
anos do mesmo xeito que
Xesucristo por falar con fervor
dos pobos e das xentes asoballadas. No mencer do 17 de
agosto levárono nunha
camioneta de gardas de
asalto ó monte da Caeira,
amarrárono a un piñeiro
e pegáronlle catro tiros.
Do piñeiro ó que o arrimaron non queda nin
rastro. Mandárono cortar cando os pontevedreses comezaron a
levar anacos da súa saca
e pitelos como reliquias.

Bóveda por Conde Corbal.
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dinos que nos momentos nos que se dicía a misa
Bóveda chamouno e díxolle: “Sestiño, ven rezar conmigo en galego e pregaron xuntos as oracións:
Creo en Deus pai, Dios te salve Raiña, Nai, Pai
noso, Ave María e despois díxolle agora deixame
meditar un pouco”. Escribíu cinco cartas, unha moi
longa dirixida a súa muller, deseñou a súa lápida e
pediulle ó xuíz que o enterrasen envolto na bandeira Galega. O xuíz negouse en redondo, pero o desexo de Bóveda cumpríuse e foi envolto na bandeira
galega non por fora da caixa senón por dentro. Xosé
Sesto dinos que acercouse a Bóveda xa morto cando
estaba no cimiterio de San Amaro bicouno e con disimulo meteulle a bandeira debaixo da chaqueta no
peto do chaleco, sobre o seu corpo morto.

11. Valoración de Bóveda
e do Seu Centenario
A traxedia que ocasionou o 20 de xullo en Galicia foi
cósmica e sanguinaria. Castelao referíndose ó acontecemento dinos: “Fixérona boa, fíxerona grande,
fíxerona libre, fíxerona boa, fíxerona boa, fíxerona boa”. Bóveda era a primeira víctima da traxedia
que se adiviñaba. Del dinos o seu curmán Xerardo:
“Fuches bo home, bo fillo, bo pai, bo cidadán e bo
traballador. Quitáronche a vida cando algúns bispos xa trocaran o mandato de Deus non matarás
noutro que soaba así, matarás con xustiza”.
De Alexandre Bóveda quedou o rastro inmorrente da
súa vida exemplar, quedou a súa casa, o cerne, as
razóns fondas, a ramalleira poderosa, quedou un
Maqueta de Buciños.

A súa derradeira noite pasouna Bóveda primeiro
lendo versiños de Rosalía de Castro e despois xa na
capela improvisada, lendo capítulos de Kempis e dialogando cos seus compañeiros. Ás catro da mañá do
día 17 de agosto de 1936 levárono da Escola Normal
onde estaba preso ó cárcere común de Pontevedra.
Entrou na capela improvisada, confesouse, oíu unha
misa dita encima dun caixón a modo de altar,
recibíu a sagrada comunión, xa que foi sempre
un home que nunca abandonou a súa fe católica. O confesor díxo ós seus familiares: “Era
un iluminado como os santos antigos, iría
dereito ó ceo”.
Bóveda dixéralle ó confesor:“Eu teño absoluta confianza e seguridade en Deus, xa pasei
aquí o purgatorio e dentro duns intres estarei acochado no colo de Deus”. Xosé Sesto
14
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nome glorioso na historia de
Galicia, quedou a visión
profética de Castelao.
Bóveda terá que ser nun
mañá próximo ou lonxano a bandeira da nosa
redención.
Castelao
dixo que non morreu
definitivamente.

Por
iso o
escultor
Manuel de Buciños no monumento que está a
facer en Ourense para conmemorar
o centenario de Bóveda, esculpe
unha árbore, un carballo novo decotado no cal a sabia, sementeira, segue
xerminando. Simboliza así, que a morte de Bóveda
non foi inútil xa que os rapaces que agatuñan polo
tronco do carballo descabezado son a semente da
galeguidade de Bóveda. Castelao dixo que Bóveda
non morreu definitivamente xa que nós non enterramos cadáveres, enterramos semente de mártires e
de galegusitas. Estou seguro de que a morte de
Bóveda daralle vida a Galicia. O día do fusilamento
de Bóveda debería ser o día dos “mártires galegos”.

Deseño elexido para o monumento a Bóveda,
obra de Buciños

O espíritu de Bóveda segue vivo entre nós. De bóveda quédanos o seu exemplo, a súa morte exemplar, o
seu sacrificio e o seu martirio, xa que Bóveda foi un
dos mártires pola liberdade da nosa terra. O espíritu
de Bóveda segue en pé.A loita de Bóveda aínda despois da súa morte segue gañando batallas.

12. Bóveda Víctima dunha
Inxustiza Histórica
O cincuenta aniversario de Bóveda non reparou a
inxustiza histórica que está a sufrir aínda hoxe a súa
figura.Moito me temo que no centenario que estamos
a celebrar tampouco se repare de todo, nin se pague
a débeda que temos coa figura senlleria do motor de
explosión do galeguismo no mundo enteiro. Pido e
esixo que se revise o proceso de Bóveda. O primeiro paso para reparar esta inxustiza deuno a
Excma. Deputación Provincial de Ourense
nomeando a Bóveda fillo predilecto da provincia, a proposta do seu presidente Ilmo. Sr. D.
Xosé Luis Baltar Pumar.
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RELIXIOSA

Estudio artístico
dunha parroquia:
San Paio de Carreira
Mª Dolores Villaverde Solar

INTRODUCCIÓN

RETÁBULOS

Este artigo non ambiciona outra cousa que se aproximar ao
contexto artístico dunha parroquia: San Paio de Carreira,
desenrolando para elo o estudo de parte dos bens móbeis
do templo parroquial, comezando polos retábulos, algunhas das esculturas máis destacadas e finalmente das interesantes pezas de orfebrería que se conservan na parroquia.

Retábulo mayor

A feligresía pertence ao municipio de Ribeira, circunscrita
no arciprestazgo de Postmarcos de Abaixo, que pola súa
situación se atopa enclavado na península do Barbanza,
dentro da diócese de Santiago. O municipio de Ribeira
encadráse xeográficamente no saínte da península onde se
dividen as rías de Noia e Arousa1.

O corpo divídese en tres rúas, destacando a central, formada por unha grande hornacina enmarcada por dous
pares de columnas de orde xónico que diferencian a
decoración dos seus fustes, sendo estriados os tercios
superiores das mesmas.

No muro testeiro, presidindo o templo, vemos o retábulo mayor, que ocupa todo o muro do ábside, adaptándose á forma semicircular. Consta de predela, corpo
central e ático.

1. Reiriz, M.D.: Aportación documental al estudio histórico artístico del arciprestazgo de Postmarcos de Abaixo (s. XVI-XX). Tese de licenciatura inédita. Pp. 1-2.
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A peza, de autor descoñecido, amosa a súa tendencia rococó no tipo de decoración de formas vexetais,
ou na utilización como elemento sustentante de columnas panzudas coa particularidade de diferenciar a
decoración do tercio inferior e aparecer estriados os
tercios superiores, rasgo propio dos últimos cuartos
do século XVIII2. A propensión a reducir o movimento
na planta e o predominio duna policromía sobria que
imita os tonos blancos e grisáceos do mármore, encadran a peza nun momento de transición ao neoclasicismo.

As rúas laterais, cunha estructura distinta ao anterior, parecen independentes, ambas acollen hornacinas semicirculares flanqueadas por pilastras, coroándoas sendos frontóns.
O ático componse dunha hornacina semicircular enmarcada de novo por catro columnas semellantes ás do
corpo pero colocadas a distinta altura.
Dominan na peza as cores claras, imitando o mármore,
salvo nos motivos decorativos nos que domina o ouro.
Preside o retábulo a imaxen de Cristo na cruz. Nas rúas
laterais, sendas imáxens do Sagrado Corazón de Xesús e
a Inmaculada Concepción, todas elas, tallas do século XX.

A súa estructura conserva unha tipoloxía empregada
dende finais do século XVIII, organizada nun corpo con
seis columnas, acentuando a banda central, xunto cun
ático que destaca asimesmo esa zona.

O ático presideo a imaxen do patrón do templo, San
Pelaio.

Retábulos laterais de San Antonio e San Benito

2. Lopez Vázquez, J.M.: “Inventariado e catalogación do patrimonio moble: metodoloxía e problemática”. Actas do curso Os profesionais da historia
ante o patrimonio cultural: liñas metodolóxicas. Samntiago, 1995. P. 65.
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estos mesmos artistas como alternativa á columna salomónica: estípites e pilastras que teñen unha utilización
máis frecuente durante as décadas centrais do século3.

Os dous retábulos, de idéntica factura, presiden as capelas do cruceiro. Constan de banco, un corpo organizado en tres rúas e ático. Baixo un grande arco abocinado, flanqueado por estípites que decoran as súas pirámides invertidas con motivos vexetais, sitúanse as tres
hornacinas de medio punto planas, que delimitan a rúa.
Destaca a rúa central, de maiores dimensións e decorada con querubines que contribuen a aumentar o efecto
de profundidade sobre as figuras de San Antonio e San
Benito que as presiden. As rúas laterais son oblicuas
para se adaptar ás dimensións da arcada.

Retábulo da Nosa Señora do Carmo
Atópase no lado sul dunha das capelas do cruceiro.
Levántase sobre unha mesa do altar, consta dun único
corpo dunha soa rúa, cunha xigantesca hornacina de
medio punto peraltado que ocupa todo o espacio central
co anagrama de María na súa clave. Este grande arco
aparece flanqueado por sendas pilastras cos seus frecuentes decorados. Na parte superior, un fermoso ático
de forma trapezoidal a modo de tarja con dous sinuosas
volutas encadrándoo e unha venera que o coroa.

O ático, enmarcado por pilastras, coróase dunha grande placa. Dúas grandes volutas aparecen aos lados do
retábulo. O retábulo complétase con figuras anxélicas.
O autor válese dunha rica policromía e decoración. Pese a que trata de imitar os tonos e
vetas do mármore, cóbrese de ouro en ménsulas, cenefas dos marcos das hornacinas e
estípites...
As figuras de San Benito e San Antonio de
Padua presídenos, acompañados por San
Xoaquín e a súa muller, Santa Ana, no de
San Antonio, e San Xosé e San Roque no de
San Benito. Nas hornacinas de ambos áticos
podemos ver as tallas de San Domingo e
Santa Bárbara.
A disminución de tamaño das rúas laterais,
fixa a atención do fiel na rúa central mentres
a decoración e movimento invaden o conxunto, ao que contribúe a aparición de figuras
de anxos, volutas enrolladas, ouros..., cun
tipo de decoración propia de Fernando de
Casas. Os retábulos de Carreira, pola súa
estructura, con rúas laterais oblicuas e remate
cunha grande placa, son vinculábeis ao retábulo da Azucena da catedral de Santiago.
Os elementos empregados permiten datalos
na metade do século XVIII (década dos cuarenta) realizados por un artista que coñece
a obra de F. de Casas e S. Rodríguez:
Estructura semicircular, motivos ornamentais
(tarjas sobre placas, querubines...) tomados
do repertorio de Casas e Rodríguez, e dous
dos elementos sustentantes empregados por

3. López Vázquez, J.M.: “Inventariado e catologación do patrimonio moble: metodoloxía e...”. Op. Cit. Pp. 60-63.
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Actualmente a imaxen da Dolorosa atópase retirada do
culto, na sacristía. Preséntase como unha muller que
cobre a súa cabeza e cae pola espalda chegando á
peana, recolléndoo co brazo esquerdo despois de se
cruzar por diante. Amosa a súa dor ante o Fillo morto
mirando ao Ceo, mentres leva unha mao ao peito e
extende a outra en actitude suplicante.

Ocupa o seu único vano a imaxen decimonónica da
Nosa Señora do Carmo.
Este pequeno retábulo pertence ao estilo barroco. Polas
súas características, trátase dunha peza realizada na terceira ou carta década do século XVIII (escaso movimento en planta, decoración abundante) e a utilización da
pilastra como elemento sustentante alternativo á columna
salomónica sendo o seu autor do círculo de Miguel de
Romay.

As súas características responden a datas encadradas
nos anos centrais do XIX. Atopámonos cunha figura de
faccións idealizadas que repite a disposición en “s” da
imaxen, típica da escultura decimonónica.

IMAXINERÍA

O autor, posiblemente compostelano do círculo
Gambino-Ferreiro, coñece oubras como a Dolorosa que
conforma o calvario de San Martiño Pinario4.

Nosa Señora das Dores

Nosa Señora do Rosario
Hoxe en día, esta talla esta retirada do culto
na sacristía do templo. María aparece como
unha muller xoven de belas facciones, que se
eleva sobre un trono de nubes cunha parella
de querubines que se xiran para admirala.
Vestida cunha longa túnica de cor vermella
que ciñe a súa cintura, velo corto branco
cubrindo a súa cabeza e un manto azul que
flanquea ambos hombros. Extende o seu
brazo direito ao ofrecer ao fieis un rosario e
co outro brazo sostén ao Neno.
O seu estilo é o habitual nos artistas que traballan durante o segundo e terceiro tercio do
século XIX5, insistindo nuns rasgos que soen
ser comúns na imaxinería deste momento: rostros de faccións doces e belas pero que resultan inexpresivas, acentúan a silueta en S, o
tipo de plegados que comezan sendo paralelos para marcar logo o grande pliegue central e deixan transparentar a perna que se
adianta.

4. Limia Gardón, F.J.: “El culto mariano en el arte”. Galicia Terra Única –Galicia renace. Santiago, 1997. P. 142.
5. Fernández Castiñeiras, E.: “La imaginería”. Galicia Terra Única, o século XIX. Pontevedra, 1997. P. 128.
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San Xoaquín

Santa Ana

San Xoaquín aparece ocupando un dos vanos laterais do
retábulo de San Antonio como un home de idade avanzada, barbado, vestido cunha túnica que deixa ver as
botas e manto que flanquea os seus hombros volteándose
o lado direito de xeito que pode recollelo coa mao esquerda. Represéntase vestido coa roupa dos rabinos. Como
atributo, o bastón curvo que agarra coa mao direita.

Nunha das hornacinas laterais do corpo do retábulo de
San Antonio acompañando ao seu esposo Xoaquín
vemos a talla de Santa Ana, representada como muller
que viste longa túnica e manto coa cabeza cuberta
cunha toca polo seu estado de casada. Como únicos atributos, o bastón que agarra coa mao izquerda e o aparecer ao lado do seu esposo.

Mantén o tipo iconográfico difundido a mediados do
XVII por Mateo de Prado para San Xosé, vistindo unha
túnica corta que deixa ver as botas e manto volteado
sobre un hombro.

A túnica, moi longa, que chega a tocar o chao mostrando soamente a punta dos pés, mantén na estructura da saia a división en cinco bloques de pliegues con
tendencia a caer aristados, pero transparéntase xa
baixo os ropaxes da perna que se adianta, notas que
permiten datar a imaxen en datas similares á de San
Xoaquín.

O tipo de plegado acartonado e vibrante da saia, pero
no que xa non aparece a división en cinco bloques de
pliegues, permiten datalo no segundo tercio do século
XVIII.
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Silveira, quen ao mesmo tempo o toma de Alonso Cano,
co santo levando no colo ao Neno con ambas maos. O
tipo iconográfico, xunto a unhas faccións que carecen de
expresión e o tipo de pliegues nos que todavía se evidencia a división en cinco bloques, deixando evidente a
presencia dunha perna exonerada, suxiren que o
momento da realización sexa a etapa final do barroco
(terceiro cuarto do século XVIII).

San Xosé

San Benito

Ocupa un dos vanos laterais do corpo do retábulo lateral dedicado a San Benito.
Home de mediana idade, barbado. Viste túnica corta
que deixa á vista as súas botas e un manto que se arremolina sobre o hombro esquerdo florido. Sostén con
ambas maso ao Neno espido, que se volve cara él.
Preside un dos retábulos laterais do templo parroquial.
A escultura demostrao coa súa iconografía habitual:
home de idade avanzada con ampla tonsura monacal e
unha poboada barba. Viste o habito negro con capuchón e cruz no peito da Orde da que é fundador. Apoia
a súa mao direita no báculo abacial. Aos seus pés aparece a mitra.

O artista toma como modelo dous dos tipos iconográficos6 máis extendidas na arte galega: o creado por
Mateo de Prado para o santo, que se representa como
un pai protector vestido cunha túnica curta que deixa ver
as súas botas e o manto volteado nun hombro; o outro
modelo a ter en conta é o que introduce en Galiza Benito

6. López Vázquez, J. M.: “La expresión artística de la devoción”. Galicia Terra Única- Galicia Renace, Santiago, 1997. Pp. 276-281.
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As características da imaxen do santo que se atopa no
templo responden ao segundo tercio do século XVIII: a
imaxen dun canon curto en proporcións extende os brazos lateralmente e amosa un rostro carente de expresión,
mentres a túnica que oculta por completo a anatomía
cúbrese de pliegues delgados que caen aristados quebrándose únicamente ao rozar os zapatos. O pelo e a
barba ondulados con grandes oquedades, vincúlano ao
modo de facer de Miguel de Romay.

ORFEBRERÍA7

Cálice 1
O cálice de prata sobredourada está realizado coa técnica do moldeado. O pé é achaparrado, circular e fusiónase co astil que presenta un nó periforme. A copa presenta unha forma cóncavo-convexa.
Nos libros parroquiais existe un dato de 1813 sobre a
realización dun cálice de prata sobredourado para a
8
parroquia, realizado polo orfebre Pecul Montenegro .
Esta peza presenta o estilo de todos os cálices de Pecul,
que se carecterizan pola súa simpleza e falta de decoración.

Cálice 2
O segundo cálice de prata difire do anterior ao presentar un pé circular, pouco elevado, composto por tres molduras. O astil cun nó xarrón coroado por un elemento
cilíndrico con prato no centro e copa campaniforme, subdividida.
O tipo de copa,campaniforme con división e o astil con
nó xarrón e elemento cilíndrico todavía sen se fundir ao
pé, suprimindo por completo a decoración, son características habituais en cálices do primeiro cuarto do século
XVIII.

7. López Vázquez, J. M.: “Tipologías de la orfebrería religiosa gallega”, en Oro, Plata y piedra para la escena sagrada en Galicia. Coruña, 1994.
Pp. 91-128.
8. Reiriz, M. D.: Aportación documental al estudio histórico artístico del arciprestazgo de Postmarcos de Abaixo (s. XVI-XX). Tese de licenciatura inédita. Pp. 40 e 953.
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AS BARCAS DE CARGA
E DE PASSAGEM
DO RIO CÁVADO
Ivone Baptista de Magalhães
João Baptista

O presente trabalho não pretende ser
mais que uma apresentação sobre o
pouco que até aos nossos dias chegou
em registo, quer escrito quer fotográfico,
dos barcos e barcas de passagem do rio
Cávado. Assim vamos falar dos barcos e
barcas utilizados.
De salientar que todos eles já não existem
pura e simplesmente.

Mapa contendo a localização dos
locais de passagem em 1965 e as
pontes que existiam no rio Cávado.
A localização do convento de Vilar
e do convento de Tibães.
As freguesias a montante da Ponte
de Barcelos e a jusante da de

Prado tinham uma industria de olaria muito próspera, motivo da deslocação de pessoas de uma para
outra margem. Por outro lado as
grandes distancias entre as pontes, e a falta de boas estradas,
levaram a que se mantivessem as
passagens.
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Com as novas pontes, novas estradas, novos transportes rodoviários e
ferroviários, as passagens confinaram-se e só, aos utilizadores locais,
e estes no presente utilizam outro
tipo de barcos motorizados, em
fibra e contraplacado mais simples
e de manutenção reduzida.

O declínio
das passagens
Os rios constituíram desde os primórdios da civilização, a mais
importante via de comunicação
entre os povos. Foi devido à sua
navegabilidade, que se formaram
aglomerados populacionais nos
locais de acostagem rio acima, e
se desenvolveram povoações. O
rio navegável passou a ser factor
de união entre margens . Novas
culturas se desenvolveram e se misturaram. Os barcos cada vez se
aperfeiçoaram mais quer em técnica construtiva quer em robustez. O
progresso também se aplicou na
navegação, e foi esse mesmo progresso que ditou a morte rápida
dos barcos e barcas de passagem.
O conforto e rapidez em detrimento da lentidão, da rusticidade.
O progresso social e industrial, as
novas estradas e automóveis, as
carreiras rodoviárias, o caminho
de ferro em detrimento do transporte fluvial, condenaram o
comercio fluvial, que se confinou
só ás passagens entre margens de
pessoas e bens, efectuados por
barcos rudimentares e barcas de
carga. Mas também elas em virtude da construção de pontes sobre
os rios, dos fracos rendimentos
obtidos com esta actividade em
declínio, foram gradualmente
abandonadas. Era mais fácil e
cómodo apanhar um transporte
rodoviário, do que fazer grandes
caminhadas nas quais se tinha de
atravessar o rio.
De igual modo, muitas das passagens e respectivos barcos, eram
pertença de ordens monásticas,
mosteiros e conventos, que, por se
extinguirem, também levaram à
extinção das passagens.

O rio Cávado
Nasce na serra do Larouco, na
raia da fronteira entre Portugal e

Espanha, no estremo norte do
conselho de Montalegre, num
lugar chamado de Cabo, desce
até ao Gerez, ai num lugar chamado Vau do Bico, junto a Prado,
recebe o rio Homem e vai desaguar a Esposende. Corre de sul
para norte na foz, depois de percorrer mais de 118 km. Era navegável até Fornelos cerca de 12 km
acima da foz. A navegabilidade
do Cávado foi um sonho alimentado durante décadas. Entre
1795 e 1809 foram regulamentadas as obras para o seu encanamento e navegabilidade desde a
foz até ao Vau do Bico, algumas
dessas obras ainda visíveis. À
data, foram gastos mais de quatrocentos e vinte mil cruzados,
dinheiro inútil, face à mingua de
água que o rio transportava nos
meses de verão, e principalmente
devido às edificações que se fizeram no seu curso, nomeadamente,
pesqueiras e levadas para funcionamento das azenhas. Mais
tarde, num passado recente, as
edificações para aproveitamento
hidroeléctrico.
Antes das azenhas, era navegável
até perto de Braga ao lugar da
Furada, por barcos pequenos de
fundo chato, e daí até ao presente, sempre a regredir a extensão
navegável. Em 1738 os barcos
grandes de pesca do alto, no
inverno subiam até perto de Vilar
de Frades, (ver mapa de localização das passagens), uma légua
abaixo de Barcelos. No sec. XIX já
só era navegável por barcos de
pequeno porte e fundo chato. Em
1932 já estava completamente
assoreado e só navegável até à
Barca do Lago numa extensão de
cerca de 6 km.
No presente a navegação no
Cávado acima da Ponte de Fão
desapareceu, e até ai, só de maré
cheia, por barcos de pequeno
porte. A barra de difícil acesso
por sudoeste, condiciona a entrada a embarcações de maior
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porte, condenando também ao
declínio os estaleiros navais de
que hoje só um existe sobrevivendo a muito custo.

As passagens
a montante
de Prado até à foz
Só de Prado para baixo é que nos
chegam registos das passagens,
talvez porque até aqui se seguia
para Braga, o centro gravitacional
que dava a ligação pelo rio ao
mar. Desde os primórdios da civilização romana que existiu nesta
parte da Península Ibérica, nos
chegam relatos escritos do caminho marítimo e fluvial do rio
Cávado ou Celanus, até Bracara
Augusta, a cidade de Braga.
Daqui se seguia depois por via
terrestre até Aquae FlaviaeAstúrica, a cidade de Chaves.
Temos nos dias de hoje relatos de
mergulhadores da presença de
ancoras romanas e de uma construção submersa a lembrar um
cais frente à praia de Fão, que
tem protegida do mar pelos afloramentos rochosos dos “ Cavalos
de Fão, ” a enseada e fundeadouro naturais para os navios romanos. Também é de considerar o
desnível que se faz sentir de
Amares situado a montante de
Prado até á nascente mais de
700 mts.
As passagens de que nos chegam
registos são desde a foz até Prado
as seguintes como no mapa:
Barca do Lago, Marachão,
Pedreiras, e Fornelos a jusante de
Barcelos. Depois temos o Barco
Dourado, Vilar, Afurada, Quintão,
S. Romão, Graça e por fim Ruães
antes de Prado.

A passagem da Barca
do Lago
A Barca do Lago era servida por
uma barca para o transporte de
carga e animais e por um barco
que fazia a travessia, o autor
ainda utilizou o barco em menino
nos anos 60, lembra-se de pagar
cinco tostões pela passagem. Esta
passagem da Barca do Lago, era
sem duvida a mais importante de
todas. Por aqui se fazia a ligação
litoral do sul com o norte, e com a
vizinha Galiza. A Mala-posta aqui
fazia paragem, bem como os
romeiros que a Santiago se dirigiam incluindo o próprio rei D.
Manuel l. Ao redor da passagem
desenvolveu-se um aglomerado
populacional importante com
casas fidalgas, uma estalagem,
capela, etc. Hoje é um lugar bucólico tranquilo nos meses de inverno, e no verão local de veraneio,
com milhares de pessoas a procurarem as águas quentes do
Cávado para ai se banharem.
A barca de carga da Barca do
Lago desapareceu na década de
40, dela só nos resta o levantamento de uma pequena reprodução, feita para o cortejo etnográfico da Festa das Cruzes de
Barcelos em 1964. Dos registos da
Direcção Geral de Hidráulica do
Douro, são transcritas as dimensões ao que se pensa da ultima
barca que serviu na passagem, foi
registada em 1941 e extinta em
1947. Tinha de comprimento 9.90
mts, de pontal 0.65 mts, e de boca
3.2 mts, de tonelagem 6324 kg.
Era portanto em face das medidas
registada, uma barca de grande
envergadura, podia transportar
dois carros de bois carregados, e
era conduzida por dois barqueiros
que à vara, a levavam de uma a
outra margem.
Restam-nos algumas fotos desta
barca e os desenhos possíveis da
sua reconstituição que se anexam
nas figuras 1 e 2.

Levantamento da reprodução da barca de carga
efectuado em Abril de 1964:

Fig. 1
As medidas aqui apresentadas são em metros

Antes desta desapareceu a “Nini”
que foi a ultima barca de Vilar, levada uns anos antes por grande
enchente do rio.
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Reconstituição da barca de carga da Barca do Lago

Fig. 2
Legenda:
1 - Vista geral da barca.
2 - Pormenores da construção:
a: chão ou soalho
b: fundo ou casco
c: caverna armada (embaraçada) ou cadilha
d: barrotes
e: travessas (vaus) transversais que suportam o tabuado do chão
f: grades ou varais (varandins)
g: testeira, h: rampa
i: alavanca,
j: cano (faz de eixo de dobradiça)
k: porão ou falso
l: alçapão (alboi)

A estrutura da construção da barca de carga
O casco é simétrico em relação a
dois eixos, um longitudinal (comprimento), e outro transversal à largura (boca). A planta era rectangular com ligeiras curvaturas a
partir do meio, o fundo com ligeira
curvatura, formando umas as cérceas de saída de água, de modo a
levantar nas testeiras, portanto
apresentando um fundo com ligeiro bojo, e um cavername que é
simétrico, a partir da caverna mestra a meio vai diminuindo á largura até ás testeiras ou proas, que
aqui são como se sabe duas.

As madeiras utilizadas eram o
pinho bravo para o tabuado, o carvalho e o castanho para as cavernas e o pinho manso, aproveitando
as suas curvas para a forma dos
braços. As cavernas ou cadilhas
são feitas por duas ou três peças,
aproveitando as curvaturas das
madeiras para fazer os braços que
são depois ligados (apostos) dois
nos extremos (como no barco do
rio Lima) ou dois e a caverna a
meio, por meio de cavilhas em
madeira. O uso de pregos ou cavilhas em ferro na parte submersa,
era reduzido ao mínimo devido à
sua degradação pela corrosão.
Estas ligações eram escarvas lava28

~

das feitas na vertical. As cavernas
eram de grandes dimensões e
muito juntas. O tabuado era afeiçoado de modo a encostar as
tábuas lado a lado e permitir uma
boa vedação. Nesta barca, o chão
fazia de convés, pois os braços
subiam e faziam uma borda lateral,
as costaneiras, que depois rematavam num varandim ou grade, a
todo o comprimento. Ao meio do
chão existia também um alçapão
onde o barqueiro esgotava a água
que a barca fazia, e que se juntava
no falso ou porão. Para a calafetar
usava-se uma torcida de estopa, ou
linho, que era metido a martelo e
ferro de grafetar nas juntas, depois
era pintada (crenada), com uma
mistura de pez de louro e sebo, ou
gordura de carneiro por fora e dentro. Nas testeiras, esta barca tinha
uma comporta ou rampa que levantava, girando em torno de um eixo
feito com um cano ou ferro redondo, no qual abraçava uma ferragem a fazer de dobradiça. Para
manobrar as rampas existia uma
alavanca lateral que era fixa a um
gancho fixado nas costaneiras. A
barca era depois manobrada por
dois barqueiros à vara.

O barco de Passagem
da Barca do Lago
O barco de passagem para pessoas e pequenas cargas, é, ao contrário das que ficam acima de
Fornelos, um barco de rio já de
construção elaborada, construído a
partir da ossada, de casco em
tabuado liso, com a proa em bico,
e a popa de painel em v ligeiramente acima da borda, com um
entalhe a meio, onde se coloca o
remo ou a vara. É possivelmente
uma adaptação do canote ou do
batel de Fão, barco de mar e rio, e
fundo chato, de que ainda existe
um exemplar, propriedade de um
particular que o preservou. Também
o barco que se encontrava no
Marachão nos parece um caíco do
Douro. Na semelhança, muito idên-

tico a um antigo escaler propriedade da Alfândega de Viana, também
se calhar construído no Douro, e
que hoje se encontra recuperado.
Este tipo de embarcações da Barca
do Lago e das passagens imediatamente a seguir, o Marachão e
Fornelos, são como já se referiu de
construção elaborada. Esta aparição de embarcações cuidadas e
bem feitas tem uma explicação,
que, pensamos ser a que mais se
adapta, e a mais lógica. Fão tinha
à época importantes estaleiros de
construção naval, que empregavam
muita mão de obra oriunda das freguesias ao redor, Fonte Boa, Rio
Tinto, Gemeses, Fornelos e Mariz.
De salientar também que, em Fonte
Boa, existia uma grande comunidade de lavradores pescadores que

Levantamento do barco Dourado actual em 1965

utilizavam a praia de Sedovem ou
das Pedrinhas na Apúlia, onde tinham os seus barracões e os seus
barcos. Estes lavradores pescadores, construíam na maior parte das
vezes os próprios barcos, os canotes ou barcos de fundo de prato, os
mesmos que nos aparecem até à
passagem de Fornelos, estes já com
uma adaptação na popa, um
pequeno painel, em vez de fechar
em bico com cadaste.
Não vamos por opção dedicar
muito tempo neste trabalho à sua
construção pois já é suficientemente
conhecida e publicada, pelo que
nos vamos debruçar sobre os de
construção mais rústica.

A construção dos barcos
de passagem
À medida que nos afastamos da
foz, do que podemos chamar, o
centro da construção naval, subindo
o rio, as formas mudam, tornam-se
mais grosseiras e empíricas, os barcos estão reduzidos à sua expressão mais simples e funcionamento
rudimentar. São, pensamos, até de
auto construção na maioria. A substituição, reproduzindo e copiando a
forma do barco velho, que se constrói até junto à margem num estaleiro improvisado, é algo que se
aprende oralmente. Não existem
plantas ou desenhos de construção,
ela é feita a olho, pela transposição
de medidas e formas do velho para
o barco novo, e é nesta substituição
construtiva, que se vão introduzir as
novas técnicas e progressos entretanto adquiridos.
As passagens eram muitas vezes
uma herança que se herdava de pai
para filho, daí a aprendizagem da
técnica da construção pelos filhos, a
principal mão de obra na ajuda aos
trabalhos de reparação e manutenção dos barcos.
Outras passagens e barcos, eram
pertença de um mosteiro. Mosteiro

Fig. 3.
As medidas são expressas em metros.
29

~

Plantas do fundo dessas barcas

Fig. 4

que por vezes arrendava a barca e
o direito da passagem, retirando
daí importante fonte de rendimento. O encerramento das ordens
monásticas ditou o fim às suas passagens.
Todos os outros barcos de passagem a montante de Fornelos obedecem a uma forma mais ou menos
comum, não eram construídos em
estaleiro nem por carpinteiros
navais, são de fundo raso com um
ligeiro bojo, as costaneiras (bordas)
com pouca altura entre 25 a 35 cm,
proa quase a direito com pequeno
capelo e ligeiro angulo e painel de
popa na vertical. São de dimensões
variáveis desde os 20 palmos de
comprimento (4.40 mts) e 7 palmos
de boca ao terço (1.54 mts), a mais
pequena de Vilar, até aos 5.20 mts
de comprimento por 2.20 mts de
boca e 0.46 mts de pontal, com
uma arqueação liquida de 965 kg

e lotação de 13 pessoas, a barca
da Afurada propriedade de uma
barqueira, conforme consta dos
registos de matricula na Direcção
das Hidráulicas do Douro, na 2ª
secção de Braga. A anterior barca
de Vilar, tinha segundo as informações do barqueiro Francisco de Sá,
entre 33 a 36 palmos de comprimento (de 7.26 a 7.92 mts) por 9
de boca ao terço (1.98 mts).
Verificam-se também algumas melhorias ou inovações técnicas em
algumas das barcas, nomeadamente, o uso de uma tábua (a mestra
como no Barquinho do Lima) assente no cavername, que permite o
movimento do barqueiro ou dos
passageiros, visíveis nas barcas da
Afurada, da Graça e na Dourada.
Noutras, a fazer de banco, uma
tábua pregada sobre os cabeços
dos braços a cada lado, o capeado, uma espécie de alcatrate que
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fecha a embarcação no topo das
bordas. O barqueiro vai sempre a
pé, ou remando ou empurrando a
vara, um pau comprido feito na
maioria de eucalipto. Os remos
esses eram de pinho, o resto das
madeiras que se usavam eram o
castanho para a proa e cavernas, e
o pinho para o forro do tabuado. O
pinho manso que se utiliza para
fazer as curvas dos braços, não era
utilizado pela ausência de braços
completos nestes barcos. Os braços
são colocados a topo por cima da
caverna ou em escarva lavada vertical são direitos.
De todas estas barcas de passagem, temos o levantamento feito ao
ultimo barco, o Dourado, em 1965
que se encontrava a navegar, na
figura 3. O seu antecessor já está
extinto, dele também temos uma
planta do fundo na figura 4 E, e de
mais alguns nas restantes figuras.

As técnicas
de construção utilizadas
Como já se referiu não existe uma
técnica de construção instituída,
para se fazer uma barca, qualquer
lugar servia, na beirada do rio,
uma eira, um quintal... a improvisação a habilidade e o conhecimento empírico eram os métodos
de construção, as barcas resumemse à sua forma elementar. Mas, no
entanto são empregues técnicas de
fixação das cavilhas em substituição dos pregos muito eficientes,
ver a figura 6,A,B,e C. De igual
modo a maneira de dispor as
tábuas que vão fazer o fundo para
daí o riscar, lembra a sala do risco
de um estaleiro.
Destas técnicas construtivas, se é
que assim as podemos chamar,
vamos falar da que foi relatada
por José Barbosa Fernandes, conhecido no meio pelo apelido de Zé
Pindalho natural de Areias de São
Vicente, oleiro de profissão e construtor naval nas horas vagas... que
a usava para construir os barcos
de pesca do rio conhecidos por
Pindalhos, e todos os outros barcos
que lhe encomendavam. Efectuasse assim a construção nesta
zona do rio:
São colocados no chão dispostos
paralelamente três traves, uma a
cada testeira outra no terço, é a
partir destas peças que vai nascer o
risco do fundo, chamam-se os gastalhos, e podem ser até quatro ou
cinco dependendo do comprimento
que se quer construir.
Os gastalhos, na parte superior,
são cavados de forma a dar a
curvatura que se pretende para o
fundo, nos extremos tem uns
furos, três ou quatro, todos simétricos entre si, e a linha mediana
da proa popa do futuro fundo.
Para delimitar a largura máxima
do fundo, são introduzidos duas
cavilhas em cada gastalho que
vão fazer de ponto de acerto,

depois são colocadas as tábuas
que vão servir de fundo ao comprimento, com os lados fasquiados, são encostadas de modo a
efectuarem a maior vedação possível, depois de montado o tabuado que vai ser o fundo, é feito o
risco da forma desse fundo, a
partir daqui, já com esta dimensão achada, tiramos as dimensões das primeiras três cavernas e
mais importantes, a mestra ao
terço, a da proa,e a da ré, as
cavernas são feitas em duas ou
três peças, em duas como os
Barquinhos do Lima, são dois braços com a forma de cachimbo e
que são embaraçadas lado a lado
sem escarva ou a forma mais
comum uma trave fixa ao fundo e
nas costaneiras um braço de cada
lado cavilhado com cunha, a formar uma escarva lavada vertical,
pois as bordas são muito baixas
cerca de 25 a 40 cm, depois é
colocada a proa, que leva um
entalhe de cada lado na vertical,
como que um alefriz na roda de
proa, nas embarcações de construção mais erudita. Em seguida
são colocadas as borda ou costaneiras formadas por uma única
tábua de fora a fora, e a tábua ou
painel de ré. Só agora é que se
colocam o resto das cavernas
espaçadas entre si de 25 a 40 cm
na maioria das vezes, podemos
observar algumas dessas técnicas
nas figuras 5,6,7e 9.
As tábuas do fundo, e as costaneiras, tinham uma vida de cerca de
cinco anos sendo substituídas
geralmente, as cavernas como
eram em castanho duravam cerca
de dez anos, devido ao desgaste e
corrosão como já referido o tabuado era todo cavilhado a madeira,
os poucos pregos que leva são
fabricados pelo ferreiro, de grandes espessuras e destinam-se a
consolidar o conjunto.
Estes barcos lembramos tinham uma
vida pouco longa, duravam em
média de 10 a 15 anos.
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De notar que em todas estas embarcações o tabuado é liso, isto é montadas as tábuas topo a topo, ao
contrario de outros como no rio
Minho com os Carochos, e no Lima
com os Barcos de Riba acima em
casco trincado, também conhecido
como de tingladilho.
A ultima operação era o calafeto,
todas as juntas eram calafetadas ou
grafetadas com cordão de estopa
ou linho embebido em gordura animal, sebo, ou mesmo azeite à mistura com resina (pez de louro),
assim o fundo era crenado, isto é,
pintado por fora, e dentro de modo
a proteger a madeira e fazer a
vedação. Também já mais recentemente, pintavam a embarcação
com óleo queimado para proteger
a madeira. As tintas não eram utilizadas.
A maneira de preparar a mistura do
pez, de forma a que ele corresse
sem estalar, era a seguinte: derretiase a resina num caldeiro, e era adicionado sebo ou outra gordura,
para destemperar a resina, controlando esta quantidade do seguinte
modo,: introduzia-se um pau na mistura e depois em água fria, se ao
solidificar o pez estalar tem que
levar mais gordura. Esta operação
de pintura e calafeto era efectuada
todos os anos.

Nas figuras seguintes alguns pormenores
da construção:

Fig.5
Legendas:
a: Capeados (espécie de alcatrate) assentos ou bordas
b: Tábua do lémio
c: Lados ou Costaneiras
d: Cadilhas ou Cavernas
e: Lémio
f: Tábua traseira ou ré.

Fig.6
Legendas:
A: processo de ligação das tábuas do fundo às cavernas com cavilhas.
B: ligação dos lados à proa, reparar no entalhe (Alefriz).
C: colocação do fundo em tabuado liso, tábuas lado a lado.
a: Cavilha
b: Cunha
c: Caverna
d: Tábua de fundo
e: Cavilha e cunha montadas,
f: Proa
g: Lados.
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As remadouras eram montadas ao
terço, e variavam de construção
para construção, são apresentados
algumas das utilizadas nos barcos
das diversas passagens na figura 7:

Fig.7

Nos barcos da passagem da
Afurada, (figura da direita), a remadoura ou chumaceira assenta directamente no capeado ou alcatrate, é
suficientemente alta para que o furo
que tem a meio. onde enfia o tolete
e gira o remo, suporte o tolete ou
ferro, sem que este salte, é de um
barco com construção mais robusta
com as bordas ou costaneiras terminadas nos cabeços dos braços e a
todo o comprimento uma tábua que
funciona como assento.
Na figura da esquerda a construção é mais rudimentar e frágil, em
vez de remadoura existe um taco
furado pregado lateralmente, a
facetar a borda onde o tolete enfia,
e mais duas tábuas pregadas com
um entalhe, de modo a reforçar a
borda e não deixar que o tolete se

escape, apoiadas numa espécie de
cunha, que fecha o entalhe e faz o
apoio de baixo do tolete, a lembrar
uma castanhola como no Barco da
Faneca, uma embarcação de mar.
Na embarcação Dourado actual à
data, as remadouras por baixo também levavam um taco lateral onde o
tolete apoia e remata. No barco de
Quintão o que se encontrou de
construção mais rudimentar e simples a solução encontrada para a
colocação das remadouras e ao
mesmo tempo dos toletes foi a aplicação de um taco em madeira a
facetar, e um ferro com uma unha
furada em L, que era pregada ao
tabuado do fundo, e fixada por
baixo do taco à costaneira por uma
abraçadeira em ferro. Nunca se
podia portanto desmontar.
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Os remos que se utilizavam eram
de três tipos como apresentados na
figura 8 sempre construídos em
madeira de pinho. Em algumas passagens quase não se utilizam, a
barca é movida à vara, em algumas
outras a vara pura e simples não
existe, são os remos o meio de propulsão, no entanto em todas as barcas de passageiros na ré existem
uma tábua chamada de, tábua do
lémio, e o lémio, este é uma peça
em madeira que se fixa pela base
na ultima caverna, e tem por função
servir de eixo à vara quando ela é
usada como leme sai acima da
tábua do lémio cerca de 20 a
30cm.

Fig. 9
Exemplos de alguns
lémios que se encontraram:
a: Afurada
b: Vilar
c: Dourado (já extinto
à data)
d: Graça
e: Dourado actual em
1965.

Fig.8
Alguns tipos de remos e respectivos
tacos onde passa o tolete.
a: Afurada
b: Graça
c: Quintão.

Notas finais
Não vamos falar das lendas e das
origens dos lugares das passagens,
perdem-se nas brumas dos tempos,
e os que nos chegaram foram os
escutados na tradição oral, que se
contavam vezes sem conta, ao
redor do calor da lareira nos longos
serões do inverno. O autor, lembrase de tantas vezes adormecer com o
pensamento cheio de histórias, ouvidas noite dentro, às sextas feiras,
noite de festa e de serão, noite em
que se cosia o pão, a broa de milho
e o bolo de sardinha, em casa dos
avós, mesmo frente à foz do
Cávado. Eram dessas histórias, contadas vezes sem conta pelas visavós, e avós, que recolhidas, nos
levam na maioria à procura das pistas e das verdades.
Nos dias de hoje o rio Cávado, no
fundo, o curso de água, á volta do
qual todos estes barcos se movimen-

taram e existiram, está completamente diferente, não é mais um ponto de
desunião e dificuldade em se transpor, das quatro pontes que existiam
até Braga: Fão, Barcelos, Prado, e
Ponte do Bico, todas centenárias, e
considerando também a ferroviária a
montante de Barcelos, temos na
actualidade mais cinco. Uma, a montante da de Fão e a jusante da passagem da Barca do Lago, outra a
jusante da de Barcelos, e outra a
montante, a da auto estrada A3,
outra ainda a montante da de Prado,
e outra a montante da Ponte do Bico.
Todas construções modernas em
betão fruto do progresso, da união
viária, das estradas que rasgam,
quais rios negros de asfalto, as terras
outrora cultivadas...

Glossário de termos:
Azenhas: Moinhos para moer cereais,
milho e trigo movidos pela força da
água do rio que era represada por um
dique e encanada até ás pás que
faziam mover a roda.
Arqueação: Medida de tonelagem
máxima incluindo a carga de uma
embarcação, expressas em TAB
Tonelagem de Arqueação Bruta.
Também expressa em toneladas
Moorson.
Alcatrate: Diz-se da tábua que remata
a borda por cima, assente no topo dos
braços das balizas nas embarcações
construídas a partir da ossada.
Alefriz: Diz-se do entalhe feito na roda
de proa cadaste e quilha dos dois bordos de modo a encaixar e rematar nele
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o tabuado, nas embarcações construídas a partir da ossada. Nas barcas do
Cávado o entalhe que existe na proa faz
de alefriz.
Barca: Designação genérica dada ás
embarcações à vela ou não, de pequenas dimensões, usadas para o transporte de pessoas e bens nos cursos de água
ou rios.
Batel de Fão: Embarcação de rio e
mar de boca aberta de roda de proa e
popa e fundo chato, menor que 5 mts,
que navega com o apoio de remos e
vara, característico da povoação de
Fão. Também chamado de canote.
Barco de fundo de prato: Embarcação de duas proas e de fundo liso,
semelhante ao batel ou canote de Fão,
variando em alguns pormenores de construção segundo a zona onde é construído.
Braços: Diz-se das peças que dos dois
lados completam a caverna sendo a ela
embaraçadas por uma escarva lavada.
Boca: A largura máxima da embarcação. É medida a partir da caverna mestra,a mais larga.
Bojo: Diz-se da parte arredondada do
casco de uma embarcação. O bojo do
fundo.
Bordas: Os lados da embarcação
corridos de proa a popa, nas embarcações grandes são divididas em três partes : Amura, Través, e Alheta.
Cadilha: O mesmo que caverna nas
embarcações de rio em algumas
regiões.
Caverna armada: Diz-se da caverna
embaraçada isto é a ligação das duas
partes: a costela (parte do fundo) e os
dois braços laterais. Também se chama
baliza ao conjunto.
Caverna mestra: A primeira caverna
a ser montada, e que nos vai dar a largura máxima da embarcação (a boca).
Canote: O mesmo que batel de Fão.

Cadaste: Nome dado nas embarcações construídas com quilha e ossada, à
roda de popa que liga à quilha por uma
escarva e fecha a ossada da embarcação pela ré .
Caico: Pequena embarcações de duas
proas filiados no modelo Poveiro, tripuladas por 2 a quatro pescadores, que
pescavam até uma hora de terra, na beirada até as 30 braças.
Capelo de proa: Diz-se da extensão
da roda de proa que fica acima do alefriz ou do capeado nas barcas, serve
também para ai passar o cabo de amarrar a barca.
Castanhola: Pequena peça em madeira fixa na 2ª draga onde assenta o tolete no Barco da Faneca.
Capeado: Nome dado às tábuas que
rematam por cima as bordas nas barcas
de passagem do Cávado, uma espécie
de alcatrate, funcionam também como
bancos.
Cavername: Nome dado ao conjunto de
balizas (cavernas) de uma embarcação.
Calafeto: Nome dado à substancia
com que se faz a vedação da embarcação, antigamente usava-se estopa,
depois estopa alcatroada, nos dias de
hoje utiliza-se fio de algodão torcido em
2 ou 3 fiadas.
Crenar: Nome dado ao acto de pintar
a embarcação com uma mistura de resina e óleo de peixe ou gordura animal, o
breu. Nas barcas a crena era dada por
fora e dentro todos os anos.
Costaneiras: Nome dado aos lados
das barcas. Bordas.
Embaraçar: Nome dado à ligação do
braço com a costela, constituindo a
caverna ou baliza.
Escarva lavada: Técnica de ligação
de duas peças de madeira que ficam no
prolongamento uma da outra. Na escarva lavada vertical das barcas, não existem cortes feitos ao terço, os talões de
ligação que eram rematados junto à
tábua de encosto por uma cavilha de
água de vedação. Temos também as
escarvas à navio ou de ganzepe nas
embarcações de construção mais elaborada e porte.
Escaler: Nome dado às pequenas
embarcações a remos semelhante ao
caico, menores de 5 mts mas para o
transporte de pessoas de bordo para
terra ou vice versa. Embarcação auxiliar.
Fasquiar: Nome dado ao aparar da
madeira. Também galivar.
Gastalhos: Nome da peças em madeira de castanho que vão servir de base e
molde do fundo da barca. Com a disposição dos gastalhos em numero de 3

ou mais e das tábuas que vão fazer o
fundo pode efectuar-se o seu risco e tirar
as medidas da caverna mestra, da proa
e da popa.
Grafetar: O mesmo que calafetar,
introdução do calafeto nas juntas exteriores da embarcação de modo a vedar
com ferramentas próprias, os ferros de
calafate e maços.
Levadas: Represas de água nos rios e
ribeiros feitas pelo homem, de modo a
aproveitar a força sua corrente para
mover os moinhos e azenhas.
Lemio: Peça em madeira que está fixada ao meio na popa das barcas, serve
para ai fazer o ponto de apoio (eixo) da
vara para o deslocamento da barca.
Local onde também se passa o cabo que
amarra pela popa a barca a terra.
Ossada: Diz-se do conjunto de cavernas, quilha, roda de proa e cadaste de
uma embarcação.
Pesqueiras: Locais ou construções nos
rios onde os pescadores ou lavradores
colocavam as redes e armadilhas para
apanhar o peixe, por vezes junto das
comportas das levadas nas azenhas.
Pontal: Medida da altura da embarcação, é tirada a partir da caverna mestra
desde a quilha até à altura da borda
nas barcas, do vau ou das bancadas
nas outras embarcações.
Remo: Peça em madeira destinada a
imprimir o movimento da embarcação, é
dividido em 3 partes a saber: Punho, a
zona onde se colocam as mãos, a
Haste, a zona a meio onde existe o taco
a trama ou o cáguedo, por onde enfia o
tolete, e a Pá, a parte mais larga que
mergulha na água.
Risco: Nome dado ao traçado ou desenho directamente nas tábuas que vão
ser trabalhadas para a embarcação a
construir.
Roda de proa: Nome dado à peça
em madeira que se segue à quilha para
vante, com forma geralmente curvilínea.
Nas barcas não existe propriamente
uma roda de proa, mas uma trave direita com inclinação para vante acavilhada na tábua do meio do fundo, e com
dois entalhes laterais (alefrizes) para ai
encaixar as costaneiras de modo a fazerem o fecho lateral e consolidar o conjunto.
Remadoura: O mesmo que chumaceira, peça em madeira de carvalho ou
castanho com um furo onde passa o tolete e onde enfia o taco do remo. Assenta
sobre o alcatrate ou capeado, embora
em algumas barcas de construção mais
rudimentar, pela ausência de capeados
a chumaceira é colocada lateralmente
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pregada à costaneira e a fixar o tolete
em ferro que está fixo ao fundo (barca
de Quintão).
Tábua mestra: A tábua principal na
ausência da quilha geralmente de maior
espessura (caso dos Barcos do Lima), ou
a tábua que por cima das cavernas no
lado interior serve para o barqueiro se
deslocar ao comprimento. Visível nas
barcas da Afurada da Graça e na
Dourado.
Tábua do lémio: A tábua que faz o
remate exterior da popa, onde por um
furo encaixa o lémio, ao mesmo tempo
serve esta tábua de reforço e consolidação ao fecho na popa, funcionando
como que uma boçarda.
Terço: Diz-se da medida de divisão em
três partes iguais usada em construção
naval.
Testeira: Diz-se da parte da frente ou
traseira das barcas de construção rectangular, barcas de carga. São exemplos a barca de carga da Barca do Lago
ou a de Vilar.
Tolete: A peça em ferro ou madeira de
giesta ou eucalipto, que se usa para
montar o remo na remadoura e servir de
eixo. Em algumas barcas era fixo, em
outras por se moverem só à vara não
existe.
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Achegarse ao estudio e coñecemento
das embarcacións tradicionais na
comarca de Valdeorras é descubrir ao
tempo un xeito de vida fortemente marcado pola relación das poboacións da
ribeira co contorno fluvial inmediato,
relación só en parte adormecida nos últimos tempos ao verse alterada por uns
usos pouco respectuosos co medio natural e o crecente deturpamento do contexto sociocultural. Non deberiamos
esquecer que nesta parte do país dicir
“río” vén sendo o equivalente a dicir Sil
ou, máis ben, e para lle facermos xustiza á denominación cotiá, o Río, con
maiúsculas. Esa íntima conexión entre o
home valdeorrés e o seu río maniféstase
en múltiples e variadas facetas, das
cales expoñemos unha pequena mostra
nas liñas que seguen.

As barcas do Sil:
apuntamento histórico
e etnográfico1
As primeiras referencias documentais sobre a existencia de embarcacións no Sil, principal curso fluvial
da comarca, sitúannos directamente
na localidade barquense de Viloira,
onde hai constancia da barca xa na
segunda metade do século XVI,
segundo recolle un padrón local do
ano 1575 no que aparece
“Domingo Rodríguez, barqueiro”.
Este paso da barca que unía Viloira
coa marxe dereita do Sil sería o xermolo para o nacemento dun novo
núcleo de poboación nas primeiras
décadas do século XVI, O Barco de
Viloira, nome que manterá a locali-

dade ata ben avanzado o século
XVII. Como testemuña desta etapa
orixinaria, a vila do Barco aínda
conserva dentro do seu pequeno e
maltratado casco histórico un
modesto embarcadoiro construído
sobre as penas e coñecido como O
Porto da Barca.
Os poucos investigadores que ata
hoxe se teñen interesado polo tema
consideran a barca de Viloira-O
Barco como unha das máis importantes na navegación transversal do
río Sil e, con toda seguridade, a de
maior volume de tráfico e prestixio
na zona. Os diferentes contratos de
arrendamento e construcción que
coñecemos, e nomeadamente a partir do s. XVIII, pódennos dar unha

1. Parte dos datos que recollemos neste epígrafe é o resultado da implicación doutras persoas na tarefa de recompilar información sobre as embarcacións existentes na comarca. Por isto facemos chegar o noso recoñecemento e gratitude a Antonia González, Lolo Docampo, Eduardo Ojea,
Fernando Rodríguez Díaz, Gustavo Docampo, Celestino López, así como a todos os informantes anónimos que amabelmente atenderon as nosas consultas.
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Barca no porto de Penouta.
En primeiro termo, con chaleco
e a faltriqueira para os cartos,
o barqueiro Marcial Santalla.
1955 ca.
(Foto: Rufino).

idea aproximada das características
desta barca. Así sabemos que era
compartida polos veciños de Viloira
e O Barco, aínda que na metade
correspondente a Viloira tres cuartas
partes pertencían á poderosa familia
dos Quiroga, señores do pazo ou
“Casa Grande” deste lugar. A barca
faise de novo cada catro ou cinco
anos, máis ou menos, e un protocolo
datado no 1756 fornécenos datos
relativos ás súas dimensións: pouco
máis de tres metros de ancho, unha
lonxitude ao redor dos seis metros e
a altura sobre o metro, se ben estas
medidas poderían variar en función
das necesidades do momento, coa
fabricación de cada nova embarcación. Esta barca prestou servicio ata

a construcción da ponte de San
Fernando, inaugurada no 1902 coa
apertura da estrada PonferradaOurense, aínda que xa era utilizada
polos peóns dende había unha década. Debeu ser neste período, a finais
do século XIX, cando se introducen
as barcas de menor tamaño e tipoloxía constructiva sensibelmente diferente ao presentaren xa unha proa
apuntada, modelo que, con lixeiras
variacións, vai chegar ata os nosos
días. Estoutras barcas de tres a catro
metros de lonxitude, máis acaídas a
novos usos como o recreo ou de elemento auxiliar na pesca2, van recobrar o seu protagonismo coincidindo
coa caída da emblemática ponte,
acontecemento que se produciu na

Landras
no Sil
no núcleo
histórico
do Barco.
Tarxeta
postal de
principios
do s. XX
(Bazar del
Siglo).

noitiña dun 27 de decembro do ano
1959. Para alén do seu forte impacto emocional, entre outras cousas
pola perda dunha vida humana, o
suceso supuxo un auténtico contratempo para os veciños de ambas as
dúas beiras do río que de súpeto
ficaron incomunicados. En canto as
autoridades da época non arranxaban un amaño de urxencia –solución
que había chegar primeiramente da
man dos soldados “pontoneiros” e,
de seguido, coa construcción dunha
pasarela peonil- cumpría facerlle
fronte á situación. O mestre carpinteiro Eduardo Ojea lembra como se
viu obrigado polas circunstancias a
exercer de barqueiro nunhas condicións certamente reviradas. Escoitalo
narrar como el e outros tiveron que
pasar coa lancha ateigada de xente,
primeiro cara a Viloira e logo de
volta ao Barco, aínda hoxe arrepía o
corpo. Conta Eduardo que para isto
aproveitaban “o retorno” que facía o
río, remontándoo sen esforzo varios
metros á altura do Porto da Barca,
para despois encarar a corrente no
medio dun Sil furioso naqueles días e
deixarse arrastrar ata O Areal de
Viloira, o que demostra unha enorme
destreza no manexo destas embarcacións, habilidade que sería imposíbel desenvolver sen un profundo
coñecemento do río.
Tamén nas tarefas de construcción
da ponte nova (1962-1970) participaron as lanchas. Algunha delas
chegou a acadar un tamaño considerábel –hóuboas mesmo de seis
remos– como proba a documenta-

2. As funcións da barca ou lancha en relación coas artes de pesca tradicional ían na liña de facilitar o acceso dos pescadores ás zonas escollidas ou,
en casos moi puntuais, favorecer a entrada “en seco” aos caneiros, desaparecidas construccións para a captura das anguías. Nalgunhas ocasións
–poucas- empregaban a barca para botar as nasas ou estender as redes (o trasmallo, o berxel...), aínda que estas operacións adoitaban facelas dende
terra ou “metidos no río” , dependendo da época do ano.
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Lolo Docampo
tomando anotacións
sobre as características
das barcas de Covas.
(Foto: Xabier Roo)

ción gráfica conservada, sendo moi
útiles para o transporte de materiais
e ferramentas ata o lugar de traballo ou para achegar operarios e técnicos ao pé da obra.
Para o coñecemento dos demais
pasos da barca existentes na comarca resulta fundamental a información
que nos achega o Catastro de
Ensenada (1752). A obra sinala a
existencia nesa altura dun total de
cinco embarcacións, atendidas por
oito barqueiros, distinguindo asemade entre barcas e os chamados “barcos pequenos”. Sen embargo, por
diferentes informes realizados algúns
anos máis tarde semella que o número de embarcacións dispoñíbeis para
cruzar o Sil aumentou na segunda
metade do século XVIII e comezos do
XIX. Paga a pena facermos un repaso máis polo miúdo da localización
destas barcas e comprobar como
moitas delas prestaron servicio
–algunha aínda o fai hoxe– neses
mesmos lugares non hai tantos anos.
Quereño, localidade do concello de
Rubiá estremeira coas terras do
Bierzo, é un deses puntos historicamente vencellados co paso da
barca3. A súa presencia está documentada mesmo antes da realización do coñecido Catastro de
Ensenada, segundo reza nun protocolo de arrendamento datado no
ano 1627. Nela atravesa o río o
Padre Sarmiento na viaxe que fai á
Galiza contra a metade do século
XVIII, aparecendo tamén citada nos
informes para a elaboración do
Diccionario Geográfico de Tomás

López (1797) e mais no de Madoz
(1847). Con todo, o grande salto
para a actividade da barca de
Quereño vai coincidir coa chegada
do camiño de ferro, dentro da liña
Palencia-A Coruña, no ano 1883.
Este feito, que supuxo un auténtico
acontecemento para as localidades
situadas ao longo do itinerario ferroviario, tería unha incidencia moi
forte no desenvolvemento comercial
e na valorización de Quereño como
punto estratéxico ao se converter de
feito a súa estación na “saída natural” de moitos dos productos da
parte máis oriental da comarca de
Valdeorras e mais da zona leonesa
da Cabreira, na marxe contraria do

Sil. A barca tornou deste xeito en
paso obrigado non só para moitos
viaxeiros do tren senón tamén para
importantes cargas de castañas, conchos (noces), froitas, xamóns ou mel
procedentes da beira esquerda do Sil.
Especial relevancia acadou o transporte da lousa extraída nas primeiras
explotacións artesanais, fundamentalmente da zona de San Pedro (A Ponte
de Domingo Flórez) para a súa facturación na estación do ferrocarril. En
sentido contrario, o touciño e, sobre
todo, o viño valdeorrés colleitado
nesta estrema do país cruzaban o río
no lombo da embarcación para cubrir
a escaseza que os veciños cabreireses tiñan deste producto.

3. No tocante á caracterización da barca de Quereño foi fundamental a información achegada polo historiador valdeorrés Antonio Castro Voces, a
quen agradecemos a súa colaboración na elaboración deste apartado do presente traballo.
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ano entra xa en funcionamento,
augas abaixo dos pasos anteriores,
unha ponte apta para os vehículos
que é a que chega ata a actualidade.
Entrementres, pasarela e barca reparten as súas funcións durante un
tempo, ata a desaparición definitiva
da embarcación aló polos derradeiros anos da década de 1950. Logo
da súa perda pola acción dunha
enchente do Sil, hoxe a penas fican
pegadas da existencia da barca: o
camiño de acceso ao río, a argola de
amarre e o microtopónimo Porto da
Barca na paraxe onde navegaba.
Na actualidade a asociación cultural
Aluveire de Quereño traballa na elaboración dun proxecto que faga posíbel a construcción dunha réplica
desta barca e a súa colocación outra
volta no río.

A barca de Quereño
(Rubiá) nunha imaxe
tomada ao redor
do ano 1900.

Lancha de remos grosos en Penouta, Vilamartín de Valdeorras. 1957.
(Foto: Rufino).

Polo derradeiro tramo do século XIX
debeuse facer, xa que logo, a substitución dos tradicionais remos por un
sistema de cabo fixo, procedemento
de impulso que mantería ata a súa
desaparición, e a máis que probábel
mudanza nas dimensións da embarcación para facela máis acaída ás
novas esixencias. Cando menos iso é
o que suxire a escasa documentación
gráfica que coñecemos e que mostra
o uso deste método xa nos primeiros
anos do século XX. As propias fotografías e algúns apuntamentos tirados do testemuño dos barqueiros axúdannos a reconstruír as dimensións
aproximadas da barca de Quereño.
De planta rectangular, a lonxitude
total sería duns sete metros, por catro
de ancho. Os laterais viñan sendo
duns oitenta centímetros de alto,

cunha pendente nos dous estremos
ou testeiros para facilitar o abeiramento da embarcación, así como a
entrada e saída dos viaxeiros, do
gando ou, especialmente, dos carros
que transportaba. “Entraban dous
carros coas súas parellas de bois e
todo”, é un dos comentarios máis
empregados para nos dar unha idea
do tamaño e da capacidade de
carga da embarcación. Por outra
banda, os laterais podían presentar
cadansúa barda na parte central,
unha especie de “defensas” ou prolongacións en altura, seguramente
para maior seguridade dos usuarios.
Preto do asentamento da barca construíuse unha pasarela peonil no ano
1932 que prestaría os seus servicios
aproximadamente ata o 1970. Neste
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Outro punto da comarca no que se
rexistra a presencia dunha embarcación mesmo antes da realización
do célebre Catastro de Ensenada,
sinaladamente no 1729, é a aldea
de
Penouta
(Vilamartín
de
Valdeorras). O devandito catastro
do 1752 fai referencia ao “barco”
existente neste lugar, propiedade do
Convento dos freires Trinitarios de
Correxais que o tiñan arrendado.
Fontes posteriores fálannos dun
“barco pequeno” para atravesar o
río no mesmo enclave; augas abaixo e a pouca distancia do anterior
aparecen as barcas de Valencia do
Sil, tamén no concello de Vilamartín.
Xa en tempos máis recentes, a barca
de Penouta presentaba unhas características que a achegan bastante á
tipoloxía sinalada para a de
Quereño, segundo describen as diferentes informacións recollidas: a
mesma forma rectangular, idéntico
xeito de propulsión por medio dun
sistema de cabo fixo, as mesmas
ramplas nos testeiros para facilitar a
entrada e a saída da embarcación e
unha capacidade aproximada de
carga semellante, ou sexa, “dous
carros cargados coas súas parellas”.
Nótese tamén neste caso a proximidade do paso da barca co camiño

de ferro e a existencia dunha estación na capitalidade do concello,
Vilamartín, na outra beira do río.
Esta barca de Penouta prestou os
seus servicios ata ben entrada a
década de 1960, desaparecendo
trala construcción da pasarela para
peóns que coñecemos hoxe. Tamén
hai constancia da existencia de
embarcacións máis pequenas de
remos, iguais ás lanchas tradicionais
do Barco, agora felizmente recuperadas na cabeceira da comarca.
Ao noso xuízo, un dos lugares de
maior interese agora mesmo para o
estudio das embarcacións é a pequena localidade de Covas, no concello
de Rubiá. Esta fermosa aldea, emprazada xusto onde o río Sil entra en
terras galegas a través da impresionante paraxe do Estreito, fornécenos
varias mostras de barcas ben conservadas e construídas seguindo as formas tradicionais deste río. As referencias documentais, malia seren
serodias en relación cos restantes
pasos fluviais da comarca, fálannos
dun núcleo cun vencello particular
coa barca. Así, as primeiras citas textuais que coñecemos deste elemento
datan da primeira década do século
XIX. Mais é tamén nos primeiros anos
desta centuria cando a parroquia á
que nos vimos referindo aparece en
documentos baixo a denominación
de *Cobas de las Barcas. Isto é indicativo, sen dúbida, da importancia
que o medio de transporte tivo para
esta poboación asentada ao carón
das augas, hoxe encoradas, do principal afluente do Miño.
As barcas nas que aínda podemos
navegar e cruzar o Sil á altura de
Covas son de forma rectangular, de
tres metros de longo e metro e
medio de ancho, aproximadamente. A altura dos laterais vén sendo
duns sesenta centímetros. Na dianteira a embarcación presenta unha
inclinación, o peito ou peitoril,
igual cás grandes barcas de carga,
para abeirar mellor e entrar ou saír
con facilidade. A traseira, pola

Grupo cruzando o Sil na barca de Quereño, 1950 ca.

contra, é recta e leva un traveseiro
ou varanda a uns corenta centímetros do borde superior. A madeira
normalmente empregada na construcción da barca é o castiñeiro,
agás no piso, parte que adoita
facerse de amieiro ou chopo “a
media cura” por seren especies
máis resistentes ao contacto permanente desta zona coa auga. Os
remos constrúense nunha única
peza e traballan inseridos en
cadanseu canamón de ferro.
Houbo tamén en Covas barcas de
maior tamaño, coas mesmas formas
e idénticas características ás anteriores, empregadas para o paso do
gando cara á labranza situada na
marxe esquerda do río. Nelas
“entraban dúas parellas”, sendo o
tamaño estimado polos informantes
“o dobre” das barcas que coñecemos arestora.
Augas arriba da parroquia de San
Salvador de Covas, lugares como A
Barosa, A Cancela ou A Valiña, xa
en terras do Bierzo -a toponimia
real non pode agachar a verdadeira filiación lingüística e cultural da
zona- coñeceron embarcacións que
con cambios a penas salientábeis
reproducen o modelo descrito para
a localidade valdeorresa. Na actua41
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lidade podemos atopar só unha
barca na Cancela, aínda en uso e
bo estado de conservación gracias
ao agarimo e aos coidados que lle
presta o seu dono.
Parécenos lícito imaxinar que as
demais embarcacións coñecidas
dentro da comarca de Valdeorras, e
das cales só temos referencias aproximadas, respondesen á mesma
tipoloxía constructiva. Tal é o caso,
por exemplo, da barca que comunicaba os núcleos de Coedo e As
Cortes (O Barco), documentada a
comezos do século XIX. Máis antigas son as alusións ao paso entre
Pumares e San Xusto (Carballeda
de Valdeorras), concretamente de
finais do XVIII e baixo a denominación de “barco pequeno” nesta altura. A barca de Pumares desapareceu trala construcción do encoro
que leva o nome da mesma localidade. As noticias que recollemos
sobre o período final desta embarcación, a década de 1960, permítennos achegar unha curiosidade: a
barca non a manexaba un barqueiro, coma nos outros casos coñecidos, senón unha barqueira. Efectivamente, unha moza de pouco máis
de vinte anos era a encargada de
poñer en comunicación os veciños
das dúas beiras nesta parte do río.

A barca e o río Sil en Covas,
co nivel do encoro moi baixo
a finais do verán do 2002.
(Foto: Xabier Roo).

desta barca as terras de Seadur, no
concello valdeorrés de Larouco.
Quizais a utilidade máis valiosa da
embarcación chegase co tempo da
vendima en que, segundo as testemuñas, “cruzaba o río cunha carga
de doce cestos de uvas”.

Aínda habería que completar a
relación engadindo novas citas,
informacións recollidas a cabalo entre os séculos XVIII e XIX
que inclúen os pasos situados
en Arnado, San Miguel do
Outeiro, Valencia... entidades
de poboación pertencentes ao
concello de Vilamartín.
Nos lindeiros máis occidentais da
Terra de Valdeorras, dentro xa da
provincia de Lugo pero con intensas
relacións cos termos ourensáns da
Rúa e Larouco, tiñamos a barca de
San Martiño (Quiroga). As descricións da embarcación apuntan
para a súa identificación cun modelo semellante ao de Covas, tanto

pola feitura como polo tamaño sinalados. Neste caso interésanos ademais pola referencia aos servicios
prestados para o laboreo da vide,
concretamente nos bacelos situados
a ámbalas dúas beiras do Sil,
mesmo anos máis tarde da construcción do encoro. Daquela, cómpre incluírmos na área de influencia
42
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Non nos resistimos a pechar este
apartado sen facermos referencia a
un suceso tráxico, acontecido precisamente nesta zona estremeira das
provincias de Lugo e Ourense.
Referímonos ao afundimento da
barca que facía o paso do río Bibei
entre a aldea dos Casares, no concello de Ribas de Sil, e a de Anguieiros,
no de Quiroga. O accidente ocorrido
pola altura do ano 1942 saldouse
coa morte de trece persoas e supuxo
un tremendo impacto que deixou
pegada no subconsciente colectivo.
Ao parecer, a causa desta auténtica
desfeita debeuse ao exceso de pasaxe da embarcación que, aínda por
riba, debía navegar nunha paraxe
complicada de seu, entre O Cachón
e O Porto. A afluencia dunha morea
de xente ás festas do San Tirso nos
Casares, o 28 de xaneiro, as présas
por atravesar o río nese momento sen
decatarse do perigo evidente que
supuña a grande sobrecarga provocaron o desastre. Este feito, aínda
lembrado en todo o contorno, acabaría por se converter case que nun
tema tabú para moitas familias da
localidade. O saber popular, sempre
atento, deu en crear unha imaxe que
resume atinadamente a dimensión do
que ocorreu: “aquel día baixaba
negro o río...”

Barca de Covas, Rubiá. (Foto: Xabier Roo).

A experiencia do obradoiro de construcción
de barcas tradicionais
do Concello do Barco de
Valdeorras
No mes de agosto do ano 2001
botaba a andar unha interesante iniciativa promovida dende a
Concellería de Formación Ocupacional e Participación Cidadá do
Concello do Barco, o primeiro Curso
de
Fabricación
de
Barcas
Tradicionais do río Sil, no que os
aspectos organizativos correron por
conta da Asociación “Porto da
Barca” que aglutina os veciños do
casco histórico da localidade. A persoa escollida para dirixir o curso e
impartir as sesións prácticas foi un
dos últimos artesáns fabricantes de
barcas que quedaban na comarca e
en condicións de enfrontar unha
empresa deste tipo: o mestre carpinteiro Eduardo Ojea Dacal. Este artesán, cunha traxectoria profesional
na vila do Barco que abrangue
practicamente a segunda metade do
século XX, foi un auténtico “carpin-

teiro de ribeira” ao ter instalado o
seu obradoiro a poucos metros do
río Sil e en pleno centro urbano da
localidade. Das súas instalacións
saíron boa parte das barcas que
arrequeceron a paisaxe ribeirá e
animaron o tempo de lecer no Barco
e noutras vilas valdeorresas, ata un
número que o mestre sitúa “ao redor
das cen lanchas”. Da abundancia
de embarcacións, así como do bo
facer de Eduardo, dan fe testemuños
como o seguinte, recollido dun octoxenario veciño do casco antigo do
Barco: “nesta zona do Barco case
todo o mundo tiña unha lancha; baixabamos ao río directamente dende
a casa e deixabámola aí amarrada,
ao fondo das escaleiras (...). Moitos
faciamos nós mesmos a barca, con
catro táboas e de calquera xeito.
Mais as do Eduardo... estaban moi
ben feitas, aquilo era outra cousa”.
Así e todo, nos últimos tempos a
continuidade dun elemento como
este, fortemente caracterizador da
paisaxe valdeorresa e da identidade das súas xentes, vírase seria43
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mente ameazada ao non quedar a
penas dúas ou tres embarcacións
neste tramo do Sil, algunha en condicións de deterioro moi avanzado.
Precisamente a aprendizaxe das
técnicas constructivas da embarcación de río tradicional no Barco, ou
a recuperación para o tempo de
lecer dunha actividade como o
paseo en barca eran algúns dos
obxectivos enunciados polos organizadores no intre de dar a coñecer
esta proposta entre a cidadanía.
A expectación coa que se viviron
as xornadas previas ao comezo do
curso axiña virou nunha intensa
actividade no obradoiro de carpintería, instalado nos sotos do pavillón polideportivo de Calabagueiros, ata se converter nun auténtico
fervedoiro de xente. Alumnos, colaboradores, ou simplemente veciños
movidos pola curiosidade, seguimos atentamente as evolucións do
mestre, o artesán Eduardo Ojea,
sen perdermos detalle dos diferentes pasos nin das súas indicacións
na elaboración da primeira barca,

Calabagueiros, actuacións musicais, unha cea de clausura co mestre, organizadores e colaboradores do curso, ou a entrega de
diplomas.

Lanchas construidas no obradoiro
de embarcacións
tradicionais
amarradas no
“Porto da Barca”,
O Barco de
Valdeorras.
Marzo, 2002.
(Foto: Xabier Roo).

a que logo habería de servir como
modelo para as seguintes. Pouco e
pouco, guiados por unha man
experimentada e paciente, novas
formas irían xurdindo do piñeiro,
do carballo e do eucalipto, ata
rematarmos as dezaoito lanchas
que finalmente foron ao seu encontro coa auga.
Mais a cousa non ficou aí e, paseniño, foise estendendo o campo de
actuación do obradoiro: fotografías, anotacións e filmación en vídeo
das distintas fases do proceso de
construcción, achegamento de
novas persoas, contactos con colectivos afíns, reproducción á escala
do modelo das barcas do Sil... Toda
esta animada dinámica interna foi
un estímulo de cara á constitución
formal da Asociación Cultural “A
Figueiriña-Lanchas do Sil”, na que o
eixo referencial é claro: aproveitar
ao máximo a paixón que os integrantes sentimos polas barcas e, en

xeral, polo noso río. Condición que,
por outra banda, expresa o nome
escollido para o novo colectivo, o
microtopónimo A Figueiriña, fermosa creación para nomear un espacio de ribeira intimamente ligado á
memoria colectiva dos barquenses.
As historias dos avós, ao reviviren
as noutrora farturentas xornadas de
pesca, transmiten unha especial
conexión afectiva, unha sorte de
agarimo singular por este recanto,
quizais en agradecemento por tanta
xenerosidade.
A culminación do obradoiro chegou, sen dúbida, coa celebración
das Xornadas de botadura das
novas embarcacións, dous días –9
e 10 de marzo do 2002- vividos
con emoción e intensidade polos
participantes no obradoiro e acompañados de actividades paralelas,
como unha exposición de maquetas de barcas fluviais, o descubrimento dunha placa conmemorativa
instalada na lancha ornamental de
44
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Logo a asociación enfrontaría novos
retos, como a elaboración dunha
unidade didáctica sobre o obradoiro de fabricación das barcas, a visita aos centros de ensino público da
vila para lles ensinar aos máis novos
os pormenores da iniciativa, a organización das festas locais no mes de
maio ou a participación, cunha presencia moi notábel, no II Encontro
de Embarcacións Tradicionais de
Río celebrado a finais de xuño na
cidade de Lugo. Xa no mes de
setembro, coincidindo coas Festas
do Cristo, “A Figueiriña-Lanchas do
Sil” organizou a I Xuntanza de
Embarcacións Tradicionais, enchendo o tramo urbano do río co colorido e a vistosidade que achegaron
unha dorna das Rías Baixas, os
batuxos do Concello de Lugo feitos
por iniciativa da Asociación Barcas
do Minho (Chantada), ou a gamela
coa que adoitan desprazarse os
amigos de Barcos do NorteAssociacão para a Preservação,
Defesa e Estudo do Património
Marítimo de Portugal (Viana do
Castelo). Sen esquecérmonos, claro
está, da práctica totalidade das
embarcacións locais ou da estrea na
casa da réplica dun modelo de
Meixide-Sacardebois (Parada de
Sil), feita no mesmo obradoiro da
asociación valdeorresa.
No momento de lle dar remate a
estas liñas estase a desenvolver o II
Curso de Fabricación de Barcas
Tradicionais (febreiro-abril, 2003),
organizado xa desta volta pola
A.C. “A Figueiriña-Lanchas do Sil”
e contando, do mesmo xeito que na
edición anterior, co respaldo do
Concello do Barco. Na actividade
participaron de maneira estábel ao
redor dunhas vinte persoas, dirixidas de novo polo mestre Eduardo
Ojea e co apoio de membros da
asociación. Nesta altura podemos
confirmar con agrado que outras

Batuxo do concello de Lugo
e gamela da Asociación “Barcos do
Norte” –Viana do Castelo, Portugal–
na “I Xuntanza de embarcacións
tradicionais”. O Barco de Valdeorras,
Setembro do 2002.
(Foto: Lolo Docampo)

trece embarcacións de madeira
están practicamente a punto para
colleren o camiño do río.

Tipoloxía da lancha
do Sil
A barca que coñecemos no Barco e
na Terra de Valdeorras nas últimas
décadas, a lancha, responde a un
modelo de embarcación de tipo
mariñeiro, concretamente á chalana da ría de Vigo. As características da chalana ou lancha (fondo
plano, sen quilla –como todas as
embarcacións fluviais-; bancos;
amplos corredores, etc.) fana ideal
para manobrar con facilidade nos
ríos, así como para os usos que os
habitantes das beiras do Sil precisaban: transporte de persoas e, en
menor medida, mercadorías; elemento auxiliar na pesca; recreativo... Non sabemos con seguridade
en que tempo foi introducido este
modelo de embarcación na comarca, aínda que, á vista da documentación gráfica, podemos deducir que debeu ser cara ao primeiro
cuarto do século XX. Ata a segunda
década do s. XX as barcas de
paseo eran de dimensións máis
reducidas cás actuais, cun aspecto
xeral máis basto e moi semellantes
ás existentes en vilas galegas próximas, como Monforte de Lemos,
coas que compartían a presencia
dunha curiosa varanda na metade
posterior.
As dimensións da nosa lancha son
variábeis; o máis habitual é que
estean comprendidas entre os 3,90
e 4,10 metros de eslora (da proa á

popa) e 1,50 metros de manga
aproximadamente. Con todo, no
Barco houbo lanchas de maior
tamaño e moitas delas contaban
con catro remos, chegando algunhas a contar con seis. Unha gran
barca, moi lembrada na vila,
mesmo tiña unha curiosa talla na
parte dianteira, sendo coñecida
como “O Dragón” por lucir esta
figura no mascarón de proa.

Peza dunha “Costela” da barca.

Peza do “Punteiro” da barca.

(Debuxo de Lolo Docampo)

(Debuxo de Lolo Docampo)
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nadas para que as táboas vaian
collendo a forma e non rachen.
Despois vén a preparación e cravado da peza que forma a traseira ou
cu da lancha (popa) e a continuación o cosido das dúas táboas de
cada lateral. Agora remátase de
colocar a totalidade das costelas da
embarcación e, de seguido, faise o
calafateado botando un cordón por
todo o perímetro interno do fondo
da barca; coa mesma, crávanse as
táboas que van formar o piso, colocándoas en sentido transversal.
Logo o fondo refórzase por ambas
as dúas caras cun listón ou nervio
central que percorre a lancha da
proa á popa.

Peza da “Traseira” da barca.
(Debuxo de Lolo Docampo)

O proceso de
construcción da lancha
Antes de comezar a construcción da
lancha propiamente dita cómpre
facer ben a escolla da madeira que
se vai empregar. Para isto, o mestre
carpinteiro ten en conta a forma
natural dos troncos e, nomeadamente, a dirección da veta procurando así aproveitar mellor a resistencia das fibras. Agás naquelas
pezas que precisaren unha especial
resistencia –caso, por exemplo, do
punteiro da embarcación- as madeiras comunmente empregadas son
as de eucalipto ou piñeiro en verde,
por mor da súa maleabilidade. O
primeiro ten a vantaxe de combinar
dureza e unha alta flexibilidade,
aínda que resulta bastante pesado e
custoso no traballo; o piñeiro, pola
contra, é moito máis lixeiro e doado
de traballar, aínda que adoita presentar problemas á hora de “obrigar” a madeira para darlle a cur-

vatura propia da barca. Isto esixe
ter moito tino coa disposición dos
nós ao longo dos taboleiros para
evitar que estes acaben rachando.
Logo da marcaxe e do recorte das
dúas pezas que van formar cada un
dos costados ou laterais da lancha
(en madeira de piñeiro ou eucalipto), e da colocación das primeiras
costelas, estes crávanse ao punteiro
ou cabeza (de carballo), que é a
peza que forma a proa da lancha e
da que vai depender que o resto da
embarcación colla o xeito correcto.
A seguir dóbranse as pezas dos
laterais para lles dar a forma curva
característica das embarcacións.
Este é o momento máis crítico e delicado da construcción da barca; a
operación faise con cordas e coa
axuda dun sistema de nós corredizos que apertan os laterais cara ao
interior da barca na zona que vai
formar a popa. Normalmente este
paso realízase en dúas ou máis xor46
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A colocación dos bancos, a cuberta
e mailos corredores é unha fase que
leva o seu tempo porque hai que
facer bastantes medicións e axustes.
Remátase a lancha poñendo os listóns que recobren os cantos dos laterais do punteiro á traseira e, finalmente, prepáranse os toletes ou
bases para os remos. Despois líxase, co que a lancha queda lista para
lle dar un tratamento, xeralmente de
minio, e a continuación píntase de
cores. Antes de botala ao río aínda
haberá que facer os remos e escoller
un nome para lle pór á barca. Nas
denominacións adóitase empregar
formas femininas, quer nomes propios de persoa na honra dun familiar ou achegado, quer formas relacionadas coa fauna do medio ou
mesmo coa toponimia fluvial, como
Andoriña, A Capitana ou Saldoira.
O proceso finaliza co mergullado
das embarcacións para provocar o
inchado da madeira e selar así as
fendas existentes entre as táboas,
garantindo deste xeito a estanquidade e maila flotabilidade das lanchas. Se o estado da madeira é
normal, xeralmente abonda cun
tempo de afundimento que pode ir
das corenta e oito ás setenta e
dúas horas para que a nova barca
estea en perfectas condicións para
navegar.

Os debuxos representan,
de xeito esquemático
e moi resumido,
as principais fases
no proceso
de fabricación
dunha lancha do Sil.
(Debuxos de Lolo Docampo)
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BARCOS E BARCAS
NO TRAMO
OURENSÁN
DO RÍO MIÑO
Texto: Olga Gallego
Fotografías: Museo Aqueolóxico Provincial de Ourense

río Miño, como calquera
outro río, foi, dende a antigüidade ata hoxe, camiño
máis que fronteira, vía de penetración aproveitada polos mercadores e polos invasores, pero tamén
foi fonte de recursos e aproveitamentos varios para os habitantes
limítrofes e diversas industrias
(pesca, area).

O

Foi utilizado, como outros ríos,
como límite ou fronteira segura nas
divisións administrativas dos diversos estados a través dos séculos.
Hoxe está a sofrir unha persistente
dinámica de degradación, pois as
súas beiras alteráronse e o seu
curso tronzouse polos encoros. Todo
eso é preciso dalo a coñecer para
tratar de endereitalo no que sexa
posible. Como contrapartida albíscanse outras vantaxes na vida
cotián do noso pobo.

Como dixemos, o río Miño era
camiño para os barcos e barcas
que o atravesaban, case sempre, en
sentido trasversal, pondo en comunicación ambas beiras. En sentido
lonxitudinal só foi utilizado en tramos curtos e só en época moderna.
A este propósito consideramos as
citas de autores clásicos e as hipóteses actuais sobre a navegación e
a penetración dende o mar, río arriba, pouco afortunadas, dado que
os rápidos do río, as frecuentes pesqueiras, muiños e o calado insuficiente dificultaban ou facían imposible a navegación de embarcacións
capaces de soportar este medio.
As barcas fluviais eran unha das
manifestacións máis importantes da
nosa cultura e acadaron grande
incidencia no mundo económico
dende os tempos máis antergos ata
mediados do século XIX.
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~

Constituían parte da infraestructura
viaria, xunto coas calzadas, pontes
e vaos, e tiveron grande influencia
na rede viaria ata o século XIX, pois
esta estaba condicionada polas barcas, xa que o tramo do río ourensá
só contou con dúas pontes e non
permanentes: a Ponte vella ou
maior de Ourense, de orixe romano, pero esborrallada ou non en uso
ata o século XIII, en que foi reconstruída polo bispo D. Lorenzo en
1222, e que a través dos séculos
sofriu longos períodos de inhabilitación; a Ponte Castrelo que,
segundo a tradición, foi erguida por
S. Pedro González Telmo, que
morreu en 1246. A noticia máis antiga é de 1227, cando María Pérez
lle manda un soldo. Moi cedo debeu
quedar en desuso, pois en 1361 se
lle fai unha manda condicionada a
se se feser. En 1550 foi esborrallada por unha forte chea, mais os ves-

Os barcos de dornas
eran tamén
caracteríscos do río
Miño, pero a súa
capacidade era
pequena, de tres ou
catro persoas cos
seus bultos, e o seu
destino principal era
a pesca do peixe tan
abundante en outros
tempos.

tixios dela non desapareceran e, en
1804 ainda tiña oito arcos, “que
necesitan todos ocho de ser reedificados y echos de nuevo e que resultaría imponderable utilidad a la
monarquía y sus vasallos”, segundo
a declaración do rexedor decano de
Ponte Castrelo.
As barcas, como medios de comunicación, permitían o transporte de
persoas, gando e mercadorías diversas (mantementos, materiais de construcción, etc.) en longo percorrido e
entre os asentamentos ribeireños,
favorecendo o comercio e o abastecemento dos pobos, a trasmisión de
ideas e pensamentos e creando ó
seu arredor un folklore propio que
ainda hoxe está presente nas xentes.
Utilizábanas os viaxeiros, mercadores e comerciantes, peregríns e
doentes en procura de intercambios,
de devocións e de terapias adecuadas, as tropas en tránsito, os corre50

~

os, oficiais reais, etc. e os labregos
das beiras dos ríos, cultivadores dos
apreciados viños do Ribeiro.
O seu valor estratéxico púxose de
manifesto en diversos intres, como
na invasión do Duque de Lancáster,
no século XIV, nas guerras con
Portugal, de Separación, no século
XVII, e de Sucesión, no XVIII, na
guerra da Independencia contra as
tropas francesas e na persecución
dos Carlistas, no XIX.
Tamén as barcas tiñan influencia
no labor de policía e persecución
de malfeitores e profiláctica en
tempos de peste, tan frecuentes no
Antigo Réxime, ó prohibirse a súa
circulación.
Dende o punto de vista da cultura
deixaron a súa pegada en numerosas manifestacións culturais, como o
folklore e a literatura, tanto popular
como culta.

A este propósito lembramos os ditos
populares, cantares e poesías que
tiveron como protagonistas os barqueiros de Rivadavia:

“Barqueiros de Rivadavia
víndeme pasar a min
veño de Santa Lialina
e vou para San Agustín”.
No ano 1927, Eugenio Montes
publicou unha fermosa e inspirada
poesía titulada “O barqueiro de
Rivadavia” (Nós. Ano IX, 15 nov.
1927, nº 47, p. 8).
O tema das barcas é frecuente na
heráldica ourensá. Os Cadórniga
utilizárona adoito.
As barcas eran construidas por
carpinteiros especializados das
ribeiras do río, con materiais
autóctonos resistentes, carballo e
castiñeiro, e cravos e planchas de
ferro.

As barcas de pasaxe no curso
medio do Miño eran a modo de
grandes artesas, con capacidade
para pasear ata catro carros cargados cos seus mozos. Os seus extremos ían algo levantados para permitir un mellor atraque na beira do
río. Os barcos de dornas eran
tamén caracteríscos desta zona,
pero a súa capacidade era pequena, de tres ou catro persoas cos
seus bultos, e o seu destino principal era a pesca do peixe tan abundante en outros tempos (salmóns,
lampreas, sábalos, anguías, troitas), ou o transporte a algún muiño,
como se contempla na documentación medieval e moderna.
As súas dimensións son moi variadas, segundo o lugar en que barqueanban. As máis grandes eran as
de Ourense (6 x 13 varas, en 1578)
e Barbantes (4’99 x 9’15 metros en
1832), pero había outras de tamaño
mediano e as pequenas de pesca.
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As barcas de pasaxe no
curso medio do Miño
eran a modo de grandes
artesas, con capacidade
para pasar ata catro
carros cargados cos seus
mozos. Os seus extremos
ían algo levantados
para permitir un mellor
atraque na beira do río.

A construcción de

camiños de ferro, que
exixirán tender unha
serie de pontes sobre
toda clase de ríos e
que farán máis doadas
e máis rápidas as
comunicacións e a

construcción de encoros
para a obtención de
enerxía eléctrica que
compartimentaron o río
con presas nos Peares,
en Velle, en Castrelo e
en Filguera, déronlle a
puntilla a estas
embarcacións.

As barcas tiñan unha grande
dependencia tocante ós portos,
pois estos non sempre eran fixos, xa
que ó sufrir algunha alteración ou
trasformación o leito do río (cheas,
estiaxes, sacas de area, obras
diversas) obrigagan a arranxar
outro porto nun lugar máis idóneo.
Por isto non é estrano que haxa barcas que no verán tiñan un porto e
no inverno, outro.
Os portos tiñan que estar dotados
dunhas condicicións de seguridade
para as manobras de atraque e desatraque das barcas e dunhas instalacións mínimamente válidas para
seu amarre e para a entrada e
saída de toda clase de carruaxes,
mercadorías, persoas e animais.
Mais estas instalacións no río Miño
eran moi rudimentarias e elementais
e perdéronse, practicamente todas.
Soamente temos referencias do
amarre de ferro para o barco de
Penalba, dalgunha rampla escava52
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da nalgún rochedal, de penas que
formaban embarcadoiros e pouco
máis. A barca de Prado en tempos
ulilizaba no areal da beira deritada
do río estacas cravadas na area
para amarra-la barca e na marxe
esquerda, un penedo esburucado.
A propiedade das barcas de
pasaxe era un monopolio detentado
polos señores xurisdiccionais, leigos
e eclesiásticos, ou por algún concello, que as explotaban polo medio
de arrendamentos ou foros a barqueiros máis ou menos profesionais,
que soían ser simples labregos, que
as utilizaban como complemento
dos seus ingresos.
No tramo ourensá do río Miño eran
propietarios de barcas, segundo o
Catastro de Ensenada, o Mosteiro de
Ribas de Sil, o Conde de Ribadavia,
o Marqués de Malpica, o concello
de Ourense, o Mosteiro de Oseira, o
Mosteiro de Melón, o Conde de
Fefiñáns e o Mosteiro de Celanova.

As máis importantes e rendibles
eran as de Ourense, Ribadavia,
Barbantes e Prado.
Os litixios sobre elas eran moi frecuentes e moi soados os preitos do
mosteiro de Celanova con D. Álvaro de Soutomaior, Conde de Amiñá,
pola barca de Filgueira; o do
mesmo mosteiro con Dna Urraca de
Moscoso, pola mesma barac: o do
mosteiro de Melón con D. Alonso
de P u g a D ro v e s , señor de Meréns,
pola barca de Meréns, e cos
Condes de Ribadavia, pola barca
de Ribadavia; o do mosteiro de
Oseira cos Mosquera, pola barca
de Prado, etc. As razóns adoitaban
ser lanzar barcas en lugares que
pertenzan a outros propietarios ou,
simplemente, cuestionar a propiedade ó poseedor.
As tavilas de pasaxe, practicamente, non existían, pois os barqueiros nonas respectaban e cobraban o que querían.

Esto é o que nos dí D. Jacinto
Manuel Mosquera y Sotomaior
nunha carta dirixida a Campomanes, datada en Ribadavia o 27VI-1767, na que fai un negro retato
da realidade:

Os portos tiñan que
estar dotados dunhas
condicicións de
seguridade para as
manobras de atraque e

“En el río Miño y en otros de este
reino hay diferentes barcas que
no tienen más arancel que el
capricho de sus dueños por lo que
les arriendan como quieren,
aumentando este arriendo siempre que quieren, de que se sigue
por precisión que los arrendatarios o barqueros aumentan el
derecho de barcaje a los pasajeros y que el común padezca un
notable perjuicio”.
De tódolos xeitos, os veciños da
xurisdicción ou lugar onde había
barca soían estar exentos do pago
de barcaxe.
As barcas máis rendibles a madiado do século XVIII eran, en pri53
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desatraque das barcas
e dunhas instalacións
mínimamente válidas
para seu amarre e
para a entrada e saída
de toda clase de
carruaxes,
mercadorías, persoas e
animais.

O primeiro golpe ás
barcas de pasaxe foron as

Leis desamortizadoras
eclesiásticas que llas
quitaron ós monxes
bieitos (mosteiro de
Celanova) e cistercienses
(mosteiros de Oseira e
Melón) en 1835, pero o
definitivo desarbolamento
deuno a Lei de augas do

3-VIII-1866, que declarou
públicas as augas dos
ríos, e a política de

construcción de estradas
(a Ponte Castrelo e a
Ponte Nova de Ourense,
de comezo do século XX).

meiro lugar, sen contar a de
Ourense, da que temos poucos
datos, a de Ribadavia, pertencente ó mosteiro de Melón, arrendada en 11.050 r., seguida da de
Barbantes,
do
Conde
de
Ribadavia e do Colexio de
Viveiro, en 8.387’5 r., a de
Prado, do mosteiro de Oseira, en
6.600 r. E a de Filgueira do
Conde de Amarante, en 6.000 r.
Eran, con moito, as máis productivas de toda Galicia, pois a de
Sarandón, sobre o río Ulla, na
mesma data, só producía 2.930 r.
Había outros puntos de barcaxe,
que producían moito menos polas
dificultades e pouca aptitude dos
portos ou estar en lugares apartados das comunicacións, coma a de
Sendelle que utilizou o P. Sarmiento
nunha das súas viaxes a Galicia, a
mediados do XVIII, para pasar da
provincia de Tui á de Ourense e da
que deixou dito “... desde lo alta
de Crecente a la barca ay una
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cuesta larguísima y mala” e xa na
outra beira do río “... desde la
barca se sube una cuesta muy
penosa...”
Non era, pois, unha boa propaganda deste pasaxe.
Os puntos de pasaxe no tramo
ourensá do río Miño comezaban na
barca dos Peares, na confluencia co
río Sil. Pertencía ó mosteiro de
Oseira, a lo menos dende 1110,
ainda que o mosteiro de Ribas de
Sil discutiulle o seu dereito, chegando o preito á R. Audiencia, que lle
deu a razón a Oseira. Finalmente
chegaron a un acordo, pois tiñan
pendentes outros preitos que era
preciso resolver.
Río abaixo, o mosteiro de Ribas de
Sil tiña a Barca de Beacán, que
xa existía en 921, cando se funda o
mosteiro, e comunicaba a súa xurisdicción coa da Peroxa, na beira
dereita do río, de señorío do Conde
de Ribadavia.

O río Miño era camiño
para os barcos e barcas
que o atravesaban,
case sempre,
en sentido trasversal,
pondo en comunicación
ambas beiras.
(Foto Marqués
de Sta. Mª del Villar)

Máis abaixo, este Conde posuía
outros pequenos portos ós que aportaban pequenas barcas: A
Costria, Soalleira e Penalba,
este coñecido xa no século X nun
documento de Celanova.
Entre a xurisdiccción da Peroxa e a
de Pereiro de Aguiar, corría a
barca de Silva, na desembocadura
do río Barra, que comunicaba a fregresía de S. Eusebio da Peroxa coa
de Sta. María de Melias. Coñecida
xa no ano 921, pertencía no século
XVIII ó Conde de Ribadavia e ó
Marques de Malpica, señores xuris-

diccionais da Peroxa e do Pereiro
de Aguiar, respectivamente.
A barca de Marnel pasaba dende
S. Miguel de Melias a Sta. María
de Vilariño. Non moi utilizada, solucionoulle a papeleta ó concello de
Ourense cando non tiña barca por
alguha razón e tiña que botar man
desta. En principio, pertenceu ó
mosteiro de Oseira do que pasou ó
arcebispo de Santiago D. Rodrigo
de Luna e logo ós Pimentel. Oseira,
no século XV sostivo un encarnizado preito cos veciños de Melias e
Ribela pola barca.
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Na cidade de Ourense houbo
dende antigo dous portos e barcas:
o Porto Vello e o Porto Auriense. No
primeiro corría unha barca que en
principio era do bispo e do cabido
catedralicio. Moi pronto pasaron
todas a ser dos propios do Concello
de Ourense, non sen longos preitos,
pero remataron por ser de sosteñemento ruinoso.
O primeiro porto esta preto da ermida da Nosa Señora e da desembocadura do río Loña e o segundo
cabe da Ponte Maior e da ermida
dos Remedios.

As barcas, como medios
de comunicación,
permitían o transporte
de persoas, gando e
mercadorías diversas.

Foron moi utilizadas estas barcas
debido á frecuencia con que se
afundía a ponte, que obrigaba a
suspender o tránsito por el e a utilizar as barcas ou os vaos.
Do tamaño desta barca temos poucos datos. En 1575, o correxedor,
Lcdo. Pedro Vargas de Santo Isidro,
contratoulle
ó
carpinteiro.
Bartolomé de Rañestres, un barco
de 14 pés de ancho por 31 de
longo, en 66 ducados. Cáseque un
século despois, en 1665, o
Concello encárgalle outra barca ós
carpinteiros Lázaro Rodríguez, vº
da xurisdicción de Ribas de Sil, e a
Miguel do Campo, vº da fregresía
de Nogueira, na mesma xurisdicción, para poder pasar nela catro
carros cargados e que tería 15
cuartas casteláns de ancho e 31
pés de longo, por 160 ducados.
O porto foi arranxado en diversas
ocasións. En 1584, o concello
encargoulle ó canteiro Bartolomé
de Pazos, vº de Santiago das
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Caldas, arranxa-las penas que
había ás beiras do porto e facer
unha calzada dende o río, de 32
pés de ancho, por 40 ducados.
O porto de Reza era xa coñecido
no século X na documentación do
mosteiro de Celanova. No Século
XV foi causa dun rifado preito entre
o Concello, que vía moi perxudicada a renda da súa barca, cabe da
ponte, e os coutos do bispo
(Sobrado, Piñor, Moreiras, Seixalbo,
Vilanova, Rante, Cuderio, Canedo,
San Cibrao, Bentraces e A Valenzá).
Esta barca coñecíase entón como
barca de Lugar ou Lagar Queimado.
No porto de Santa Uxía, antigo
Portum Abbatis, ó pé do monte onde
estivo o castro de Louredo, logo
romanizado, con varios eremitorios
e un castelo doado por Alfonso VII
en 1133 ó bispo D. Martín e ó
Cabido de Ourense, entre os límites
das parroquias de Piñor e Mugares,
debeu haber outra barca. Modernamente, coñecemos a barca de

Freixendo, en termos da fregresía
de Mugares, que pasaba ata Untes
e sobre a que tiña dereitos o mosteiro de Celanova polo seu priorado
de Sta. Comba de Naves.
Máis abaixo corría unha das barcas máis importantes de Galicia, a
barca de Barbantes que ía
dende o lugar da Barca, na parroquia de Santiago de Barbantes,
xurisdicción de Maside, ó couto de
Feá, na beira esquerda do río, e
comunicaba comarcas vitícolas moi
ricas no Ribeiro do Miño. É coñecida xa no ano 918 por unha doación ós pais de S. Rosendo. Por foro
pasou, en parte, ós señores da Torre
de Puga. En 1489, estaba apoderado desta barca D. Bernardino
Sarmiento, Conde de Ribadavia, e
na posesión de dúas ramas desta
casa se conservou ata o século XIX.
A barca de Prado ou de Pedro
López pertencía ó mosteiro cisterciense de Oseira, pois ía dende o
seu Priorado de Prado, na beira

esquerda do río á fregresía de
Trasariz, xurisdicción de Roucos, ou
á fregresía de Sanín, xurisdicción
de Ponte Castrelo, na beira dereita.
Dende o século XIII, Oseira foi
redondeando este couto, que aforou a mediados do século XV a uns
fidalgos en condicións moi onerosas para o mosteiro, o que elogo
deu lugar a preitos, sendo recuperado en 1601 polo mosteiro.
Polo desembarcadoiro desta barca
na outra beira do río sostivo preito
Oseira coa Encomenda de Beade,
propietaria do areal en que aportaban as barcas. Resolveuse, ó fin, en
1747 cunha avinza, dado que
había outros contenciosos antigos
pola feira de Carballiño, que era de
Oseira, e o couto de Arcos, que era
da Encomenda.
Por esta barca era levado o viño de
mellor calidade que se bebía no
mosteiro, o criado no recuncho da
Cunqueira.
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A barca de Ribadavia ou
de Porto a Corbeira era a
máis importante que
atravesaba o río Miño e
pertencía ó Mosteiro de
Melón por aportar en
ambas beiras do río en
territorio da súa
xurisdicción (coutos de
Francelos e Reza). Na foto
Rubén García Álvarez e
Xesús Mª Ferro Delgado.

Río abaixo corrían as barcas de
Castrelo, coñecidas tardíamente. A
mediados do XVIII, había catro barquiños que lle aforara ós veciños o
Conde de Monterrei, dona da xurisdicción. Eran coñecidas polo nome de
Portamiro e Corvillón polos lugares no
que aportaban, o primeiro en inverno
e o segundo, en época de estiaxe.
Estas barcas contaron coa enemizade de Oseira pola competencia e
perxuizo que supuñan para a barca
de Prado. A R. Audiencia obriga ós
de Castrelo, en 1732, a non poñer
barcas a menos de dúas leguas da
de Prado.
A barca de Ribadavia ou de
Porto a Corbeira era a máis
importante que atravesaba o río
Miño e pertencía ó Mosteiro de
Melón por aportar en ambas beiras
do río en territorio da súa xurisdicción (coutos de Francelos e Reza).
Pertencía o couto de Francelos a
Melón por doación de Fernando II
de León, en 1166. Nos séculos XIV
e XV este couto foi usurpado plos
Sarmiento e foi encomenda que se
fixo nun foro que se renovaba con
grave pérdida para Melón. Iniciose
un preito entre os Condes e o
Concello de Ribadavia co Mosteiro,
recuperando este a barca en 1609.
Barca de Meréns ou de
Miranzo. No século XVI era un
pequeno barco pertencente ó mosteiro de Melón, pero moi cedo
entrometeuse a poñer novo barco
D. Alonso de Puga, señor de
Meréns, falsificando documentos
para xustificar o seu dereito que o
levaron a galeras, a comezo do
XVII. Rematou o preito e arranxo
posterior entre os señores do couto
de Meréns e o Mosteiro, posto que
como era unha barca que estaba en
sitio remoto e non estaba en camiño
real, era moi pouco útil.
A Barca de Filgueira aportaba
no lado esquerdo do río Miño no
lugar da Barca, fregresía de S.
Bieito de Arnoia, xurisdicción de

Refoxos, pertencente ó mosteiro de
Celanova, e na beira dereita, na
fregresía de S. Pedro de Filgueira,
xurisdicción de Crecente, antiga
provincia de Tui. Temos dela noticias xa dende 1464 en que pertencía ó mosteiro de Celanova. Da súa
importancia danos cumprida noticia
o longo e e soado preito que o mosteiro sostivo co Conde de Camiña a
fins do século XV. No Século XVIII
pertencia ó Conde de Amarante ó
que lle rendía 6.000 reais ó ano.
Volve a reclamar a barca o
Mosteiro, gañando na R. Audiencia, pero a Duquesa de Soutomaior
alzouse a Valladolid, onde quedou
o preito.

Outros barcos menores
río abaixo
Na xurisdicción de Refoxos, en
Cortegada, o mosteiro de Celanova
tiña o barco de Pena, polo que
percibía, a mediados do XVIII 5’5
reais eunha lamprea ó ano; a barca
de Portancho, en Vilanova da
Barca, fregresía de S. Martín de
Valongo, que doutro lado do río
tocaban en S. Xoán de Angudes,
xurisdicción de Crecente. Producíalle ó mosteiro 22 reais de foro
e dúas lampreas.
Na xurisdicción de Milmanda corría
a barca de Sendelle, que ía dende
a fregresía do Hospital do Condado
ata a fregresía de Sta. Cruz de
Sendelle, anexo a Crecente. Era do
mosterio de Celanova, tamén, pero
foi motivo de preitos co Marqués de
Viana, rematando en particulares e
no concello de Sendelle.
No lugar de Frieira, fregresía de S.
Miguel de Desteriz, xurisdicción de
Milmanda, había unha barca do marqués de Malpica, que a mediados do
XVIII era levado a medias entre un
portugués e un veciño de Desteriz.
Esta é a derradeira barca no río
Miño, pertencente á provincia de
Ourense.
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O esmorecemento das
barcas de pasaxe
O primeiro golpe ás barcas de
pasaxe foron as Leis desamortizadoras eclesiásticas que llas
quitaron ós monxes bieitos (mosteiro de Celanova) e cistercienses
(mosteiros de Oseira e Melón) en
1835 e outras disposicións posteriores; logo, a desaparición dos
señoríos xurisdiccionais laicos de 1836, pero o definitivo desarbolamento deuno a Lei de
augas do 3-VIII-1866, que
declarou públicas as augas dos
ríos, e a política de construcción
de estradas (a Ponte Castrelo e a
Ponte Nova de Ourense, de comezo do século XX).
E, máis tarde, a de construcción
de camiños de ferro, que exixirán tender unha serie de pontes
sobre toda clase de ríos e que farán
máis doadas e máis rápidas as
comunicacións.
Ó teor coa nova lexislación, prodúcese un movemento de liberalización e multiplicación das barcas,
axiña cortado pola súa falta de rendibilidade.
Por último, a mediados do século
XX, a construcción de encoros
para a obtención de enerxía eléctrica compartimentaron o río con presas nos Peares, en Velle, en Castrelo
e en Filguera e déronlle a puntilla.
Hoxe en día, xa non quedan barcas de transporte, só a lembranza
e unhas poucas fotografías. O
progreso, convintemente adecuado, converteunas nun lecer, en
barcos de carácter deportivo que
andan a correr, sobre todo, polos
encoros.
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Antón Avilés de Taramancos

AFONSO VÁZQUEZ-MONXARDÍN

Ourense, 1960

Avilés nun óleo de Lixandre González Pascual.
Estudiou

as

especialidades

de

Prehistoria e Arqueoloxía, Xeografía,
historia

e

arte

de

Galicia

e

Arquivística e biblioteconomía en
Santiago de Compostela. Dedicado á
docencia de lingua e literatura galega
desde 1984 é na actualidade catedrático desta materia no IES As Lagoas
de Ourense.
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Antón Avilés
de Taramancos
Poeta entre dúas terras
Afonso Vázquez-Monxardín Fernández

Introducción

E neste ano 2003 volve a Real Academia Galega a
fixar os seus ollos nunha persoa dos nosos tempos.
Alguén que se non fose roubado pola morte tería
hoxe só sesenta e oito anos; alguén co que moitos
dos poetas actuais tiveron un contacto estreito;
alguén que mesmo ocupou cargos de responsabilidade política no Concello de Noia aínda en 1991.

En 1988 inaugurouse un ciclo de homenaxes no Día
das Letras Galegas a escritores moi próximos cronoloxicamente a nós, moitos deles estrictos contemporáneos nosos no extremo en que unha xeración toca
con outra. O primeiro desda serie foi Ramón Otero
Pedrayo, a quen seguiron en anos posteriores, Celso
Emilio Ferreiro, Luís Pimentel, Alvaro Cunqueiro,
Fermín Bouza Brei, Eduardo Blanco Amor, Luís
Seoane, Rafael Dieste, Xesús Ferro Couselo, para
rematar, en 1997 co lucense, de quen este ano 2003
se cumpre, precisamente o centenario, Ánxel Fole.

Cremos que a recuperación da figura de Antón Avilés
de Taramancos é un acto de xustiza histórica na que
se trae de novo a nós a vinculación non xa cos tempos presentes senón coa calidade e fondura literaria
dun autor pouco coñecido para o grande público.
Precisamente contribuír a estender ese coñecemento
dun poeta singular como é Avilés de Taramancos, será
o obxectivo central das páxinas biográficas que
seguen. E dicimos poeta singular, porque non é doado
integralo de xeito claro en ningún grupo xeracional.
Os poetas da súa idade, nados entre os anos trinta e
corenta,ano arriba ano abaixo,son os membros dunha
difusa xeración que á que os críticos teñen outorgado
varios nomes:“Xeración dos cincuenta”–por ter empezado a escribir nestes anos–,“Xeración La Noche”–por
iniciárense a maioría deles no xornal compostelán
dese nome–, Xeración das Festas Minervais –por teren
participado e seren galardoados, a maioría, nas festas

Ó ano seguinte, 1998 empezou unha nova xeira de
dedicatorias a poetas e escritores afastados de nós no
tempo. Nela estarían os poetas da Ría de Vigo
–Codax, Mendiño e Johán de Cangas–, o Padre
Sarmiento, Manuel Murguía, Eladio Rodríguez e
Roberto Blanco Torres. Dalgúns deles só coñecemos
unha poesía –Mendiño– e outros foron incluídos por
méritos absolutamente comprensibles e lóxicos pero
non coincidentes coa estricta calidade literaria.
Murguía, por historiador e “pai da nación”, Eladio
Rodríguez, por lexicógrafo, Roberto Blanco Torres,
por xornalista comprometido, o Padre Sarmiento, por
iniciador da reflexión que levaría ó Rexurdimento...
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poéticas da Universidade de Santiago deses anos,etc...
En calquera caso non forman un grupo homoxéneo e
as súas traxectorias serán do máis plural. Algúns
seguen escribindo intinterrompidamente ata hoxe
(Manuel María, Méndez Ferrín, Bernardino Graña...)
outros deixan o mundo da poesía para dedicárense a
outros xéneros literarios (Ramón Lorenzo, Xosé
Fernández Ferreiro), e algúns outros deixar de publicar durante moitos anos. Entre eles, sobrancea Avilés
de Taramancos, que, cando reinicia a súa andaina literaria, faino en íntima conexión coas xeracións máis
novas. En calquera caso, Avilés, antes da súa marcha
á emigración, non era unha persoa vencellada ás actividades que se desenvolvían en Compostela –xornal
La Noche, Festas Minervais...– e ese “desencuadre”
facilitou, sen dúbida, o achegamento libre ós poetas
máis novos, menos integrados, menos instalados no
sistema cultural dominante nos inicios dos oitenta e
que se agrupaban daquela ó redor da revista Dorna.
Por iso, nalgunha ocasión chegou a dicir:
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Un neno que nace á poesía
na postguerra
Se virades entrar un veleiro na ria co veleme despregado ao vento, os foques tensos no botalón de
proa e a vela escandalosa alta no vento coma
unha bandeira, veriades a miña nenez a sorrir.

Antón Avilés Vinagre naceu o 6 de abril de 1935
preto da vila de Noia, nunha aldea labrega mirando
o mar: Taramancos. Alí educou a súa sensibilidade
entre os coidados da nai e da avoa -Pepa da Pastoraás que identifica constantemente coa vinculación á
terra e por oposición a un pai que andaba embarcado e lonxe da casa. O monte, o vento, os traballos
do campo, a natureza, a ría, a construcción dos barcos, as velas despregadas... foron callando con fondura nun neno sensible que asistiu á escola parroquial de Boa e logo prepararon os primeiros anos
de bacharelato en Noia en tempos de racionamento e dificultades para a vida cotiá.

Non son de ningunha xeración. Paseime á xeración Dorna porque despois de vinte anos podo voltar a comezar de novo. E son de Dorna porque, ó
chegar, onde empezei a publicar foi en Dorna.

Precisamente neses anos de ensino secundario
esperta a súa vocación como escritor. No ano 1952,
con 17 anos, publica un poema dedicado ó poeta
Manoel Antonio, na revista “Sonata Gallega”, na que
se amosa como un mozo atraído polas vangardas
estéticas que representa o poeta rianxeiro. Nese
mesmo ano, gaña o concurso de poesía organizado
polo Círculo de Recreación do Casino de Noia, cun
poema de corte moi clásico dedicado a Antón de
Noia, un grumete embarcado na aventura circunnavegadora de Magallaes e que morreu en Filipinas en
1521. Na entrega dese premio coñece a Ramón
Otero Pedrayo quen o animará e felicitará polo seu
traballo. Inicia tamén nese momento a colaboración
permanente coa revista cultural Tapal de Noia. Só un
ano despois, en 1953 publica un poema homenaxe a
Castelao na revista Lar de Bos Aires, iniciando así a
súa relación persoal coa América.

Avilés mozo na aldea de Taramancos.

Época coruñesa
Eu fora á Coruña para estudiar Náutica pero descubrín que o meu amor ao mar era máis ben distante, de velo pero non de sufrilo, era un amor de
paisaxe pero non de vivencia total. Eu xa tiña decidido ser unicamente poeta.
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Con dezaoito anos, por consello familiar, marcha a
Coruña a estudiar Náutica, pero non a acabará nunca
a carreira. Polo camiño, dáse conta que o seu é a contemplación e vivencia do mar desde terra, pero non
andar embarcado. Na cidade herculina iníciase o que
o estudioso da súa obra Xosé María Álvarez Cáccamo
designa como “Ciclo Coruñés”, un período inicial de
ensaios poéticos, ligado ás vellas vangardas estéticas
de raíz imaxinista e neotrobadoresca.
Estamos nun tempo no que o autor entra en contacto
coa intelectualidade que se move na cidade nos difusos círculos vangardistas e galeguistas. O seu amigo da
alma, o que lle abre portas, amizades e libros, será o
pintor Urbano Lugrís, fillo do vello Manuel Lugrís
Freire quen, á súa vez, fora amigo e estudioso de
Eduardo Pondal. Urbano Lugrís, pintor e poeta, creou
un trascendente heterónimo para o seu uso persoal
na valiosa revista Atlántida, que el dirixía, e que
supón unha mestura da atracción polo clasicismo
–Ulyses– e polo atlantoceltismo –Fingal– cunha raíz
que podemos rastrexar mesmo ata o propio Pondal.
Esta vangarda estética entroncada coa esencia da
terra e da natureza, cunha lectura por veces épica,
contribuirá decisivamente á formación de Avilés.
Discurso de Avilés
no acto de Irmanamento da vila de Noia
con Estarreja. (1988)

Nestes tempos coruñeses vaise decidir pola utilización
como nome poético de Antón Avilés de Taramancos,
trocando o seu segundo apelido –Vinagre– nunha
acertada escolla, polo topónimo da aldea de nacemento. Os seus amigos, á parte de Urbano Lugrís, serán os
artistas Xohan Casal, Xosé Alexandre Cribeiro e
Raimundo Patiño. O desexo de contactar coa cultura
galega, practicamente oculta naqueles tempos do franquismo medio, lévao a entrevistarse con Álvaro
Cebreiro,Ramón Cabanillas,Gala –a filla de Rosalía–,as
irmás de Castelao, etc. Participa tamén, na montaxe de
o Incerto Señor Don Hamlet, príncipe de Dinamarca
de Cunqueiro e que se estreará en 1959. É tempo de
colaboración con numerosas revistas culturuais: Tapel,
Amencer, Aturuxo, 4 ventos, Atlántida e dos primeiros poemarios nacido á calor dos amigos.

natureza e a preocupación musical e formal dos versos,
amosando un máis ca notable dominio da lingua e incluíndose claramente na estética imaxinista.
Vento mareiro, amigo
dos velamios senlleiros, da nebriña
de ronseles no ar aloumiñada,
do azul lonxano que se volve lila.
Unha frauta delgada de horizontes,
trema na túa voz e dálle vida.
Hoxe as dornas sulcaron,
a sorrisa do mar profunda e nidia.

As moradías do vento (1955)
Hoxe as dornas beberon o teu sangue na badía.
Trátase dun conxunto de só sete composicións reunidas
nunha separata do número 11–12 da revista Atlántida.
Os eixos clave deste breve poemario que xira ó redor
dos distintos ventos coruñeses, son o enxalzamento da

E ti beilando muiñeiras tolo
no corazón da noite
onde a forza de Deus anda perdida.
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sectores das letras galegas que ata o momento non
contactara. Iglesia Alvariño, por exemplo, coñecedor
dunha copia do poemaria non dubidará en gabalo
como algo importante nas nosas letras.

A frauta e o garamelo (1959)
Pomas soltos a Maricarmen Pereira (1961)
Esta reducida edición custeda polos amigos recolle
once composicións relacionadas tamén coa vivencia
da natureza nun estado puro na liña imaxinista de
Amado Carballo, e na que a referencia serán os paxaros da terra: ouriol, xerín, sílgaro, corvo, rula...

O seu renacemento despois do trauma desta traxedia amorosa, maniféstase nun novo feixe de poemas,
os dez “Poemas soltos a Maricarmen Pereira” escritos
ó longo do verán de 1961, tempo que pasa a moza
coa súa familia en Noia. Un parente desta moza, o
tamén poeta Salvador García–Bodaño, conservará os
poemas que Avilés lle enviaba, e será o impulsor e
iniciador do recoñecemento do poeta noiés nos
anos setenta.

Así no teu cantar crecendo o día
medra a ponla por dentro aloumiñada
e de vagar, baila a taravela do teu cantar.
Este xermolar novo polas herbas
da túa gaita inxel:

Vén da miña man, amada
ensinareiche o bosco:
o pórtico máis amplo ábrese ós nosos ollos
e escomenza o marmurio dos oboes.

Xílgaro, novelo de lilainas,
nogueira frorecida polas veas;
xílgaro meu amigo nos camiños
de afiadas zanfonas polo ar...

A leda orquestra dos verderolos brinca no ar
e o ceo estrea unha nova bandeira...

Otero Pedrayo, gabaralle a obra nunha carta onde
expresivamente lle di:

Ningún destes dous poemarios de amor verá a luz en
forma de libro independente, senón como parte
dunha recompilación poética feita polo propio autor
no ano 1982 e titulada O tempo no espello.

Dende agora case poderei aturar lonxe do xardín e dos paxaros. Pois teño ben preto o seu libriño. ¡Canta legría pros vellos sentir o canto dos
mociños. Temos Galiza. Xa podemos descer tranquilos e espranzados a isa terra agasalleira que
agarda...

A viaxe a emigración colombiana
Durante eses anos, sen embargo, escribín pouco. A
vida íame levando por outra serie de camiños
aínda que había sempre ese fío que te vai atando
á poesía e á patria.Todo iso de que cacei tigres, fun
contrabandista ou trafiquei con cabezas reducidas, sendo certo ten moito de mítico, pois data
dunha carta que eu lle escribín a Salvador García
Bodaño polos anos sesenta e tantos, cando andaba con Miguel de la Cuadra Salcedo. Non son máis
que as pequenas anécdotas dunha vida moito
máis complexa e tamén máis normal...

Poemas a Fina Barrios.
Pequeno canto (1959)
En 1959 traslada o seu primeiro grande e tráxico
amor a un pequeno feixe de dezanove poemas en
hendecasílabos brancos, tinxidos de vitalismo e sensualidade nos que xoga coa alegoría do navegante e
o mar. A estes engadirá, en 1960, logo da morte da
amada tras unha intensa enfermidade, un soneto en
alexandrinos no que amosa a devastación interior,
producida por esa ausencia definitiva.
Con este poemario gaña o concurso convocado polo
Grupo “Brais Pinto”dos intelectuais galegos de Madrid
ó ano seguinte, se ben, non será publicado ata moitos
anos despois. Sen embargo, este concurso e victoria
hanlle servir para entrar en contacto con máis amplos

No ano 1961 decide, despois de moitos desacougos,
emigrar a Colombia. Das razóns da marcha ten falado
Avilés en varias ocasións. Un certo agobio vital para
un mozo poeta que desexaba ver e vivir “máis alá” do
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súa percepción persoal da
“perda da terra”, a saudade
do abandonado, como, posteriormente, na “saudade
inversa”, o sentimento da
ausencia da terra que fixera
súa de adopción.

que as circunstancias permitian, unha
certa presión policial por uns libros
chegados de América...Trátase en definitiva dunha marcha de acabalo entre
o exilio e a emigración, o que el
mesmo denominou “tácito desterro”.
Nalgunhas ocasións tamén ten relatado que a escolla de Colombia non foi
máis ca producto da casualidade ó ter
contacto co cónsul colombiano na
Coruña quen o convenceu de que,
aínda que exótico para os galegos,
Colombia era un destino ideal.

Era a rosa de Jericó, a rosa
de Cauca, a rosa de
Bolombolo. Os xardíns de
Antioquía, os cafetais de
Armenia, os algodonais de
Sinú, os manglares de
Buanaventura. Un país
para soñar, desde Macondo
coas súas bolboretas amarelas ata as planuras de
Villavicencio, ese outro mar
sen fin na terra bañada
por tres mares: O Pacífico, o
Atlántico e o Amazonas.
Despois os mil ríos con nervaduras que percorren a
pel e enchen de fartura e de camiños a xeografía
máis intensa que vai do páramo á ribeira branca.

Cando marcha, o que ten publicado
este poeta mozo é moi pouco e en tiraxes moi reducidas. Pero será durante
esta estadía colombiana, cando o poeta
Salvador García-Bodaño dea noticia da
actividade poética de Avilés nun artigo
na revista Grial en 1972, que suporá o
inicio do recoñecemento público da
súa obra e a orixe do mito de aventureiro na selva amazónica.
A súa estadía en Colombia duns vinte anos de duración, terá dúas fases claras: Nos comezos, sendo aínda
un mozo, participou dunha vida moi movida cambiante; exerceu múltiples oficios e empregos e percorreu
boa parte do país desde o Caribe ó Amazonas, e desde
o Pacífico á Cordilleira dos Andes. A vida non lle
deixaba moito tempo para escribir.

Amase Colombia desde o fondo das súas entreteas;
a xente aberta e popular sempre disposta a ofrecer
acobillo; a terra mesma, ubérrima nas sabanas,
nas veigas e nos vales, e irta nos cumes nevados
onde o freilexón campea senlleiro como unha bandeira triunfal...

Vinte anos de ausencia na flor da mocedade trocan radicalmente a vida dun home.Vivir –sobrevivir– vólvese a razón primaria do emigrado. Non
hai tempo para gaitas nin para poemas. Erguer un
fogar en terra allea, asimilar outra cultura e outra
paisaxe, construír inconscientemente outra patria
é unha tarefa na que a poesía se vai afogando
pouco a pouco no silencio...

Poemas da ausencia (1963, 1969)
Como el declara, pouco escribiu en terras colombianas. A penas unha serie de composicións que agrupadas para a súa publicación baixo o título xeral de
“Poemas da ausencia” foron escritos en dous arrautos poéticos: en 1963 e en abril e maio de 1969 e que
representan o periplo, a viaxe vital de Antón Avilés
de Taramancos.

Na segunda fase, xa máis asentada, encontrámolo
casado coa colombiana, a quen coñecera cando traballaba na Embaixada brasileira en Bogotá, Sofía
Baquero, nai dos seus tres fillos, e establecido en Cali
traballando nunha librería, ata a súa volta.

Nunha das poesías máis gabadas destes “Poemas da
ausencia”, a titulada “Eu amo as minerais entrañas
do meu eido” expón unha forma de idolatría natural pola terra entendida no sentido amplo de cosmos e concreto de nai, sobre a que volverá continuamente na obra, e comeza tamén a aparecer a
figura do náufrago en constante viaxe cara a non se

A experiencia colombiana -os vinte anos centrais da
súa vida- marcará radicalmente a súa obra e a súa
vida posterior. Tanto no sentido da poetización da
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sabe onde.
...
Náufrago soterrado, feliz entre as estrelas
de auga primitivas, o corazón mollado
na saiba poderosa que dá lentura ás leiras,
en silandeiro navegar, amante aínda,
ter saudade da luz, do sal, de ve-lo vento,
da chuvia elemental caíndo nos pomares:
ser orfo, orfo espido, para amar con máis furia
a flor roxa do cobre e o iris do estaño.
...

A partir de medidos os setenta, coincidindo co inicio
do cambio de réxime político en España, vai a inciar
unha serie de poemas patrióticos nun alto rexistro
épico onde reclama o seu posto ó carón do pobo
que deixou e ama na distancia.
Veño convoco pobo meu, tribo preliminar
camiño aberto no deserto fundamental do tempo,
longas xornadas na hora glaciar, deserto roxo,
barro fraxil, aterecido acaso de saudade,
cántico rouco no albor da vida
sobre de gándara onde o coiro das tendas abanea.

Precisamente esta náufrago irase convertendo de a
pouco, no seu personaxe Ulises Fingal, no que
Antón Capelán denomina “fusión mítica” entre
Avilés e o propio personaxe. Deste xeito, cunha
grande impronta clásica, recrea e asume o mito do
Ulises que viaxa por afastadas terras, vivindo na
aventura permanente e lembrando sempre a casa e
a Terra, ata que, por fin, volve e nada é igual ó seu
momento de partida. Unha historia coa que se identifica sobremaneira o escritor de Noia. E ningún
Ulises mellor que o Ulises Fingal, clásico e céltico,
do seu amigo Urbano Lugris co que se queda en
herdo literario pleno cando a súa morte; precisamente no verán de 1974 publica na prensa galega

Nova Crónica de Ulises (1978)
A ansia da volta, faise permanente a partir dese
momento mantendo unha progresiva tensión clásica
e épica. O libro, escrito na súa maior parte en
Colombia, aínda que inclúe tamén algunha composición do momento da volta, incia o tema da esperanza pola marcha mesturada coa saudade pola terra
que vai deixar para volver a Galicia. Na composición
que lle dedica a Cali, di
Agora teño saudade
do futuro que hei de andar
lonxe da miña cidade

un sentido e esgazador “Pranto por Urbano
Lugrís”.

Cúpulas brancas ó ar:
E sinto na eternidade
o corazón a soñar

Pero nestes variados Poemas da Ausencia hai moito
máis ca poesía de saudade e vivencia orgáncia da
terra: amor sensual e soidade radical:
...
Hoxe amiga quero soñarte núa,
núa como un cristal na escuridade.
...
Ando lonxe e senlleiro triste e lonxe
como unha besta acoitelada brúo
e arrepíanse os Andes ao meu paso.
...

Pero inclúe tamén algún poema de corte social, moi
na liña de Celso Emilio, como o titulado “Hai que
matar a supermán” con motivo da construcción nos
cumes da Barbanza dun posto de control da OTAN.
Por outra banda, sabe que a volta non ha ser doada,
e que a mocidade perdida non é posible recuperala,
por iso, no poema Itaka só un can vello e xordo,
recoñece ó viaxeiro.
De novo nas ribeiras da patria o pai Ulises
canta
......
Ninguén escoita o seu cantar. O tempo abaneou
os alicerces
dese outro soño de chegar un día, e un can vello
e xordo

e, por fin, a angustia da necesidade da volta á terra,
entrou outros, nun poema onde xoga coa intertextualidade e os poetas do Rexurdimento:
...
Rosalía: non me deixes
tan lonxe que teño medo.
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as súas aventuras engaiolantes.Axiña retoma a actividade como escritor: Publica unha recompilación dos
seus poemarios editados (As moradías do vento, a
frata y–o garamelo ) e dos inéditos de mocidade
(Poemas a Fina Barrios. Pequeno Canto e Poemas
soltos a Maricarme Pereira), e os novos escritos ó
longo dos vinte anos de América (Os poemas da
ausencia, Nova Crónica de Ulises), nun volume que

A dura decisión de tornar á patria é meditada, lenta,
progresiva... busca a saída do labirinto da súa vida a
medida que a saudade o vai aferrollando aguilloada
polo coñecemento en que pode contribuír ó despertar do pobo que ama sobre todas as cousas. No
libro “Nova Crónica das Indias” escríbeo fermosamente:

leva por título “O tempo no Espello”, 1982.
Colabora coas revistas literarias impulsadas polos
máis novos (Luzes de Galicia, Dorna...) mesmo con
traduccións de Saint-John Perse e Jack Hill. Integrado
na vida literaria de Galicia, foi presidente da
Asociación de Escritores en Lingua Galega e mesmo,
entre 1987 e 1991, Concelleiro de Cultura no goberno local do BNG, onde desenvoleu un grande e eficaz labor. Desde fermosos e literarios bandos, ata a
construcción da casa da cultura que hoxe leva o seu
nome, pasando por moitas temas correntes como
lograr que desde a Xunta se
procedese á resturación do
Teatro Coliseo de Noia ou a
montaxe da escola obradoiro
de Noia.

Para saír do labirinto hai que romper os muros.
Ulises Fingal mentres bica con agarimo as pálpebras do seu amor enfeitizado, abre ben os ollos e
prepara os arreos da desbandada, pon as frechas
no seu carcás, a lanza e a adarga preto da súa
man e o ariete de abater na forza do seu pensamento, para derrubar outra vez un castelo que
cae, como o castelo da infancia, enriba de si,
ferindo o seu sentir; pero esta volta o vento frenco que vén de fóra das murallas é
o vento da liberdade, o vento
limpo que puxa as naves do regreso.

Volta a Galicia (1980)

Cantos Caucanos (1985)

En 1980 volve a Galicia. Case vinte
anos en Colombia. Volve coa muller,
a colombiana Sofía Baquero, e os
seus tres fillos. Tratou de montar
unha librería en Santiago. Non deu e,
coa versatilidade inherente á súa
persoa, axiña monta unha fermosa
taberna enxebre nun edificio histórico de Noia, a vila da súa infancia, e
entra en contacto cos poetas novos e
co mundo da actividade cultural e política no seo do
nacionalismo, o que o levou a dicir son como unha
especie de renacido, tanto na poesía como na vida.

Ter unha casa en Chachahuí
e escoitar á noitiña o zunido
dos vagalumes,
dos cocouios, o canto do turpial
e o míar estremecedor do
puma negro.
En 1985 publica o seu máis alto
poemario ata ese momento,
polo que vai recibir o Premio nacional da Crítica,
Cantos Caucanos. Neles paga a débeda da saudade
inversa, situando a Colombia –sobre todo a rexión
do Cauca– no centro da memoria. As lembranzas
dunha natureza exuberante, dunha época de vida
moi natural e fundida co medio natural, os temas
recorrentes da vida, amor, música, tipos, aparecen
como eixo dunha saudade infinda que se explicita
contra o final do libro:

Será a década seguinte un tempo de esperanza e ilusión.A súa taberna convértese nun punto de encontro cos poetas novos que xorden en Noia –Ana
Romaní, María Xosé Canitrot e outros– e cos que
levará moita máis relación que cos escritores da súa
xeración cronolóxica, todos xa instalados na vida
cultural do momento.Avilés, aconsella, viaxa, organiza, percorre o país cos novos amigos, fabula e repite

.... Levo como quen leva unha ferida
a extensa xeografía dunha patria lonxana, a
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cicatriz radiante
de algo irrecuperable e que habita comigo.
A música que me abre as portas, que me brune
os fanais,
que me amosa incesante perdidas latitudes onde
a vida
campea vigorosamente co seu alto tremor irrepetible; e dóeme
como se a esgazaran de min mesmo, cada hora
de luz que nace agora
nos camiños que andei.
As torres no ar (1989)

Despois de ter saldada a débeda poética coa homenaxe á terra de adopción, coa expresión desa saudade inversa, en 1989 publica un novo libro,“As torres
no ar”, que constitúe, nas súas palabras, un pouco
unha maneira de entrar novamente na terra, de
recuperar o paraíso perdido e retomar o tempo da

na que mediante catro escenas evoca os sentimentos
da nenez, e un epílogo nomeado O regreso de Ulises
Fingal, que é máis ca ningunha outra composición
súa, a descrición poética do reencontro coa terra despois das reviravoltas da vida, escribe catorce prosas
impregnadas dun acusado lirismo incluso cando toca
episodios nos que transparenta a dureza da vida da
conquista e da selva. Volve, por veces sobre os mesmos temas da súa obra poética, da súa propia historia
persoal: Os amigos reencontrados en portos cosmopolitas, como o Andrucho, a forza dos animais exóticos como a boa ou o xaguar, a loita entre o indíxena
e o colono, a vida do aventureiro cazando peles,
facendo tratos cos indios da selva amazónica, buscando tesouros... a sensualidade do amor primitivo,
os tipos populares do pobo,recreacións de situacións
históricas concretas en pro dunha épica indíxena...

infancia. A orixe do título está nun reproche que
seica lle facía con frecuencia súa nai, dicindo que non
se dedicaba ás cousas útiles porque sempre andaba a
facer “torres no ar”. Neste libro recoñece os lugares e
sensacións da infancia organizándoos ó redor de
varios núcleos:Pórtico,Cantos a carón da natureza,
O cántico das naves: elexías do mar, e finalmente, os
máis íntimos, sensuais e vitalistas de A torre secreta.
Na outra banda do mar construen o navio:
o martelar dos calafates resoa na mañá, e non saben
que están a construir a torre de cristal da miña
infáncia.
Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
é unha peza do meu ser. Non saben
que no interior da quilla está a médula mesma
da miña espiña dorsal; que no galipote a quencer
está o perfume máxico da vida.

Sen dúbida, esta súa única incursión na narrativa, é
ferramente imprescindible para coñecer a súa vivencia da saudade máis íntima e reconstruír as tensións
entre desacougo e seducción das terras americanas
ata a súa decisión da volta.

Que cando no remate ergan a vela, e a enxárcia
tremole vagarosamente no ar
será o meu corazón quen sinta o vento,
será o meu corazón.

O abraio de sentirse só nun mundo silvestre e abafante, de verse sen retirada e para sempre pono corazón como pendurado dun fío delgado, o alento
atado na garganta, os ollos de animal asombrado
que recúacara a un tobo que non pode atopar. As
bagullas reprímense no seu encoro, pero pingan
adentro, caen no máis intaimo do ser e queiman as
illargas, afloran no centro do cerebro co seu latexo e
martelar e vaise abrindo esa ferida, o buraco fondo

Nova Crónica das Indias (1989)
Tamén en 1989 publicará as maxistrais prosas de
Nova crónica das Indias, único libro en prosa pensado como como tal. Entre unha presentación lírica
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onde os sentimentos se soterran, o tremor se acugula e envólvese o sarillo do espanto para poder sobrevivir. Horas de desacougo que se volven anos, mentres a brisa da terra nova vai acolléndote e comezan
a probar os froitos, a apretar unha man que se ofrece, a ocultarse entre as sabas do leito para non ver
os temporais e deixar que pasen os días.Mais a terra
ten un lazo quente e caes no seu nó.O tempo fai dondas as arestas e canta victorioso no cumio dos días
e pouco a pouco entretece unha urdime nova que
adormece a memoria e tense que esgazar de novo a
ferida para que saia o espello interior e che amose o
entorno da patria perdida...
Última fuxida a Harar (1991)
Que a terra me conforte,
a terra fresca
onde meus pais labraron
e sinta o seu lentor
e sinta a saiba
subir polas raíces até o corpo
dos grandes castiñeiros.
Só por sentir as rulas
pousarse levemente na saudade.

Avilés co seu primeiro fillo Santiago, nacido en Bogotá
(1968)

O libro chega á súa fin no seu Apéndice 3, As armas
e os baroes assinalados cunha composición titulada
“Fusquenlla”, a revolta irmandiña de 1431 dirixida
por Roi Xordo, e na que se achega dunha foma enfática circular e militante a un dos mitos clásicos do
nacionalismo galego. Remata así:

Ó poco tempo da publicación do libro, a morte preséntaselle en forma de enfermidade terrible. En maio
de 1991 escribe a que ha ser a presentación do seu
derradeiro libro:“un gume negro acaba de me ferir
a xuventude. Vede a roseira nos alcantilados!
Fermoso o sangue novo abrindo o cráter no ester-

...
Comeza a arcada a derrubar a torre
e o pau de ferro fai tremer os montes.
Hai que romper de norte a sul de Galiza,
queimar as rozas dunha idade antiga
e ver nacer o sol, lástima fóra.
E andaba o sol bailando nos regueiros
mentres o Sol universal brillaba máis alá dos
confíns,
Terra querida, que sempre chegas tarde
ou chegas antes ou despois da Historia
e andamos foscos no correr do tempo.
Hai que romper, romper agora.

nón do tempo” e comeza a súa loita final coa doenza
que á fin acabará con el en 1992. Sabedor dese proceso, escribe o libro Última fuxida a Harar que se
nos presenta, desde o seu título, como unha obra de
xenerosa e vizosa despedida poética.A conciencia de
estar chegando á fin, e a vontade de permanencia da
palabra como forma de trascender á propia morte
estará sempre presente. Os elementos eixo das súa
producción anterior: o amor e a comuñón coa terra,
física e histórica, vanse manter, xunto co tema recorrente da despedida e e entrega da vida e a evocación
poética da historia medieval.As composicións estructúranse nos poemarios “O cazador no escuro”,“Silva
de varia fermosura” e “Crónica de Antigos Reis”. A
cada un dos tres corresponde un apéndice vinculado
temáticamente con el: Así, “En–psalmos para escorrentar a besta” insiste sobre o tema da morte e a
despedida, “Cruxol de amor e cofre dos olvidos”,
sobre a temática amorosa, e “As armas e os baroes
assinalados” sobre a dura historia medieval.

Nese mesmo ano de 1992 publicouse, logo da súa
morte, unha antoloxía das súas colaboracións xornalísticas baixo o título “Obra viva” que el preferiu ó
que tiña orixinalmente “Letra miúda” . Trátase de
oitenta e oito artigos entre os anos 1959 e 1989
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gos, de Otero Pedrayo (Galaxia,
1997) e do tomo adicado ó xornalismo das Obras Completas de Vicente
Risco (tomo V, Galaxia, 1994). Foi
tamén colaborador do Diccionario
de Literatura Galega (Galaxia), nos
tomos II (publicacións periódicas,
1997) e III (obras, 2000); publicou
diversos estudios histórico-biográficos sobre Basilio Álvarez, Portela
Valladares e Roberto Blanco Torres;
autor de “ Ourense, a gran cidade literaria” en A memoria de Ourense
(1999); colaborador dos tomos de
Literatura Galega da serie Proxecto
Galicia (A Coruña, 2001-2002); autor
de Eladio Rodríguez González.Vida
e obra ( 2001); autor da escolma
Ourense, craro río, verde sol.A cidade na voz dos seus poetas (Concello
Ourense, 2001) e da antoloxía de textos Carlos Casares, punto de encontro (Concello Ourense, 2002), que
recolle os primeiros artigos xornalísticos deste escritor. Coordinou ademais os volumes “Juan de la Coba y
Gómez (1829-1899). Antoloxía de
textos” (Concello Ourense, 1999);
“Castelao no seu tempo: unha perspectiva

ourensá”

(Concello

Ourense, 2001), ambos na colección
MARCOS VALCÁRCEL

ción con Xosé R.Quintana, Ramón

Auria; e “Eduardo Blanco Amor fotó-

Ourense, 1958

Otero Pedrayo. Vida, obra e pensa-

grafo” (Ourense, Clube Alexandre

mento (1988); edición, con Begoña

Bóveda, 1993) e “O fillo da florista.

Historiador. Doutor en Xeografía e

Muñoz, das “Obras completas de

34 retratos de Eduardo Blanco

Historia,

Historia

Xabier Prado Lameiro (1995); A

Amor” (Ourense, Clube Alexandre

Contemporánea.Actualmente é cate-

cidade da xeración Nós (1996); Pé

Bóveda, 1998).

drático de Lingua e Literatura

das Burgas. Estudios de historia,

Colaborador de case todas as revistas

Galegas no Ensino Medio. Entre os

literatura e xornalismo (1998);

e xornais galegos, ten hoxe seccións

seus libros e colaboracións cómpre

coautor con Victoria Carballo-Calero

fixas en “O Correo Galego” (“Pé das

destacar: A prensa en Ourense e a

Ramos e Javier Suances, do volume

Burgas”, desde 1994) e en “La

súa provincia. Catalogación e estu-

La transformación de una ciudad.

Región” de Ourense.Ten merecido os

dio (1987); edición e estudio intro-

Orense

(Ourense,

premios de xornalismo José Aurelio

ductorio do volume Dos años de

1995); responsable da Fotobiografía

Carracedo (Deputación Ourense,

agitación política (Basilio Álvarez

de Xesús Ferro Couselo (1996) e da

1996)

no Parlamento) (1992); en colabora-

edición crítica de O libro dos ami-

Ourense, 1998).

especialidade

(1880-1936)
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Un Roteiro
polo Universo Literario
de Avilés de Taramancos
Marcos Valcárcel

Un francotirador da fermosura (Autopoética)
Agora mesmo, de taberneiro en Noia, como François Villon, escribirei de vez en cando algún poema. Pero como ves non son un poeta de oficio
nin oficial. Son sempre o que chega tarde e dalgún xeito quere facer a súa
sementeira e a súa colleita cun esforzo que a outros lles vén máis mainiño
polo tempo e a paciencia. Eu non teño nin unha cousa nin outra. Son a grandeza e a miseria da poesía. Un francotirador da fermosura.
Avilés de Taramancos

onde esta foi xenerada. A clasificación dos períodos
que sinala Xosé Mª Álvarez Cáccamo –Ciclo
Coruñés, Ciclo Colombiano, Ciclo Noiés- obedece a
ese criterio e resulta axeitada para suliñar que, en
conxunto, o período de creación do escritor abrangue catro longas décadas, desde os seus primeiros
poemas de 1952 ata a súa morte en 1992, tendo en
conta que unha boa parte da súa obra literaria aínda
se publicaría de forma póstuma en datas posteriores
(Última fuxida a Harar, Obra Viva, etc.).

omo un “francotirador da fermosura”definíase o
poeta Avilés de Taramancos. É bastante doado
encontrar citas do escritor onde el mesmo
reflexiona sobre o seu oficio desde unha condición
aparentemente humilde, nunca como “poeta oficial”,
a percorrer vieiros líricos cunha inmensa fortaleza
expresiva, desde a vontade de comunicación máis
intensa, construíndo un universo literario propio e
persoal, que á súa vez bebe, como é lóxico, nas grandes tradicións das letras galegas doutrora e mesmo
da literatura universal de todos os tempos.

C

A análise global do universo literario de Avilés de
Taramancos faino merecente dun lugar moi senlleiro
entre os grandes poetas galegos do século XX, como
unha das cinco ou seis voces máis representativas do
período 1952-1992. Pertence Avilés ó bloque dos
poetas modernos que miran á literatura galega desde
a súa máis plena madurez e que, de Ramón
Cabanillas en adiante, souberon recoller do pouso da
Tradición os elementos necesarios para abranguer

A andaina literaria do poeta de Noia estivo moi condicionada pola propia peripecia vital da súa biografía: as súas publicacións foron chegando de forma
fragmentaria por causa do seu discontinuo acontecer vital e a experiencia americana en Colombia
impuxo un distanciamento físico (que non literario)
que obriga a estructurar as diferentes fases da súa
obra literaria en función das paisaxes xeográficas
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mestres daquela hora (Rosalía, Curros
e Pondal).A obra de Avilés, como a de
Cabanillas, ou a de Novoneyra, Celso
Emilio ou Manuel María, dialoga cos
clásicos e amplia os espacios literarios
da nosa cultura, fornecéndoa de valiosos elementos simbólicos e linguaxes
líricas que configuran boa parte do
noso discurso literario máis ambicioso e poderoso en resultados expresivos.
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Bloque Nacionalista Galego (BNG)
entre 1987 e 1991, xa nos anos finais
da súa vida.
Ofrecemos agora ós lectores de
Raigame, un achegamento breve á
súa obra poética partindo da súa propia palabra, desde os seus versos
máis sentidos, para recuperar o alento lírico e épico dun dos nosos escritores xa clásicos. E achegaremonos ó
conxunto da poética de Avilés de
Taramancos desde un proxecto de
agrupación da mesma en grandes
grupos temáticos, que poden envolver de forma transversal o conxunto
dos seus libros e os seus versos de
América e de Galicia.

Este diálogo metaliterario, no caso de
Avilés, vaise ademais prolongar na
longa fornada de escritores que beberon logo nos seus versos e na moi
extensa ringleira de poetas que lle dedicaron versos
elexíacos ou conmemorativos.Velaí a autores de diferentes xeracións como Manuel María, Salvador García
Bodaño, Luz Pozo Garza, Uxío Novoneyra, Darío Xoán
Cabana, Ana Romaní, Manuel Rivas, Ramiro Fonte,
Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Chus Pato, Luísa Villalta,
Xavier Seoane, Pilar Pallarés e un longo etcétera, moitos deles incluidos no número 21 da revista Luzes de
Galiza, dedicada ó poeta de Noia.

Creo que estes grupos son básicamente cinco, que
definimos deste xeito: o Amor; a Terra e o mar; a
patria; o “Eu” lírico do poeta, e o sentimento da saudade. En cada caso incluiremos algúns dos seus poemas máis representativos, só con breves comentarios
que, espero, non perturben a elegancia e beleza da
palabra do poeta de Noia e do poeta do mar.
1. O AMOR

Dalgún xeito, este inmenso pouso que deixou a súa
obra e os múltiples recoñecementos, estudios e reedicións que se están a facer neste ano 2003, con
motivo da súa merecida celebración no Día das
Letras Galegas, é unha pequena compensación ó
relativo silenciamento que a súa obra tivo en vida,
fóra de círculos culturais moi especializados, particularmente no período anterior ó seu regreso a Noia
(1980). Só na última década da súa vida a obra de
Avilés de Taramancos
empezou a ser recoñecida na altura cultural que
merecía e foi tamén
neses anos cando o
poeta desempeñou un
papel central no mundo
literario galego, mesmo
en tarefas de responsabilidade como a presidencia da Asociación de
Escritores en Lingua
Galega (desde 1986) ou
como concelleiro de
cultura en Noia polo

O teu amor é unha fonte
para beber moi de vagar,
onde o guerreiro apaga a sede
dempois de longo batallar.
É como un río pequeniño
que vai cantando cara ó mar...
O meu amor é un pozo fondo
para beber hai que cavar
e auga escura que non canta
se non se abre o manantial.
Ti e-la canle dos meus cantos,
eu son a túa eternidá.
(“Nova Crónica de Ulises”)

Este é un dos moitos poemas de amor que se poden
encontrar espallados en todos os seus libros. Desde
una sinxela contraposición entre o amor da amada e
o amor do poeta (o teu amor/ o meu amor), Avilés
sabe xogar con elementos simbólicos de moi longa
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PRIMEIRO AMOR, PRIMEIRA MORTE

tradición nas nosas letras como a “fonte”, o “río”, o
“pozo fondo”, que se poden retrotraer ata a delicada
expresión do sentimento amoroso na nosa lírica trobadoresca medieval. Pero o resultado expresivo final
é novo, orixinal, cheo de ledicia e de vitalidade.

A Fina Barrios, como epílogo
do meu libro “Pequeno Canto” (1959)

Todo canto eu amei perdéuseme contigo:
a luz clara e vibrante da miña xuventude,
os bosques entrañables perfeitos de quietude
onde o vento vivía con un lecer antigo.

Esa relectura do mundo trobadoresco, que recupera
o Amor Cortés cun novo pulo en formas novas,
exprésase con non menor fermosura neste soneto:
“Chamo á porta do amor na noite escura
E está o teu corazón coa luz prendida,
A tua man socorre-me a ferida
E cura-me o teu lábio a desventura.

Entón era o silencio o meu mellor amigo,
era eu namorado de todo canto vía,
vivir era unha leda, fermosa moradía
onde o mencer entraba recendendo a pantrigo.

A auga que me dás tan fresca e pura
É da fonte limpísima da vida
Mel da tua roseira florecida
Entre as coxas, as sedas, a espesura...

De súpeto viñeches con esa lonxanía,
caraveliño feble en terra ventureira,
e eu abrín outra nova fiestra para o día.
E todo canto amei foi unha lumieira,
foi a fouce tan íntima que de cote se afía
para ceifar dun pulo brutal a primaveira.
(1960)

E xa por sempre irei de ti cautivo
Pois dás-me a vida e dás-me a sepultura
Dun amor imposível e furtivo.
Como me doe a tua fermosura
Da que devezo e ando fuxitivo
Pois sei que o mal que teño non ten cura!

“Poemas a Fina Barrios. Pequeno canto”.

Foi este un libro gabado xa por Aquilino Iglesia
Alvariño, que destacaba a súa sensualidade expresiva. O poeta fai gala dun erotismo apaixoado, utilizando de forma alegórica a semántica
da navegación do mar como símbolo
da
propia
existencia
(Álvarez
Cáccamo): o poeta é o navegante e o
amor, o “navío de altas sedas”:

(“As torres no ar”)

A poesía amorosa é unha das claves centrais de calquera construcción lírica desde a antigüidade ata os nosos días.Tamén o foi
para Avilés de Taramancos en
toda a súa obra e, moi particularmente, en varios dos seus primeiros libros como Poemas a Fina
Barrios. Pequeno canto (1959),
escrito en 1959 pero inédito ata
1982 en que se incorpora a O
tempo no espello, ou Poemas soltos a Maricarmen Pereira, este
escrito en 1961 pero tamén
publicado por vez primeira en
1982. O primeiro libro son 19
poemas adicados á súa primeira
noiva, Fina Barrios, en hendecasílabo branco de fluída construcción, ós que engade un soneto en alexandrinos no ano 1960, trala morte da protagonista,
co título “Primeiro amor, primeira morte”, que revela a súa raíz autobiográfica:

Meu amor é navío de altas sedas
por onde o ar se sinte repousado,
e ás vegadas o viño colma cuncas
e logo faise chama ou rosa branca.
¡As vegadas tamén: que gran silencio
fía o meu corazón, navío tolo!
En Poemas soltos a Maricarmen Pereira
(1961) Avilés de Taramancos incorpora
dez poemas, escritos en agosto de 1961,
con imaxes vangardistas, un singular exotismo e exercicios culturalistas de certo saber cunqueirano.Velaí un destes textos,un poema amoroso en pareados, que bebe na estética neotrobadoresca de Álvaro
Cunqueiro e Fermín Bouza Brey, recreando as formas
medievais con suprema elegancia:
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que aprisionan a língua –lanza leve
que me ensancha a fondura do degaro-.
Logo xa, meu amor, xa non reparo
o bebo enteiramente desde a illarga
ao sorvete de meles escondido
que sabe a mar, a mar embravecido
que se desata en temporal, e larga

Día 20-VIII-61

Pola frescura da pomareda
pasea a dona manto de seda.
A rula brinca polo pomar
co seu enredo de namorar.
Ai dona, dona madrugadora
¿Por qué amorío sofres agora?

o navio do amor ao desamparo.
E logo da descarga
Bebo ainda da luz que dá o teu faro.

Xa vén a dona risa florida
coa bris do río no van cinguida.

(“As torres no ar”)

Pola frescura da pomareda
pasea a dona risoña e leda.

2. A TERRA E O MAR
A paisaxe é un dos elementos constituíntes básicos das nosas letras. Desde os poetas trobadorescos ata os grandes autores do
Rexurdimento, a visión da Terra e do
mar, a identificación plena de Galiza
coas súas raíces na Natureza, definen as
nosas letras. Velaí o longo ronsel que
desde Rosalía de Castro ata Cabanillas,
pasando por Pondal, Curros, Eladio
Rodríguez González, Noriega Varela,
Manuel Antonio, Gonzalo López
Abente, Otero Pedrayo, etc., senta as
bases dunha lírica eminentemente
enraizada coa Terra, en toda a riqueza
das súas paisaxes agrarias e matices
máis diversos. Esta liña definitoria da
nosa literatura prosegue con singular
forza na poesía de posguerra e bastaría
relembrar ó respecto as obras de Aquilino Iglesia
Alvariño, Xosé María Díaz Castro, Uxío Novoneyra
ou Manuel María, entre moitos outros.

Ou, no mesmo libro, esta fermosísima “Mademoiselle
ao piano”:
O corazón do vento
brinca nas túas mans
coma un poldro noviño,
e a noite
achégase
peneirando os seus cadrís
de ardente ébano.
Ouh, sigue, sigue, demoiselle
non podes
acora-la mesta ardentía do sangue
o Universo móvese
ó ritmo
dos teus dedos máxicos.
Rematamos esta cala na poesía amorosa de Avilés
cun dos poemas de maior sensualidade e erotismo
do escritor, tan vizoso na imaxinería formal que describe a beleza do corpo da muller amada e tan poderoso na simboloxía da paixón amorosa (“Bebo-te”,
“mar embravecido”, “teu faro”). Os especialistas
teñen sinalado no escritor noiés certas pegadas da
estética de autores como o chileno Pablo Neruda e
libros como “Los versos del capitán”, tamén visibles
neste exemplo:

A lírica da paisaxe de Avilés de Taramancos ten plena
personalidade e manifesta en múltiples ocasións acenos telúricos e panteístas dunha forza expresiva poucas veces igualada:
Non enterrar os mortos. Esta terra non é
un código incivil de enterramentos, lápidas,
/baldaquinos.
Esta terra non é. Non é cinza o que temos,
é fornalla de arrequencer os corpos para a vida.

Bebo-te, meu amor, como quen bebe
un elixir: Comezo polos ollos
extasiados de pracer, e collo-os
como quen alza un cáliz. Pola sebe
que perfila o nariz percuro a breve
fenda da tua boca, onde os escollos
de neve dos teus dentes son ferrollos

Baixo das oliveiras e dos freixos, nas raiceiras
/do souto
non van mortos, é un coro estrepitoso que se abre
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a carón das raíces dos bosques e das veas
da terra que sostén o centeo
e entrega ó sol os gromos do pan alegremente.
Náufrago soterrado, feliz entre as estrelas
de auga primitiva, o corazón mollado
na saiba poderosa que dá lentura ás leiras,
en silandeiro navegar, amante aínda,
ter saudade da luz, do sol, de ve-lo vento,
da chuvia elemental caíndo nos pomares:
ser orfo, orfo espido, para amar con mais furia
a flor roxa do cobre e o iris do estaño.

¿En que se asenta o pan senón nos dedos
que se luíron de espallar semente? O saibo vén
dos corpos que se aniñan no corazón da terra.

Acaso así sería verdade a miña vida
vir da profundidade e erguerme no infinito
enraigado no colo da terra tendo a frente
como único astro no epicentro das tebras.

Coma un froito. O zume que desprende o
/chuchamel
Vén dos labios da noiva amortallada. Tan viva
no seu perfume cada primavera. Nesta terra
/non hai
mortos como nas outras. Tan só hai devanceiros
xente que nos percorre o tecido das veas,
que se asoman no xesto, e prefiguran a nosa face
nun lizgairo carís do que eles foron, nun lizgairo
modo de andar quezais. Todos se deitan
con un amor tan grande nas entrañas
para facer o firme desta terra. Con eles vai o cántico,
a palabra labrada vén do fondo onde eles aran,
/cantan,
lauborean nesa restreva eterna que soergue
as cúpulas da patria sempre viva.

(“Os poemas da ausencia”)

Un símbolo habitual
desa fusión coa Terra
son as árbores, tantas
veces utilizadas na poesía galega de todos os
tempos: as avelaneiras
medievais, os carballos
de Rosalía, os piñeiros
de Pondal, os castiñeiros
de
Florencio
Delgado Gurriarán, os
ameneiros, salgueiros e
abidueiros de tantos e
tantos poetas... Avilés
escolle, neste poema, a
imaxe da vella árbore xa sen froito (como fixera
tamén Delgado Gurriarán cantando ós castiñeiros
mortos), cunha gran riqueza semántica referida ós
elementos naturais e a vida das fragas galegas:

(“Obra inmisericorde”)

A menudo os versos de Avilés reflicten esta intensa
identificación entre o escritor, a Terra e os devanceiros (a Tradición). Na mesma liña hai que situar o
seguinte poema, dunha gran fondura existencial, que
reflexiona sobre os máis grandes misterios do ser
humano á beira da lentura da Terra e dos carballos:
Eu amo as minerais entrañas do meu eido,
quixera nun momento que o soterrado seixo
rubira ata os meus labios e sentírase vivo,
vivo como unha fera bruantemente viva
que o amor domeara da súa escuridade.

CÁNTICO AO ALBRE
Ista fonte toda feita de albre
sebor das mans.
Teño a ollada limpa do neno
que rechina coa auga,
e son todo paxaros, remuiños e vento.

Ir caíndo en pingueiras enriba da estrutura
do antracito, do wolfram, onde florece o ouro
e treman as turbinas das burgas e da noite
que atafegada dorme no corazón da terra.

Levo a serán eiquí
niste meu albre íntimo,
con centeos, mainzos e camiños de sol.

Mamar leite materno no fondo dos carballos
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esa tarde que vén de antigamente. Esa tarde
que de repente exerce o seu clamor; ese intre
do que a ferida extrae o lenimento. É un veleiro.
E navega nas rotas que tece o corazón.

Niste albre con urrios pendurados
e fumes silandeiros percorrendo a mañan.
Xa son tan vello e probe que non teño cereixas,
nin tabardillas, nin pexegos de sangue
pra lles dar as rapazas
que pasan con cabelos de herba e mans de orballo.

Noutras ocasións,
como xa vimos no
primeiro apartado
sobre o amor, a imaxinería do mar
ponse ó servizo da
expresión do sentimento
amoroso.
Velaí outro posible
exemplo, de singular fermosura, que
enriquece a descripción da amada
coa ledicia dos
paxaros mariñeiros
e o sabor salgado
das ondas:

Todo o meu froito é luz
e follas e azas trasparentes;
meu ollar un camiño de azures pés.
Son albre, vello labrego,
todo campáns e calcos de douradas espigas.
Corpo enxoito de choiva
sorrindo pol-os córes máis pequenos da estrela.
Albre, entusiasmado amigo,
crescendo volvoretas na testa,
xermolando ledizas pol-a prefundidá das
primadeiras.
(“A frauta i-o garamelo”)

A carón dos veleiros de alta proa
eu vou co meu amor. As ondas corren
con moi lixeiros pés: e canto forte
coma un nobre patrón de rutas vellas.

Pero, ademais, foi Antón Avilés de Taramancos un dos
grandes poetas do Mar galego, comparable, neste
aspecto, a autores como Martín Codax ou Manuel
Antonio, en cronoloxías ben lonxanas. O mar natal
faise símbolo de liberdade nestes versos:

Leva o vento rizado unha gaivota
na túa fronte azul e ribeirana.

Os que amades o mar vede-o no vento, ergueito,
alzado na sua mesma fermosura, navegando
na própria liberdade. Eis o seu triunfo.
O velame, do foque á escandalosa, tenso no ar
e a proa a peitear as ondas. É un bosque
branco sobre do mar, un souto intrépido
que se move incesante. É unha expectativa.
Algo que vai partir subitamente: que levanta
áncora a cada instante. É un veleiro: a camélia
/do mar.
No seu ronsel van cara ao sur os soños, van
nesa maravilla arvorada os meus anseios de voar.
Segredos
dun prodixioso reino descoberto. (Vai
a saudade en xerme, ou o degaro de regresar un dia
dun mar distante, as velas falmeando intactas,
e o corazón a cantar...)
É un veleiro, un pórtico da glórica evanescente,
o límite dunha antiga canción que tece o niño
na memoria dun neno sempre alado
que me aflora na illarga a sospirar, cando emerxe

Ai, que me doe o sangue de quererte
pola beira do mar! Esta saudade
de antigo gavieiro en pailebote
soio no teu amor pode coidarse.
Birulicos e píllaras galanas
enfeitan para ti xebra miúda,
e levas louras cunchas nos cabelos
e unha risa xentil.
¿ Qué branca vela
pregunta pola dor? Apura a boga
que a tarde acora nestes peitos bravos
e xa non hai mais sol que esta folerpa
brillante do teu seo, miña dona.
(“Poemas a Fina Barrios. Pequeno canto”)
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3. A PATRIA
Veño convosco pobo meu dende que as eiras
foron tépedos boscos de araucarias e o aceiro
da morte asubiaba nas corredoiras íntimas de
/Europa.
No alarido, no aturuxo, no brado megalítico, no
/súpeto
arreventar fermoso dos outeiros, avoa, nai do
/pan,
veño convosco.
1975

Miña Patria:
Eu son o teu soldado mais forte.
A túa lingua é a miña espada
e cando debullo unha canción
cando florece unha palabra
canta en min o labrego cavador
o emigrante e o poeta,
o mariñeiro
o home que amasa o pan e moxe o leite.
¡Non son un home: Son un pobo
E ninguén me pode domear!
Maio 80

(“Os poemas da ausencia”)

A Historia acode en auxilio do poeta para axudalo a
situarse no mundo máis próximo. O tempo histórico
desaparece na sincronía da Tradición que fai desenvolver a identidade galega nun “continuum” a través
dos séculos. Escritores como Otero Pedrayo e
Florentino Cuevillas afortalaron, cos seus textos
narrativos e ensaios, esta concepción “orgánico-historicista” da nación segundo a cal existe, desde tempos inmemoriais, unha Galiza dotada de sentido,
cunha “alma” propia, expresada na lingua e no folcore popular, modelada no paso das diferentes civilizacións polo terreo xeográfico. O poeta insértase nesta
Tradición con imaxes dunha intensa forza expresiva
e carga épica.

(“Nova Crónica de Ulises”)

Este poema podería interpretarse como unha definición lírica da Patria e comunica perfectamente, en
clave lírica, co pensamento dos escritores máis
representativos do galeguismo, con Risco, Otero
Pedrayo ou Castelao á cabeza, especialmente no que
se refire á identificación de Galiza co imaxinario do
mundo labrego e mariñeiro: o pobo foi quen mantivo a lingua e a cultura ó longo dos séculos, cando
menos ata a nosa historia contemporánea.
Obsérvese, ademais, a nidia identificación entre a
patria do poeta e o mundo popular, que apunta coincidencias temáticas con versos como “Lingua proletaria do meu pobo” de Celso Emilio Ferreiro ou con
moitos poemas de Manuel María e Méndez Ferrín.

Como é ben coñecido, a imaxe da Patria, desde o
movemento romántico europeo, foi fornecida polos
seus grandes escritores. Tamén en Galiza desde o
século XIX ata os nosos días. Nun brillante exercicio
metaliterario, Avilés de Taramancos vencella esa
imaxe decimonónica, creada no noso Rexurdimento,
a través da apelación ó diálogo creativo coa obra de
Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo
Pondal, con resultados sempre orixinais e enriquecedores:

Pero a patria é tamén Historia negada:
Veño convosco pobo meu, tribo preliminar
camiño aberto no deserto fundamental
/do tempo,
longas xornadas na hora glaciar, deserto roxo,
barro fráxil, aterecido acaso de saudade,
cántico rouco no albor da vida
sobre de gándara onde o coiro das tendas
/abanea.

Campanas de Bastabales
- miña nai arrola un nenoRosalía non afíes
na miña gorxa o coitelo.

O grande cazador zunindo o corno
nas veigas boreais, percorrento de punta a punta
todo un continente, montañas irtas
danzas rudes á sombra dos menhires.
/Avoa antiga
tecelá do vento, coidadora do lume, tobo
das longas horas de xeada, onde se foi erguendo
a ártica ternura do tempo inaugurado.

Campanas de Bastabales
chegaron rompendo o vento
e cantan de pinga en pinga
no meu corazón sedento.
Rosalía: non me deixes
tan lonxe que teño medo.
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E ti campana de Anllóns
campana con voz de ferro:
Bergantiñán non me esquezas
dáme unha man compañeiro
que ando polo mundo a tombos
e quero volver ós eidos.
E quero canta-lo maio
todo de flores cuberto.
(“Os poemas da ausencia”)

Rematamos este apartado adicado á Patria, cuns versos que parten do referente pondaliano, aqueles versos máis contundentes do coñecido hoxe como
“Himno Galego”, para logo ofrecer unha mostra de
poesía cívica de aceno erguido e vontade rebelde:
“Non des esquecemento
da inxuria ao rudo encono...”
decidos escoiten a súa voz e para que as mans escravizadas deixen as ferramentas e collan as armas de
combate. O escritor ten que ser quen erga o tambor
e a bandeira e quen esperte noite e día a aqueles que
se adurmiñan a carón dun lume ficticio que os fai
morrer de friaxe. O escritor non pode ser pois alleo
ós conflictos da súa nación.”

Ollo por ollo, pobo meu, é hora
de vingar as afrentas que nos deron
e as que nos fan os sátrapas de agora:
os que nos perden e os que nos perderon.
Tantas feridas de aguzada espora
que nas nosas costelas floreceron
é tempo de saldar; se non o fora
démoslle ao tempo o fel que nos verqueron.

4. O “EU” LÍRICO DO POETA

Nesta liña, que suscribirían tantos poetas civís,
Avilés xustifica no seu contexto histórico como un
xénero “válido o panfleto, a proclama e a arenga, a
poesía xa non só social, senón que incite á rebelión
e ó enfrontamento...”. Pero, pese a esta definición
tan civil e tan rebelde, o “Eu” máis lírico e existencial
do poeta está sempre presente e ás veces na orixe
dos seus mellores versos. Pensemos, como paralelo,
nalgúns grandes poemas intimistas de Curros
Enríquez, nalgúns libros de Celso Emilio Ferreiro
menos “sociais”, mesmo –noutra xeografía literarianos versos máis intimistas dun José Martí. Non existe contradicción algunha porque o poeta resposta
ós ecos do seu alento poético e a forte personalidade destes grandes creadores nunca admite compartimentos estancos.

Fixo Avilés de Taramancos varias profesións poéticas
do valor da Palabra ó servizo dun pobo e dunha historia. Por exemplo, esta: “O escritor non pode ser
nese ámbito somentes a conciencia do deterioro,
senón que ten que ser o detonador, a célula viva que
dispoña para a loita á súa comunidade. Ten que
berrar desaforadamente para que os ouvidos ensor-

Un dos poemas de máis fonda imbricación existencial en toda a lírica de Avilés, é o que reproducimos
a continuación, procedente de “As torres no ar”,
onde o poeta evoca as súas orixes e invoca o nacemento á vida. Obsérvese a riqueza e funcionalidade
do xogo de antíteses empregado ó longo de todo o
texto (escuro/ luz, tebra/ vagalume, etc.).

Dente por dente, pobo meu, non poñas
a outra meixela á man que che fustiga,
que se oferece pan dános ponzoñas.
Que está tanto a medrar caste inimiga,
piollos do teu ser, pestes, carroñas,
que en vez de perdoar, ¡morde, castiga!
(“Obra inmisericorde”, Boletín Galego de Literatura,
n.3, Universidade de Santiago, Maio, 1990).
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Escuro, escuro, nai: no escuro alzo a miña torre no ar
desde o claustro húmido onde o agarimo abre a sua
flor, e eu te amo.
O selo imperceptible do amor grava-se a fogo lento
para sempre no escuro
onde a música do trasfondo do tempo eterno soa por
única vez, e a víscera
entoa o seu cántico no escuro. A torre de vidro do teu
sangue
brilla no escuro, brilla como a estrela central do
universo e xira
suavemente arredor do meu pequeño corazón atobado
no pracer
endexamais recuperado. No escuro, nai, tezo a efémera
mapoula
e o sorriso permanente da vida a entrar mainiño no
meu ser
- o teu interior de pan sacramentado alimenta á
crisálida- no escuro,
no escuro canta o bosque, asubia o estornino no escuro
transferido,
e a escada das vértebras amadas ampara-me e transfigura-me en ti
voando desde a orixe das horas, e a campá do teu amor
nos outeiros
entrañáveis acompasa o alento inicial, mentras o fio da
tua carne
urde a brétema escura, a célula infinda da miña man
aberta no futuro.
No escuro nai, mater amabilis, amantísima mae, no
escuro o teu amor de pedra firme
faro que brua desesperadamente por salvar-me, vagalume na tebra
na semente da saudade total que se abre na garganta e a
coluna do espanto.
A árvore do amor, a árvore vermella do amor rompe a
sua áncora de ouro
e todo leva á desembocadura do teu corpo onde a fenda
de luz ondea nos cómaros do dia.
O escuro resplendor, a alba brancura, nai: O íris abre a
sua tornicela
e o ollo espreita a luz da tua man, entorno preferido, a
tua man sen límite ou nave arborizada de ternura
e o barro frenético cantando nas torres da alborada.
Alta torre no ar
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escáncio a dor que me feriu daquela.
Conversamos.
E brinco de rapaz pola ribeira.

5. A SAUDADE
Finalmente, foi Antón Avilés de Taramancos poeta de
saudades:

(“As torres no ar”)

saudade da Terra natal desde a experiencia emigrada
en Colombia e, logo, saudade tamén das paisaxes
americanas desde a Noia da infancia, á que volve a
rematar os seus días. Esta poesía de saudades, moi
presente en moitos dos seus libros (Os poemas da
ausencia, 1969; Nova Crónica de Ulises, 1978;
Cantos caucanos, 1985, etc.), é declarada tamén
polo poeta en moitos textos persoais, por exemplo:
“A saudade me ten crucificado. Non podo ter un
día de festa nin acougo. Nos lugares máis fermosos
onde puidera ter un intre de ledicia, o nome dos
amigos, o nome de Galiza acoitélame terriblemente e vólveme áspero, duro, incomprensible.
Non podo desfacer o nó desta forza cósmica...”.

Nestoutro poema, é o “topoi” literario da emigración
(de Rosalía de Castro a Luís Seoane e Celso Emilio
Ferreiro) o que conduce os sentimentos da saudade
da patria a través do sufrimento acumulado por
varias xeracións de emigrados e desterrados da Terra:
Algúns serán galegos
por accidente xeográfico,
outros somos galegos
por un accidente mortal
(hai tanto sangue derramado
e tanto por derramar).
Tódalas xentes do mundo
ven o galego pasar
de volta para a súa patria
ainda que non volva mais.

Esta experiencia emotiva pasou á súa poesía en múltiples ocasións. Por exemplo, no poema “Se solto a
voz no mar,volve-se ceive”,onde o poeta utiliza o mar
como símbolo da saudade, que evoca tanto a súa
infancia na súa terra natal como as súas viaxes ó
longo do mundo. O escritor fai profesión pública de
pertenza identitaria ó mundo mariñeiro, a través da
fusión dese sentimento coa imaxe do seu pai, sinal
das súas raíces máis fondas. O mar é tamén o elemento de unidade e referente que dá fío de continuidade a toda a andaina vital do poeta, como se expresa nos últimos versos deste poema tan fermoso:

Hai tanto sangue derramado
en cada punto cardinal,
hai tanto sangue digo eu
que nunca frutificará.
Ven o galego cismando
a saudade consustancial
o corazón ós catro ventos
dos continentes e do mar
sempre en percura da ferida
do seu cordón umbilical.

Se solto a voz no mar, volve-se ceive,
medra no vento, e vén
desde unha hora antiga, ainda diáfana,
traendo a miña voz doutras idades.
O ámbito é permanente:
Fica ese eco do cantar da ria
e o renxer do velámio da goleta.
Estou a ollar do fenestral que sempre
se me abre nos ollos cando amo,
vexo xente pasar, a miña xente:
O mariñeiro co liñó na man,
meu pai no paquebote
-ese castelo que por sempre cruza
polo meu corazón como unha ausencia-.
Está presente o mar e estou presente,
algo non limitado nos aferra:
No mar doutro confin teño bicado
a mesma onda que me bica agora
e manseliñamente

O libro Os poemas da ausencia é un canto á Terra
labrega desde lonxe, que invoca a fusión coa natureza a través dos aparellos de labor (X.Mª Álvarez
Cáccamo); é tamén un poemario de saudades e de
compromisos épicos e reivindicativos co ideal
dunha Galicia liberada, no que os críticos viron a
pegada de grandes poetas do mundo como Pablo
Neruda ou Walt Whitman.Véxase no seguinte poema
a rica imaxinería amorosa e erótica que emprega
Avilés de Taramancos, desde a saudade das terras de
Noia, para describir a “montañesa dos Andes” e a
“camponesa de Cáqueza”:
Hoxe amiga quero soñarte núa,
núa como un cristal na escuridade.
E primavera en Noia, e a noite
será unha longa mina de diamantes.
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Pintura de Antón
de Avilés que foi
cartel e portada
do programa
das festas de Noia
de 1990.

Ando lonxe e senlleiro triste e lonxe,
como unha besta acoitelada brúo
e arrepíanse os Andes ó meu paso.

Tamén soubo usar moi axeitadamente Avilés de
Taramancos os grandes mitos da literatura universal
e moi singularmente o mito de Ulises no seu volume
“Nova crónica de Ulises”. No poema final deste artigo Avilés combate o paso do tempo a través do mito
e relembra con saudade os días da mocidade.Tense
afirmado que a imaxe do “can vello e xordo” quere
acentuar o descoñecemento con que foi recibido
tamén en Galiza o poeta-Ulises-Avilés, segundo apuntou Antón Capelán. Na obra de Homero tralo episodio da chegada de Ulises á casa e patria de Itaca e a
descuberta da situación do seu reino, seguen os
sucesos relacionados co restablecemento da xustiza
e a reivindicación do que é propio; quizais AvilésUlises concebise coa mesma intención este seu poemario:

Camponesa de Cáqueza, ferida
quixera verte hoxe nos meus brazos
eivada como un anxo en rebeldía,
entón sería o meu amor a furna
da túa fronte aterecida e pálida.
E sería o meu nome a túa patria.
E primavera en Noia e ando lonxe
ermo na miña dor diante da noite:
montañesa dos Andes con que gozo
apreto a túa man estraña e única.
(“Os poemas da ausencia”)

ITAKA
De novo nas ribeiras da patria o pai Ulises canta
a voz vén desde o fondo das arterias peneirada nun soño
como cando o derradeiro lobo do mundo ouvea no solpor
ou un neno orfo e solitario tece o seu berce ás dentalladas.
Ninguén escoita o seu cantar. O tempo abaneou os alicerces
deste outro soño de chegar un día, e un can vello e xordo
é a única carantoña da ledicia, o símbolo da mocedade recuperada.
(“Nova Crónica de Ulises”)
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Ilustración
de Alfonso Costa
inspirada no libro
“As torres no ar”.
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E Odiseo acordou
do seu soño na Terra Patria,
da cal estivera ausente moito tempo,
e non pudo recoñecela
1

O regreso de Avilés de Taramancos
Ana González
Alberto Romasanta

“E por máis que pobre a atopes, Ítaca de ti non se burlou.
No sabio en que te convertiches, con tanta experiencia,
xa terás comprendido o que as Ítacas queren decir”
(K. Kavafis, Ítaca, versión ao galego de Evaristo de Selas)

“Non hai regreso, avoa,
nunca
regresa o mesmo home
ao mesmo sitio.”
Avilés de Taramancos, Cantos caucanos)

n marzo de 1980 o poeta Antón Avilés de
Taramancos regresa definitivamente a Galicia,
despois de case vinte anos de ausencia.
Agardábano as paisaxes da infancia de Noia e
Taramancos, “unha aldea de labregos con mar ao
fondo”, pero o mundo ao que retorna non é xa o
mesmo, nin é o mesmo o propio viaxeiro:

Efectivamente, o país que abandonara -e ao que só
retornara circunstancialemente en 1974 e 1976- tiña
experimentado notables transformacións e xa non
lle resultaba posible retomar a súa vida persoal e
mesmo a súa obra literaria no punto no que as deixara. Abandonara Galicia cunha obra escasa, anque
de mérito, que apenas incluía catro poemarios de
pouca extensión e prácticamente inencontrables no
momento do regreso (As moradías do vento, A frauta e o garamelo, Pequeno canto, Poemas soltos a
Maricarme Pereira). Incluso, como o propio Avilés
non tardaría en recoñecer, atopábase desubicado
xeracionalmente, pois nin as súas vivencias nin as
súas lecturas ao longo dos últimos vinte anos se
correspondían coas dos poetas da súa xeración

E

“Ai, vello Odiseo, a min xa non me recoñeceu nin o
can. (...) As pedras do rueiro, que el levaba gravadas
na memoria, estaban as máis fóra de sitio e non estaba o pexegueiro que deixara abotoado de flor case
purpúrea no marzo da súa ida, e había algunha casa
desfeita e algunha outra nova para el descoñecida
(...).”2

1. Homero: Odisea. Rapsodia décimoterceira. Madrid: Aguilar, 1987, p.213.
2. Avilés de Taramancos, A.: Nova Crónica das Indias, Vigo, Ir Indo, 1989, pp. 129 e 130.
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sabe desaparecido definitivamente, Colombia -o
segundo paraíso perdido-, e por unha etapa da súa
vida tamén irrecuperable. E por outro, encóntrase
con que a Ítaca á que retorna ten xa pouco que ver
co mundo reconstruído e soñado desde a lonxanía.
E ten que comezar de novo, constituíndose esta
dobre perda no eixo polo que vai decorrer o seu
futuro labor creativo. Ten Avilés que saldar a súa
débeda coa patria de acollida, que se erixe en presenza insoslaiable da súa obra (Cantos caucanos,
Nova Crónica das Indias), ao tempo que ten que
reconstruír a súa relación coa terra recuperada (As
torres no ar).
Tamén supón a volta o reencontro cos amigos da primeira mocedade, como Miguel Iglesias ou Tino Mato
que o acompañan a recoller a súa familia uns meses
despois da súa chegada, e a necesidade de encontrar
un medio de vida para el e para Sofía Baquero e os
tres fillos.Aínda que chega a barallar diferentes posibilidades, como abrir unha librería ou un negocio de
hostelería en Compostela, será en Noia, nos baixos
dun vello pazo do século XIV, onde abrirá unha
taberna, a Tasca Típica. Lonxe da idílica idea do
taberneiro-poeta, ao xeito de Francois Villon, Avilés
non é un taberneiro vocacional senón un poeta que
se ve obrigado a ir elaborando a súa obra nas difíciles condicións que impón un negocio desta natureza, constantemente interrumpido polos clientes que
o reclaman para lles servir unha cunca de viño ou
unha tapa de calamares. Con todo, a Tasca tamén se
convirte en lugar de encontro aonde veñen conversar con el tanto os vellos amigos e compañeiros de
oficio poético, como as novas xeracións que atopan
nela o lugar axeitado para tomar contacto co escritor máis experimentado. Deste xeito, a taberna transfórmase nun pequeño centro de irradiación cultural.

Antón Avilés e o seu amigo Miguel en Tamarancos
(1974)

É no espacio físico da Tasca onde moitas persoas
traban coñecemento con Avilés. Entre os vellos
muros do antigo pazo Dacosta, emerxe unha figura diferente á prefigurada pola súa lenda de poeta
aventureiro, cazador de pumas, traficante de cabezas reducidas, contrabandista de armas para a
guerrilla... Un home de pequena estatura, de natural ancho como os pés dos mariñeiros, de rostro
entre campesiño galego e andino esculpido polos
ventos de moitas terras. E por tras desa apariencia,
logo xorde o escritor rico en lecturas, bo coñecedor
dos clásicos e da poesía máis última, fondamente
comprometido coas súas dúas patrias. E, non en
último termo, o magnífico conversador e contador

Avilés nunha rúa do Pasto.

(Manuel María, Uxío Novoneyra, Méndez Ferrín,
García-Bodaño...) e de feito ao retomar de novo a súa
obra achegarase, inevitablemente, aos poetas que
nos anos oitenta comezaban a darse a coñecer,
mozos como Eusebio Lorenzo Baleirón, a tamén
noiesa Ana Romaní ou Ramiro Fonte.
O regreso comporta para o poeta unha dobre perda.
Por un lado, sente a nostalxia por un mundo que el
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Avilés con
GarcíaBodaño e a
súa muller,
Xulia
Rodríguez
(Finais
dos 80)

A ROSA DO CAUCA
“Ter unha casa en Chachauí
e escoitar á noitiña o zunido dos vagalumes,
dos cocuios, o canto do turpial
e o miar estremecido do puma negro”
(Avilés de Taramancos, Cantos Caucanos)

Así como os Poemas da ausencia (recollidos no
Tempo no espello) escritos en Colombia, constituían
unha homenaxe á patria de orixe, algúns dos primeiros textos poéticos escritos por Avilés recén
retornado a Galicia, expresan un parecido sentimento de nostalxia polas terras americanas que acaba de
perder. Esta nova forma de saudade está presente, de
xeito temperán, en poemas como “Cali” ou “Poemas
do regreso” incluídos na Nova Crónica de Ulises,
anunciando o desenvolvemento posterior dunha
boa parte da súa obra. En palabras de Martín Veiga,
“(...) toda a súa obra literaria asenta os seus alicerces
na idea de recuperación, a través da palabra, dun
mundo perdido.”3

levábano a pecharse en sí mesmo e a resaltar nas
novas paisaxes e nas novas xentes o que tiñan de
prolongación ou semellanza coas da terra nativa.
Sen embargo, ao igual que a Ulises Fingal no relato
que pecha a Nova Crónica das Indias, a terra de
acollida logo o vai prendendo. Mentres o tempo vai
adormecendo a memoria comeza a renderse á hospitalidade da xente, ao alento da primavera permanente que o envolve e fai que os froitos da terra estean sempre a agromar. E “comeza a amar as aves, a sentir agarimo polas desmesuradas bolboretas e ver á
xente, a cada un, cun afecto próximo que xa te fai
sentir irmán e compañeiro”.6

De feito, Antón Avilés sempre se referiu con orgullo
á súa dobre nacionalidade galega e colombiana.“Eu
síntome aínda un sudaca” , dicíalle a M. Forcadela
nunha entrevista4, e esta condición expresábaa de
modo maxistral en 1988 nas páxinas do Barbanza:
“Eu tamén son o guambiano, son o macú, o sibundoi.
Eu tamén son o chimeneca, o arauco e o malón.
(...)Eu son a parte máis violada do mundo, porque
con eles compartín a chicha e a miseria”5.

Xa desde o avión síntese abraiado polas dimensións do país que o vai acoller, de chairas que
semellan non ter fin e impresionantes cordais
montañosos. El, que viña dunha terra feita á medida dos homes na que vales, chairas e serras podían ser apreixadas dunha soa ollada, atópase
cunha terra que parece feita á medida dos deuses

O certo é que nos primeiros tempos da súa chegada
a América amosárase reticente a se integrar na nova
terra, quizáis por temor a perder a identidade da
patria abandonada. O medo a que se fora esvaecendo a súa imaxe, a que os sons e os nomes da lingua
nativa fosen caendo no desuso e o esquecemento

Chegara a Colombia a finais de 1961, con pouco
máis que o posto e unha carta de presentación para
o cardeal de Bogotá asinada polo abade de Samos, o

3. Veiga, Martín: “Introducción” a Cantos caucanos, Vigo, Xerais, 2003, p. 43.
4. Publicada en “Galicia Literaria”, Diario 16 de Galicia e que se pode consultar en :
http://www.ctv.es/USERS/mforca/Critica/aviles_de_taramancos.htm
5. “O centenario da miseria”, recollido en Avilés de Taramancos, A.: Obra Viva, Santiago de Compostela: Laiovento, 1992, p.146.
6. Avilés de Taramancos, A.: Nova Crónica..., p.121.
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Carta de Ramón
Piñeiro a Avilés

padre Mauro. Instálase nesta cidade, onde atopa por
casualidade a un coñecido galego que o acolle na súa
casa e lle consegue o seu primeiro traballo.Alí coñece a León de Greiff, que vivía case porta con porta
con Avilés, e a Pablo Neruda na presentación do primeiro número da revista Mito.

relacionadas coa hostelería, descargador de peixe...
De todos estes traballos é o da Embaixada do Brasil
o que ten unha maior importancia para o seu futuro:
alí coñece a Ana Sofía Baquero Céspedes, tamén
empregada na mesma embaixada e que se convertirá na súa compañeira ata o final dos seus días.

Son os anos de Bogotá anos de grande inestabilidade, desempeñando os máis diversos e variopintos
empregos: oficinista nunha fábrica de manteiga, mordomo na Embaixada do Brasil, vendedor de libros de
porta en porta, representante da Bayer, ocupacións

Co escultor compostelán Xesús Picón funda Avilés
a “Embaixada da Galiza en Bogotá”, baixo a divisa “Denantes mortos que escravos”. Con ironía ben
galega, asina Xesús Picón un documento no que
recomenda ao poeta para o posto de mordomo na
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Antón Avilés lendo un discurso

Embaixada do Brasil, aducindo méritos tan pertinentes e imaxinarios para o mesmo como o de ser
membro da Academia da Lingua Galega ou ter
traballado no Arquivo Xeral do Reino da Galiza.

Gracias á amizade que mantiña cos fillos do poeta
modernista colombiano Guillermo Valencia, un
dos cales chegaría a presidente do país, asiste a un
banquete no que coñece a Charles De Gaulle. Ao
banquete preséntase en calidade de representante
de Galicia no exilio, a par dos representantes
vasco e catalán. Impresionado pola figura do mandatario francés Avilés, xunto cos demáis asistentes
ao acto, despide a De Gaulle cantando a
Marsellesa e entre emotivos berros de “Vive la
France! Vive la République! Vive le General De
Gaulle!”.

O pintoresco embaixador brasileiro -quen
nunha noite de apagón, temendo un atraco, chegara a pecharse nun cuarto con nove cans e a
única arma que había na embaixada, colocando ao resto do personal na tesitura de enfrentar
aos supostos atracadores á peito descuberto- non
deixaba de asombrarse con Avilés. Sorprendíao
velo remexer na ben surtida biblioteca da
embaixada ou que o coche oficial da embaixador de Guatemala pasase a recollelo, enviado
polo seu amigo e tamén poeta Arce Valladares,
descendente de galegos e autor el mesmo dun
poemario en galego. Nesa biblioteca toma contacto cos poetas parnasianos do século XIX e coa
obra de poetas contemporáneos como Manuel
Bandeira, Jorge de Lima ou Drummond de
Andrade –de quen, xa instalado en Noia, recitaba de cor os versos de “Essa negra Fulô” e
“Tamben já fui brasileiro–.

En 1970 trasládase a Cali, onde atopa un traballo
máis acorde coas súas inquedanzas como xerente da
“Librería Cultural Colombiana de Occidente”.
Gozando dunha maior estabilidade económica, o
novo medio permítelle, asimesmo, entrar en contacto con personalidades vinculadas á cultura e ao
mundo do espectáculo, ao que contribuiu tamén a
súa colaboración no programa radiofónico “Mirador
en el aire”, dirixido polo seu amigo o xornalista e
diplomático nacido en Cuba José Pardo Llada.Traba
así relación con Gonzalo Losada -fundador da edito87
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A parte central, os Cantos caucanos propiamente
ditos, evocan o val do Cauca nun extenso arco temporal que vai desde o mundo precolombino ata
mundo actual, pasando pola época sombría da conquista. Entre eles encóntranse poemas que remiten
aos horrores da conquista (como a “Elexía de
Popaián”), referencias ao paraíso perdido
(“Chachauí”), e outros que subliñan a dignidade e o
orgullo indíxena (“Nereo a cabalo”, no que aparece
por primeira vez un personaxe que volverá estar
presente nalgúns relatos da Nova Crónica das
Indias). Entre os demáis textos, hainos que teñen un
marcado carácter narrativo (“Canto de Noralba
Timbacoi”,“Os arrieros de Antioquia fundan a cidade norteña de Caicedónia...”,“María” –reelaboración
poética, cun certo ton irónico, dunha novela romántica do S. XIX) ou que aluden á música latina, pola
que o poeta amosaba unha especial inclinación (“O
piano”).

rial Losada-, o moi culto vendedor de libros Elcano
Sidelnik, Celia Cruz, Miguelito Valdés (“Mr. Babalú”),
Los Panchos...
Remedando
aos
conquistadores
refunda
Taramancos en terras de Colombia. Ese é o nome
que lle pon á finca que adquire nas aforas de Cali
e na que se reúnen as grandes figuras da música
latina ao redor das
paellas e os asados
que preparaba o propio poeta. Alí recitáballes a versión primeira, en castelán,
da “Fórmula secreta
do sancocho do
Cauca”, manxar este
de recoñecidas virtudes
afrodisíacas:
“Despois deste sancocho queda o mozo/
co que tén de varón,
ergueito e duro,/ e a
meniña, disposta a
todo gozo” 7

Pola súa parte, as “Crónicas” están integradas por
dous poemas de evidente ton épico. A “Crónica de
Bernaldo Fros”, na que se narra unha viaxe marina
de carácter iniciático e se fai unha alusión intertextual á “Balada del puerto de Os” de Urbano Lugrís, e
a “Crónica ferida” onde se explicita a escisión do
poeta entre as súas dúas patrias:

Pero, malia a ser esta
a súa época de maior integración na realidade
colombiana é cando empeza a sentir con maior forza
a chamada da patria de orixe.Viaxa en dúas ocasións
a Galicia, a primeira, só, en 1974 e a segunda, dous
anos despois, acompañado pola súa muller e os seus
tres fillos. Este contacto coa terra e a morte de dous
dos seus familiares máis próximos, a súa aboa Pepa
de Pastora e o seu pai Severiano, agudizan o sentimento de saudade e comezan a pesar cada vez máis
no corazón do poeta escindido entre dúas patrias.

“Isto é o lor que me estremece, amar tan longamente o ben perdido,
ter para sempre
o folgo eivado de amar o que se perde
e andar o corazón coa raíz revirada na beiramar do tempo.” 8
No seu conxunto a obra, ademáis de ser un reflexo
da súa experiencia persoal, contribúe ao enriquecimento da literatura galega tanto desde o punto de
vista temático como rítmico ou lingüístico, incorporando á mesma unha tradición literaria descoñecida
en Galicia.

É a estes anos vividos en Colombia aos que lle rende
tributo en dúas das súas obras máis importantes
escritas ao regreso, os Cantos caucanos e a Nova
Crónica das Indias. Os Cantos Caucanos, que recibiron o Premio da Crítica e foron finalistas do Premio
Nacional de Literatura no ano 1985, coñeceran unha
edición previa de autor en forma de carpeta con poemas acompañados de ilustracións con símbolos da
cultura andina. Á edición definitiva incorporaría unha
nova sección baixo o título de “Crónicas”.

Publicada catro anos máis tarde , sorprendentemente
nunha colección xuvenil, a Nova Crónica das Indias
constitúe a única obra de creación literaria en prosa
do autor,na que recrea parcialmente o estilo das vellas
crónicas dos tempos da conquista. Nela remítesenos
ao mesmo mundo temático dos Cantos e no seu

7. Avilés de Taramancos, A. :Cantos Caucanos, p.43
8. Aviles de Taramancos, Antón: Cantos caucanos, Santiago de Compostela, Sotelo Blanco, 1985, p. 62.
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Documento da “Embaixada de
Galicia en Bogotá”, no que se
recomenda a Avilés para ocupar
o posto de mordomo na
Embaixada de Brasil.
(7 de Marzo de 1962)

limiar e no epílogo (“O regreso de Ulises
Fingal”), que enmarcan o texto nunha especie de círculo, ofrécense moitas das claves
da súa obra literaria e mesmo da súa traxectoria persoal: desde a saída da aldea
para afrontar a aventura americana, ata o
retorno á mesma coa carga das experiencias acumuladas ao longo dos anos. Entre
ambos, desenvólvense relatos de variada
temática que evocan as etapas fundamentais da historia americana -nalgúns casos en
forma de crónica-. Discurren estes nun
lapso temporal que inclúe a época da conquista (“Entrada e recibimento do emperador”, “Soliloquio e filtro de amor”,
“Gaitana”), as loitas pola independencia
(“Nariño”) e o momento actual (“Informe e
datos do xenocidio...”). Non faltan referencias ao choque de culturas que provocou a
Descuberta e ao xenocidio consecuente,
no cal o autor adopta unha posición ideolóxica claramente favorable ás víctimas.

A TERRA RECUPERADA
“Escuro, escuro, nai: no escuro alzo a miña
torre no ar
desde o claustro húmido onde o agarimo abre
a súa flor, e eu te amo”

Ten un interese especial o relato “Ludmila”, auténtico cántico de exaltación da mestizaxe en forma de
poema amoroso en prosa: a beleza do corpo da
amada convértese para o narrador nunha destilación
dos diferentes aportes étnicos que o foron conformando, desde a remota antigüidade ata o presente.

(Avilés de Taramancos,A.: As torres no ar)

Coas Torres no ar, publicado en 1989 Avilés, en
palabras de Álvarez Cáccamo, “afronta o reencontro co espacio inaugural da súa biografía: fragas,
veigas, praias, horizontes do mar de Noia” 9.
Estamos ante a recuperación dos temas da súa primeira etapa poética, desde unha perspectiva de
recoñecemento e reconstrucción do primeiro
paraíso perdido. Precedida dun “Pórtico” no que se
invoca o renacer a través da escuridade do útero
materno, a obra estructúrase en tres partes. Na primeira, “Cantos a carón da terra”, o poeta reconcíliase coa terra recuperada subliñando o carácter

“O home da rosa branca” evoca a figura de Elcano
Sidelnik, asombroso libreiro que, cunha rosa branca
na botoeira, percorría América desde Nova York ata o
sur de Arxentina representando a todas as editoriais
do mundo. De connotacións autobiográficas, este relato infórmanos dalgunhas das lecturas do autor na
etapa americana: Elcano Sidelnik teríao posto en contacto,cando Avilés exercía de libreiro en Cali,coa obra
de autores indixenistas como Arguedas e Icaza, ou o
poeta chileno Pablo de Rokha –ao que profesaba unha
maior admiración que ao outro Pablo, Neruda–...
89
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inmutable dos ciclos da natureza. É esta inmutabilidade a que lle permite recoñecer e recoñecerse
nunha realidade fondamente transformada durante
a súa ausencia. Nesta primeira parte cobran protagonismo a presenza da nai e da avoa como vencello coa terra e co pasado.
Reencóntrase cos eidos nativos de Taramancos,
unha pequena aldea de fasquía labrega á beira da
ría de Noia, co canto dos paxaros -da rula, o
merlo, o xílgaro ou o xerín da “Frauta e o garamelo”-, cos veleiros que facían soñar aos rapaces do
seu tempo cunha outra vida máis libre, cos berberechos que baixaban a coller libremente á praia
para facer as empanadas... E recupera a presenza
aínda viva da súa proxenie, do pai Severiano
represaliado polo franquismo e a miúdo ausente,
das mulleres da casa, a avoa Pepa de Pastora que
participara nas revoltas agrarias de Nebra e a nai,
Lela de Pastora, adicada a cuidar os fillos e ao traballo das leiras e firme esteo que soporta a precaria arquitectura dunha familia traballadora nos
anos da posguerra.
Avilés na súa xuventude

Nos poemas incluídos en “Cántico das naves: elexías
do mar” a permanencia simbolizada pola terra e a
nai/avoa, ceden o seu lugar á pulsión da aventura
representada polo horizonte aberto do mar e a figura do pai mariñeiro. Ocupa un lugar central nesta
parte o ciclo de poemas “Nemo”, invocación da figura do heroi libertador de Verne - con certas concomitancias co pintor Lugris e a súa obra-, do mar
como testigo da evolución histórica da humanidade
e, outravolta, do Ulises evocado por Dante que non
se conforma coa realidade da Ítaca recuperada e
parte na busca de novos horizontes.

da pensión “La Flor Noyesa” -o fillo da dona A.X.
Calvo Pereira, pintor impresionista, Alexis Vivicov
Mardivinoff que recitaba a Pushkin en ruso unha
noite na Dársena coruñesa, o holandés errante
Jan Joosen- e os xoves poetas da súa xeración
Manuel María, Uxío Novoneyra...
A terceira parte, “A torre secreta”, inclúe doce poemas de factura clásica centrados no corpo da amada
e na paixón amorosa que este suscita.

Ainda que vai á Coruña a estudiar Náutica, a
aplicar unha disciplina científica á realidade
inapreixable do mar, para Avilés o mar é outra
cousa, o mar ten para el unha dimensión estética
que non se atreve a a desflorar con sextantes e trigonometrías. E o rapaz de dezasete anos aprende
outros saberes na escola da vida, ábreselle un
mundo “onde a literatura, a pintura, a arte, existían, e andaban polas ruas, polas tabernas, tiñan
voz humana”. Oficiando de mestre de cerimonias
de este mundo enfeitizado érguese a figura gnómica de Urbano Lugrís e por tras del os siareiros

Ainda en vida publica Avilés a súa Obra inmisericorde, composta por oito poemas editados nunha
separata do Boletín Galego de Literatura da
Universidade (Nº 3, Maio de 1990). Inversión paródica das “Obras de Misericordia”, formaban parte dun
proxecto máis amplo que o poeta “rematará cando
lle volvan á memoria tódalas Obras de Misericordia
que ensinaba o Catecismo do Padre Astete”10.
Exemplo do ímpetu creativo do escritor, os poemas
foron compostos en tan só tres días, entre o 19 e o
21 de Marzo de 1990.

9. Álvarez Cáccamo, A.: “A semente e o navío (sobre as Torres no ar)”, en Antón Avilés de Taramancos, A Nosa Terra, Vigo, 2002, p.41.
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Con Pardo Llada, director do
programa de radio
“Mirador en el aire”, Cali.

UNHA NACIÓN POR REDIMIR

–”Manolé”– ou o Perito Don Basilio, con que aprende a dar os primeiros pasos nos camiños do compromiso coa terra.Andando o tempo, en compañía
doutros xoves que recibiran as ensinanzas destes
mestres, como Miguel Iglesias, Esteirán ou Xosé Iglesias,
faille entrega a Xosefina e Teresa R.Castelao dun busto do
seu irmán, feito en Noia por suscripción popular.

“Miña patria:
eu son o teu soldado máis forte
(...)
¡Non son un home: son un pobo
e ninguén me pode domear!
(Avilés de Taramancos, Nova Crónica de Ulises)

Tampouco é todo bohemia na vida do poeta na
Coruña. Tamén alí mantén vivas as súas inquedanzas galeguistas, compartidas con outros mozos
como Reimundo Patiño, Xohan Casal e Enrique
Iglesias. Nunha noite de 1954 soben os catro ao
Castro de Someso e pronuncian o solemne
“Xuramento de Laracha”: velan armas e deixan
testemuña da súa “adicación até a morte, folgo a
folgo, por unha Galicia ceibe e popular”.

Se algo caracteriza a traxectoria vital e literaria de
Avilés é a existencia dun dobre compromiso, estético, centrado na elaboración dunha obra perdurable, e
ideolóxico, de compromiso co país e que o leva a
aproximarse ao nacionalismo de esquerdas. O
mesmo compromiso estético adopta unhas connotacións específicas, derivadas do feito de non realizar a
súa obra nun país culturalmente normalizado:“ A poesía ten que ser un arma, e ten que abrirse e, sen ser
panfletaria, dicerlle á xente o que ten que sentir”11.

No ámbito do máis estrictamente cultural, este compromiso social do poeta lévao a participar en numerosas iniciativas. Entre elas a fundación de Catavento,
asociación que tentou dinamizar a vida cultural noiesa e, entre outras actividades, organizou unha homenaxe a poetisa María Mariño (Outubro de 1983), na
que participaron destacadas figuras da literatura gale-

Moi cedo, o poeta case adolescente que escribía en
galego porque non atopaba outro xeito de se referir
ao seu entorno, de nomear os paxaros e as árbores,
relaciónase en Noia con vellos galeguistas dos tempos da República, como Manuel Fabeiro
10. Boletín Galego de Literatura. Separata.. 1990, P.148.

11. “Antón Avilés de Taramancos: o poeta é un guieiro dos sentimentos”, entrevista realizada por X.Carballa, A Nosa Terra, nº 318 (19 de xuño de 1987)
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Horta do Mar: Pepe Carreiro, Manolo
González, Alfonso Rivas, Antón Avilés,
Neira Vilas, Francisco Pillado e Ramón
López Suevos. Sentadas: Anisia Miranda
e Mariña Díaz. Noia, 1991 (verán).

Sempre disposto a quitar tempo ao seu
labor creativo e mesmo ao seu traballo, o
poeta noiés non dubida en acudir, cando é
chamado,para tomar parte activa en numerosos actos reivindicativos. Está presente,
lendo textos de elaboración propia, na
Carballeira de San Xusto, na posta en marcha da Mesa pola Normalización en
Ribeira, ou no cincuentenario da morte de Alexandre
Bóveda celebrado en Soutomaior...

ga como Méndez Ferrín, Bernardino Graña, Uxío
Novoneyra, Helena Villar,Ana Romaní e Carlos Orozo.

Xa enfermo, participa Avilés na homenaxe ao mestre
e autor teatral Xosé Agrelo. (Ver apéndice documental, páx. 99). Ainda que non pode estar físicamente
presente, escribe -coa súa vigorosa letra xa maltratada pola enfermedade- un fermoso texto no que canta
as virtudes do amigo e o honrado oficio de mestre. E
acompáñao co debuxo dunha árbore co que pretende, nas súas mesmas palabras, “poñer a miña ponla
de carballo na coroa que mereces”.

No ano 1986, case aínda un recén chegado, asume a
presidencia da Asociación de Escritores en Lingua
Galega, o que revela o peso que o seu nome tiña
entre os colegas do oficio. Desde esta presidencia
organiza, entre outras actividades, o III Encontro
Galeuzca e promove o peche nos locais da Real
Academia Galega, pedindo a dimisión do seu presidente, García Sabell, pola falta de compromiso da institución coa normalización da cultura galega.

O seu compromiso nacionalista lévao a integrarse no
BNG e a formar parte das listas que esta agrupación
presenta en Noia nas eleccións municipais de
1987.Os resultados danlle a alcaldía ao Bloque e
Avilés asume a Concellalía de Cultura desde a que
realiza un fructífero traballo, a pesar de ser este realizado nun certo aillamento polas diferencias axiña
xurdidas co alcalde, Pastor Alonso. Esfórzase por
dotar á vila dunha infraestructura cultural adaptada
aos tempos (Casa da Cultura, Escola Obradoiro,
Coliseo Noela, Conservatorio, Museo de Laudas gremiais de Santa Mª a Nova, etc.), da organización de
festas participativas para as que elabora o programa
e mesmo chega a debuxar algún cartel, da posta en
marcha das “Xornadas de Teatro na Escola” e de
Mostras de Artesanía... Tamén promove dúas coleccións poéticas vinculadas á Casa da Cultura: “Verba
que comeza”, cadernos de poesía onde se da a coñecer a obra de xoves poetas noieses como Martín
Veiga, X.M. Cairo e Mª X. Canitrot, e “Vento de fora”,
dedicada á traducción ao galego de poetas foráneos
e que se inicia coa versión que da Chronique de
Saint-John Perse fai o propio Avilés de Taramancos.

Á mesma inquedanza por converter a Galicia nun
país culturalmente normalizado, responde a súa participación no lanzamento do efémero periódico de
ámbito comarcal Barbanza, que ve a luz en Noia
nos anos 1988 e 1989. Nel Avilés ocúpase da redacción de moitas editoriais e asume seccións fixas
como “A contraluz”, “A columna de Hércules” e “De
par a par”, asinada esta última co seudónimo de
Ulises Fingal, recibido en herdanza do poeta Lugrís.

Fotografía do
Pasaporte
de Avilés
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Traducción da
“Chronique” de SaintJohn Perse realizada
por Avilés e publicada
na colección “Vento de
Fora”, promovida por
el mesmo desde a
Concellalía de Cultura
de Noia (1991).

ÚLTIMA FUXIDA, ÚLTIMO COMBATE
“ANXO da noite, cazador no escuro
que vés flamíxero a me expulsar do souto:
o varal está listo, a andália posta,
o corazón afeito ao longo exilio”

último libro sintetiza todas as súas voces poéticas anteriores, tanto temática como formalmente, aínda que en opinión de Ana Romaní- supón tamén a apertura de
novos rexistros, con algúns poemas poemas máis herméticos e conceptuais.

(Avilés de Taramancos, Última fuxida a Harar)

Última fuxida a Harar foi publicada en Decembro
de 1992, meses despois da morte do poeta. Existía do
libro unha versión autógrafa, ilustrada con magníficos debuxos feitos polo propio Avilés. O título da
obra, clara alusión ao silencio voluntario de
Rimbaud, suxire a inevitable extinción da voz do
poeta galego ferido de morte. Nada máis enterarse
de que contraera unha grave doenza afronta Avilés
unha etapa de grande efervescencia creativa, a xeito
de esconxuro para vencer a morte tanto no plano
real -escribindo sente a vida a agromar outravoltacomo no simbólico -o acto creativo como garantía
de perdurabilidade-. O poeta, aínda que acepta o seu
destino, está convencido da súa permanencia: a través da obra que escapa á morte e ao esquecemento,
e por medio da terra que o acolle e el mesmo alimenta, integrándose así nos ciclos da natureza.

Asimesmo póstumo é Obra viva, libro no que se
recopilan escritos en prosa de Avilés, tanto os publicados en xornais e revistas como aqueles circunstanciais compostos para ser lidos en determinados eventos.Teñen estes escritos un dobre interese, na medida
en que mostran a altura do autor como prosista e serven de achegamento directo á súa peripecia humana
en todas as súas dimensións, desde a estrictamente
persoal ata a súa vertente intelectual e ideolóxica.
Máis da metade da obra recolle as colaboracións do
poeta de Taramancos no Barbanza, onde escribía
editoriais e a asinaba seccións como “A contraluz” evocación de personaxes cos que mantivo contacto
ao longo da súa vida-,“A coluna de Hércules” -na que
predominan os escritos de intervención política- e
“De par a par. Crónica de Ulises Fingal” -onde conviven artigos de evidente carga ideolóxica con outros
de carácter máis evocador-. Este conxunto está acompañado por textos varios, só un deles (“Carta gnómica a Urbano Lugrís”) anterior á marcha a América e o
resto escrito no período que vai de 1985 a 1991.

Escribe Avilés en láminas de gran formato de
papel reciclado, que prepara especialmente para el
unha amiga e nas que inclúe follas, pétalas,
sementes, espigas... Á tardiña van chegando os
amigos, que interrumpen a súa escritura e el alégrase e abre botellas de viño para compartir e
acompañar a conversa, móstralles os progresos do
seu traballo e pasan as horas e, cando chega o
momento da despedida, Avilés nun aparte ensínache o debuxo que tiña feito especialmente para ti,
sempre coa súa dedicatoria ao pé.

“Non podendo suportar a preguiza e a vida mol
que lle agardarían na súa vellice, aparella a súa
lancha, e con algúns compañeiros escollidos, cruza
o Ponto, atravesa as colunas de Hércules e navega
no grande océano ignoto dos antigos para vislumbrar un novo continente e morrer, acosado pola
perfidia dos deuses, sen poder adentrar-se naquela
longa liña de montes brancos que o atraían”

Estructúrase a obra en tres partes (“O cazador no escuro”,“Silva de vária fermosura” e “Crónica dos reis antigos”) e tres apéndices relacionados con elas (En-psalmos para escorrentar a besta”,“Cruxol de amor e cofre
de olvidos”e “As armas e os baroes assindalados”). Este

(Avilés de Taramancos, Obra viva)
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Antón Avilés
de Taramancos
CRONOBIOGRAFÍA
A. Vázquez-Monxardín

1935
O 6 de abril nace na aldea de Taramancos, parroquia
de Boa, concello de Noia, no seo dunha familia popular.

1959
Mentres fai o servcio militar en Ferrol publica A frauta e
o garamelo, en edición custeada polos amigos.
Recibe carta de Otero Pedrayo de agradecemento e felicitación polo libro A frauta e o garamelo.
Escribe Poemas a Fina Barrios. Pequeno Canto.
Participa como axudante de dirección na histórica estrea
do “Hamlet” de Cunqueiro no Teatro Rosalía de Castro
da Coruña.

1935–52
Transcorre a nenez en Taramancos vivindo coa nai
–Lela– e a avoa –Pepa da Pastora– entrementres o pai
anda embarcado. Estudia na Escola de Boa e logo prepara o Bacharelato en Noia.
1952
Gaña o concurso de Poesía do Círculo Recreativo do
Casino de Noia. Coñece a Otero Pedrayo, quen lle
gaba a obra.

1960
Vence no Concurso de Poesía de Brais Pinto cos
Poemas a Fina Barrios. Pequeno Canto, aínda que non
sería publicado daquela. 1961 Escribe os Poemas soltos a Maricarme Pereira no verán. Emigra a Colombia
contra fin de ano.

1953
Trasládase a Coruña coa intención inicial de estudiar
Náutica. Fai amigos entre os intelectuais vangardistas e
galeguistas: Urbano Lugrís, Xohan Casal, Raimundo
Patiño...

1961–70
Primeira etapa da vida en Colombia, caraterizada pola
aventuras e múltiples traballos.

1954
Colabora co poema “O barqueiro “ en Aturuxo de
Ferrol.

1962
Traballo na embaixada de Brasil, alí coñece a que sería
a súa muller Ana Sofía Baquero Céspedes.

1955
Publica As moradías do vento, o seu primeiro poemario
como separata de Atlántica n°11.

1963
Escribe a primeira entrega dos seus Poemas da
Ausencia.
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1986
Como presidente da Asociación de Escritores en Lingua
Galega dirixe o III Encontro Galeuzka en Baiona.

1967
Nacemento o seu primeiro fillo, Santiago.
1969
Nacemento do seu segundo fillo, Luís. Escribe a segunda
entrega dos Poemas da Ausencia. Envíalle os poemas a
Salvador García-Bodaño.

1987–1991
Exerce de Concelleiro de cultura en Noia.
1989
Dá á luz dous libros: o poemario As Torres no Ar e o seu
único libro de narrativa, os relatos de Nova Crónica das
Indias.

1970–80
Trasládase a Cali, iniciando unha etapa de estabilidade.
Exerce de xerente da Librería Cultural Colombiana en
Cali.

1990
Morre a súa nai Lela da Pastora.

1971
Nace o seu terceiro fillo, Guillermo.

1992
M.A. Fernan Vello recolle nunha Antoloxía Poética o
mellor da obra do autor para a colección Biblioteca 114
do Correo Galego.
Morre o 22 de marzo no Hospital Juan Calanejo da
Coruña.
Publicase o poemario de despedida Última fuxida a
Harar.
Publícase a recompilación xornalística Obra Viva. sobre
todo das colaboracións no xornal Barbanza.

1971
Salvador García Bodaño dá a coñecer a súa persoa e
obra cun pequeno artigo “Noticia de Avilés de
Taramancos” en Grial.
1974
O 14 de agosto publica o Pranto por Urbano Lugrís no
xornal La Voz de Galicia.
1976
Viaxa a Galicia a ver a seu pai enfermo que acabará
morrendo no mes de setembro. 1978 Escribe poemas
para Nova Crónica de Ulises.

1993
Luzes de Galicia, n° 21 dedícalle un extraordinario.
1995
A Asociación de Escritores en Lingua Galega organiza
unha exposición itinerante de fotos e textos de amigos.

1980
Volve a Galicia. Trata de montar unha librería en
Compostela. Abre unha taberna típica en Noia.

1997
X.M. Alvarez Cáccamo escribe A obra literaria de Antón
Avilés de Taramancos e edita a súa Obra poética: antoloxía. 2002 A Nosa Terra dedícalle o extra n°21 da
serie A Nosa Cultura.

1982
En O tempo no Espello recompila toda a obra poética
anterior.
1983
Basilio Losada fai unha crítica gabancionsa da súa obra
en Grial.

2002
A Real Academia Galega acorda dedicarlle o Día das
Letras de 2003.

1984
Elabora artesanalmente unha edición de Cantos caucanos para os amigos. Recita un poema a Castelao no
mitin nacionalista da Quintana o Día da Patria Galega.

2003
Toda Galicia lle rende homenaxe con publicacións, congresos e coa grande difusión pública dunha obra ata o
momento pouco coñecida.

1985
Dá a luz Cantos Caucanos, homenaxe poética ás terras
colombianas e mostra da saudade inversa.
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