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A predisposición

setenta e cinco anos despois, as nosas inquedanzas,
reinvidicacións ou simples curiosidades coinciden en
gran parte coas de todos aqueles mestres.

á poesía

Retomando a cita de Castelao, “Raigame”, dende
logo defende o noso idioma , a nosa cultura, o noso
xeito de vivir e de pensar... tamén está aberta á poesía. E en fin, vive das nosas tradicións. O difícil ,
para nós, e conseguido plenamente polos homes
desta xeración, é conxugar a rigurosidade académica coas tradicións e costumes populares á hora de
chamar a atención sobor da riqueza e profundide do
que precisamente por ser tan popular, ás veces, non
é suficientemente valorado.

“A nosa tradición revélase no idioma, no
esprito, na cultura, na arte, no xeito de
vivir e de pensar, no sentido transcendente da vida e da morte, no afán de universalidade e de particularidade, no
amor á xustiza e ás formas de convivencia, na identificación amorosa coa terra,
na esperanza dun mundo mellor, na predisposición á poesía...

A coincidencia de obxectivos e motivacións, (a máis
da propia xeográfica de que “Raigame” naceu tamén
en Ourense), pódenos levar, por outra banda, a facer
unha reflexión non tan entusiasta; se setenta e cinco
anos despois seguimos a ter un vacío en tantos
aspectos do noso ser cultural como país.. ¿é que non
se conqueríu nada?

A tradición é todo aquelo que endexamais nos traicionará...”
ALFONSO R. CASTELAO
«Sempre en Galiza»

A resposta pode ser obvia: por suposto que se acadaron cousas á hora de “normalizar” a situación da
cultura galega (chámese educación en galego, TV,
radio,...); unhas boas e outras non tanto, cecais polo
descoñecimento ou indiferencia cara o que xa se tiña
feito: ao millor, diría Castelao, fáltanos un pouco de
predisposición á poesía.

Agora que se cumpren setenta e cinco anos (30Outubro-1920) da aparición en Ourense do que foi
a voz fundamental da cultura galega neste século,
queremos facer nosa e suscribir plenamente esta cita
do que foi un dos persoeiros, sen dúbida, máis
emblemáticos do que logo se convirtiu en toda unha
“xeración”.

O labor dos homes da xeración “Nós” foi continuado nos anos escuros da dictadura por outros persoeiros , non tan importantes nin “perigosos”, oficialmente, que mantiveron acesa a lapa da tradición no
noso país (sen ser conscientes na maioría dos
casos...): contando contos ao carón do lume, cantando e bailando nos fiadeiros, tocando a gaita nas
festas e procesións...ou simplemente espallando coa
súa roda de afiar, séculos e séculos de sabiduría
popular.

A revista “Nós” foi voz non dunha soa persoa,
senón dun fato de homes “bós e xenerosos”, de
visións e ideoloxías nalgúns aspectos diverxentes,
mais todos eles xunguidos por un sentimento común:
a súa fonda galeguidade, da que naceu ese “boletín
de loita e cultura”, tal como definiu Filgueira Valverde
á revista “Nós”.

Por iso queremos perpetuar “...o idioma, o esprito, a
cultura, o xeito de vivir e de pensar, o sentido transcendente da vida e da morte, o afán de universalidade e particularidade, o amor á xustiza e ás formas
de convivencia, a identificación amorosa coa terra, a
esperanza dun mundo mellor, a predisposición á
poesía...”.

A nós, como humildes promotores deste proxecto
“Raigame”, que trata de esgarabellar no máis fondo
do xardín da nosa cultura, resúltanos por unha banda
curioso, e por outra reconfortante comprobar que
5
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ANTONIO FRAGUAS Y FRAGUAS
Naceu en Loureiro de Cotobade, Ponteverdra, o 28 de decembro de 1905

En Santiago estudou Filosofia e Letras, licenciouse
en 1928 e comezou a sua carreira docente na
Facultade de Xeografia e Historia. Tamén nesta
época se iniciou nas seccións de xeografia, etnografia e folclore do Seminario de Estudos Galegos.
Publicou os seus traballos nos Cuadernos. Foi membro fundador do Museo do Pobo Galego e desde o
primeiro momento foi o seu director. En 1951 foi
elexido membro numerario da Real Academia
Galega. Tamén é numerario da Academia de
Ciencias. Entre as súas obras máis importantes
podemos destacar “Galicia Insólita”, “La condesa
de Pardo Bazán y El Folclore”, “El Traje Gallego”,
“Murguía. O Patriarca”,...
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Artesanía: o traxe tradicional

O pantalón chamado cirolas
Antón Fraguas

D

ebemos

expli-

car esta peza da

indumenteria do home
que se confunde sen
razón ningunha. Estiman
que as cirolas son os calzoncillos. Agora esa peza
branca que leva o calzón
xa vai cosida como remate do mesmo; o calzoncillo podía quedar cuberto
porque o calzón abrochabase debaixo da rodi-

Labrador santiagués.
Comenzos do s. XIX.

lla. O calzoncillo pode
levar sombreiro de palla,

pasar as canillas e quedar
o remate cuberto coa

viña con cirolas. No ano

camisa e cirolas. Estas

polaina. Na miña infancia

1929 estudiando a Terra

tamén eran moi boas

viñan no vran os gada-

de Melide, indo, na com-

para ir ó muiño.

ñeiros, eran segadores

paña de Vicente Risco, ás

de gadaña, pasaban polo

aldeas do Bocelo, tive-

Temos varios testimonios

lugar en grupo de tres ou

mos ocasión de ver gru-

de escritores que falan

catro homes, moi rara

pos de homes vestidos

das cirolas ben claramen-

vez se vía pasar máis dun

con cirolas e dixeron

te. Gil Carrasco fai a

grupo, e algún segador

que o calor obrigaba a

estampa do “Segador”,
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o segador de Galicia que

Gil Carrasco, sin poñer o

liño, para usar principal-

pasa para Castela e na

nome, pero ó dicir que o

mente

pequena mochila levaba

pantalón é da mesma tela

aguantar mellor o calor

“algunha camisa de esto-

que a camisa, fala das

do sol nas leiras de sega,

pilla e quizais tal cual

Cirolas, as que rompía o

herbas, centeo e trigo.

outra prenda do vestua-

can no seu divertimento:

Había

no

as

vran

para

Cirolas

de

estopa, que teñían por

rio dentro do consabido
zurrón e de lenzo e por

O can, o can,

procedimentos caseiros,

fóra, un mal sombreiro

rompeulle as cirolas

eran

portugués,

o meu cirolán.

facer moitos traballos e

chaqueta,

preferidas

para

pantalón e chaleco da

con elas non era preciso

mesma tela que a camisa,

levar polainas.

e uns zocos ou zapatos

As cirolas non son máis

con sola de madeira”.

que un pantalón largo de

Nieves de Hoyos publicou nos “Cuadernos de
Estudios

Gallegos”,

o

relato do viaxeiro Paolo
Bacci, persoaxe curioso
que se fixa na xente e di
que “o trinta de xunio de
1764, en Mondoñedo,
viron moitísimos galegos
con traxes brancos; levaban dous pares de calzoncillos, un par máis
curto

e

outro

máis

longo”. Paolo Bacci fai
calzoncillos das cirolas.
“Calzón claro,
medias de lan e
zocos, chaqueta
e monteira.”
Foto Pedro Ferrer

Unha cantiga de desafío
do cantigueiro popular
asinala moi ben a diferencia:
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Anque che estou en cirolas
tamén teño calzoncillos;
seique non es home solo,
que citas os teus veciños.
Detalle do gravado “A Muiñeira”,
copia dun cadro de Fierros.
«La Ilustración Gallega y Asturiana»,
nº 20, 1879.

A confusión leva a pensar nunha forte, pero
moi forte por escandalosa, xuntanza no muiño:

Esta noite fun ó muiño
cun fato de mozas novas,
Detalle do gravado de Jaspe
“O Gaiteiro”.

elas todas en camisa,

«La Ilustración Gallega y Asturiana»,
nº 17, 1879.

eu no medio en cirolas.

Están todos, mulleres e
mozo,

perfectamente

Cinco xustilliños teño,

cantares de namoros:

vestidos. As mulleres en

de diferente color

camisa non tiñan o den-

Eu teño cinco xustillos,

e cinco amores tamén

gue e da camisa mostra-

todos cinco emballenados,

para escoller o millor.

ban a tela do brazo se

tamén teño cinco amores,

tiñan o xustillo, os puños

catro viven enganados.

tiñan o correspondente

E rematamos coas pala-

adorno que podía ser de

bras de Miñano, que os

fina puntilla e o xustillo,

E tomando a nota de

calzóns

unha

sen

Ruth Matilde Anderson o

polainas no vran, os habi-

mangas, con taciñas ou

xustillo vale pra meditar

tantes da costa, gastan o

sin elas, emballenados

e

pantalón de liño, as ciro-

como nos mostran os

grupo de pretendentes:

chaquetiña

poder

escoller
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no

las.

anchos

e

as

FRANCISCO XAVIER C. A. CAMPOS
Ourense, 1972.

Profesor de E.X.B. Profesor-colaborador da Escola de Danza da
Deputación Provincial de Ourense.
Membro do equipo de investigación
do grupo “Castro Floxo”.

“Un vianés de coroza”, debuxo de
Tiberio de Ávila
«La Ilustración Gallega y Asturiana», nº 15, 1880.
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Artesanía: o traxe tradicional

Um traje galego
Fco. Xavier C. A. Campos

“Las nubes pesadas y plomizas iban a congregarse sobre
la Sierra de Céltigos, en un horizonte de agua. Los pastores, dando voces a sus rebaños, bajaban presurosos por
los caminos, encarapuchados en sus capas de juncos.”
Ramón del Valle-Inclán.
Sonata de Otoño, Memorias del Maqués de Bradomín.

A

coroça, croça ou
caroça é um elemento do vestuário
tradicional galego que desde
sempre foi mencionado por
todos aqueles que tentaromvotar uma mirada à nossa realidade campesinha. ValleInclán é um exemplo no eido
da literatura e Tiberio Ávila1,
advogado e pintor de Ourense
(1843-1933), outro no da pintura. No livro da inglesa R.
Matilda Anderson2, que fixo
depois do seu passo por
Galiza, também deixa boa
mostra da presença de este
traje por todo o nosso teritório.
Ilustres persoeiros, bem con-

hecidos no campo da etnografia, como Xaquín Lorenzo3 ou
Antón Fraguas4, nunca esquecerom falar da coroça nas suas
referências ao traje galego.
Nieves De Hoyos5 e Juán
Naya6 fam uma pequena descrição nas suas obras, sendo
uma prova mais das similitudes entre o povo galego e

outros povos celtas, como o
irlandês e o inglês (A contraportada do livro citado de J.
Naya é um gravado inglés do
século XVII dumha coroça
sem caperucho). O famoso
gaiteiro de principios de século, folclorista e fundador da
coral “Aires da Terra”,
Perfecto Feijóo (1858-1935),

1. “La Ilustración Gallega y Asturiana”,T. II, Madrid, 1880, pag. 191
2. Ruth Matilde Anderson, “Gallegan Provinces of Spain. Pontevedra and La Coruña”. New York, 1939, págs. 107-108-109.
3. Xaquín Lorenzo, “Historia de Galiza”, T. II, Buenos Aires, 1962.
4. Antón Fraguas, “El traje gallego”, A Corunha, 1985.
5. Nieves de Hoyos Sancho, “El traje regional gallego”, Santiago, 1971.
6. Juán Naya Pérez, “El traje”, Vigo, 1964.
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gostava fotografar-se com esta
peculiar indumentária7, e
posa para “El repertori iconogràfic
d´Espanya”
do
Arquivo Mas, co seguinte pé
de foto: “Tipo del país portant un elegant chubasquero
y paraiguas morat”. Vicente
Risco também serviu como
modelo para X. Lorenzo8.
Como vemos, existe já informação sobre o tema, o que
demostra que esta vestimenta
era mui usada entre a nossa
gente, não só polos campesinhos, também os arrieiros e
gandeiros a gastavam. A
necessidade sempre fixo discurrir às pessoas, e numa terra
tam húmida como é Galiza
tiverom que disenhar algo
com que se tapar da água e
que ao tempo permitisse trabalhar.
Não penso que seja necessário explicar que é e para que
serve uma coroça. De todas
formas anotarei a definição
que um velho da Límia me
fixo dela: “É o melhor impermeável que se inventou”. No
comentário que lhe fam ao
gravado de D. Tiberio Álvarez
podemos lêr: “Trátase de un
económico, y hasta cierto
punto elegante impermeable,
con el cual, no solo en Viana
del Bollo, sino en casi toda
Galicia se reparan y preser-

“Pastor con palloza y moca”
Cuadernos de Arte Gallego nº 39

van de la lluvia nuestros
labriegos”9. Em definitiva,
uma capa feita de juncos, preferentemente, ou bem palha,
trenzados, que preserva da
chuva a todos os que tenham
que trabalhar baixo ela.
A matéria prima é o “junco de
esteiras” ou juncus effesus,

7. José L. Calle García, “Aires da Terra”, Pontevedra, 1993, pag. 102.
8. Id. nota 3.
9. Id. nota 1, pag. 195.
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da família das juncáceas. É
mui comum e medra en lugares húmidos em case todas as
partes. Os talos são de cor
verde lustroso, bastante brandos, direitos e flexíveis, e
rematam em ponta aguda,
podendo chegar a uma altura
de 1,5 m. A sua flor é da cor
parda, brotando em racimos

na parte superior do talo nos
meses de Julho-Agosto.
O processo de elaboração
dumha coroça não é mui complicado, se se tem prática e
paciência. Segundo o Sr.
Diego Rodríguez Oliveira, de
65 anos e vizinho de VilameáRiocaldo (Ourense), que é um
artesão das coroças, o melhor
momento para cortar os juncos é o mes de Junho, antes da
sua floração, quando haja lua
menguante. Logo haverá que
prepará-los, dando-lhes uma
boa maza (como ao linho),
abrí-los bem, e coa mão, fregálos para lhes sacar o miolo de
dentro, que nunca acaba de
caer todo. A continuação ponhem-se a secar, à sombra,
nunca ao sol, aproximadamente um mes, atam-se contra a punta em manhizas e
guardam-se durante três ou
quatro meses, até o momento
de serem utilizados, alá polos
meses do outono, quando
começa a chover e o mau
tempo não permita fazer trabalhos fora da casa.
Geralmente, quem estava prático fazia a coroça num dia.
Podiam ser de dous tipos: de
uma soa peza, como um saco,
ou com o corpo separado do
carapucho, que eram as mais
habituais. Começava-na sempre pola cabeça, fazendo uma

corda e trenzando aos lados,
até o longo que ser quixer. O
primeiro tipo era muito mais
singela, sem mais que o carapucho, muito mais alongado
do normal, chegando até os
pés. Normalmente, este primeiro elemento da coroça,
rematava nos ombros. Outra
corda rodea o pescoço, da
que colga uma, duas ou três
esclavinas (dependendo do
que se puder gastar), e também a dianteira, aberta, que
pode chegar até os geonlhos
ou bem até os pés, como a do
gravado de Tiberio Ávila. Iste
“corpo” deixa os laterais abertos, tapados pola esclavina, e
pode-se pechar adiante com
umhos enganches feitos com
o mesmo material, os juncos.
Ao tempo que se vai trabalhando, vam-se penteando os
juncos, para acabar de lhes
sacar o miolo de dentro, com
um pente parecido ao do
linho. A parte estavam as
polainas, dous “tubos” de juncos, cubrindo toda a perna10.
Normalmente faziam-se por
encargo, e bem o artesão
empregava os juncos da sua
propriedade ou lhos traia o
cliente, abaratando-se o produto. R. Matilda Anderson
conta que, na feira de
Pontevedra, também se podia
comprar o material, ainda que
ela fala de palha de centeo e
trigo11.

O tempo que durava a coroça
dependia do trato que se lhe
disse. Iam ao monte com ela
quando chovia. À noite já pessava muito no pescoço. O
melhor era colgá-la aberta,
para que a água lhe escurrisse,
quedando seca para a manhã
seguinte. De não ser assí, os
juncos acabariam pudrecendo. Nesto também influia se
se lhe sacara o miolo bem ou
não. Normalmente deberia
durar entre três ou quatro
anos.
Como é lógico, este “traje”
não só se fazia para os homes.
As mulheres também o
empregavam e aos nenos se
lhes fazia um do seu tamanho.
No entroido também se
empregavam como disfraz.
Para os animais se construia
uma “esteira”. Era uma espécie de manta que se lhes
punha às vacas paridas quando se levavam ao monte, para
que não chovesse por elas. A
sua construção era ainda mais
singela. Uma corda ao longo
da espalda, com os juncos
trenzados aos lados, dos mais
longos que se atoparam, atada
no pescoço, nas patas de atrâs
e às vezes por baixo do rabo,
como as albardas dos burros.
Como já dixem, faziam-se por
encargo, mas também se
podiam atopar nas feiras. No

10. Id. nota 7, pag. 183. É umha foto de P. Feijóo onde podemos observar claramente as polainas da coroça.
11. Id. nota 2, pág. 107.
13
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novos materiais, que som
muito mais ligeiros e cómodos. O tempo vai levando os
velhos costumes e, pouco a
pouco, vam desaparecendo
do nosso entorno rasgos
característicos da nossa cultura. Ao igual que os campesinhos já não vistem coroças, já
não se fam palhoças nem
choços com o teito de palha,
juncos ou gesta. Ainda assí,
parece-me interessante não
deixar que se esquezam tanto
estos elementos nossos, como
as pessoas que se dedicavam a
fazê-los.

Risco vestido com uma coroza

livro de Ruth M. Anderson12
conta-se que na feira de
Pontevedra uma coroça das
do primeiro tipo, de uma soa
peza, custava sobre três pesetas, o que lhe parece barato
considerando o serviço que
prestava. Na feira de Ginzo
também era mui habitual vêlas a vender. Fraguas resalta a
importáncia que tinham estos
“chuvasqueiros” em Cotobade, Lama e Padróm13. Nieves

de Hoyos também fala da releváncia da indústria cotobadeMas
volvendo
a
sa14.
Anderson, dí-nos que as feiras
onde se podiam atopar com
mais freqüência era nas de
Ourense. Ainda hoje é possível atopá-las na feira de
Montealegre.
De todas formas, já não se vê
à gente vestir coroças. Como
é lógico, substiuem-se com
Perfecto Feijoo em 1919

12. Id. nota 2, pág. 108.
13. Id. nota 4.
14. Id. nota 5.
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Foto Archivo Más, 1919
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FRANCISCO XOSÉ GÓMEZ CANO
Madrid, 1971.

Licenciado en Ciencias
Empresariais. Membro do grupo de
música folk “Mutenrohi”, profesor
Foto E. Pardo. Museo de Pontevedra

de Requinta no “Aula Folk”, músico
e membro do equipo de investigación do grupo “Castro Floxo”.
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MÚSICA E DANZA

O señor Xoán Fer reiro,
gaiteiro de Laroá
O músico sen papel
Francisco Xosé Gómez Cano

“...uns saben o que tocan,
outros tocan o que saben”
Anónimo popular

O

primeiro que nos
ven á cabeza ao

lembrar ao Sr.Xoán, gaiteiro de
Laroá, (A Limia-Ourense) é unha
expresión que empregou nunha
das tardes que estivemos con él.
Contestando á nosa “inocente”
pregunta de onde aprendera
todas aquelas pezas coas que nos
sorprendía, D. Xoán contestounos, con unha sinxeleza envidiable, algo así como ...”Eu son
músico sen papel; (...)...non
sabía ler partituras: escoitaba

dunha banda...e xa está.”...

Recordo tamén outro “extracto”

Semella fácil esto da tradición,

das nosas charlas con D.Xoán.

non sí?. ¡¡Qué sería da música

Esta vez preguntarámoslle (agora

galega sen todos os vellos músi-

non tan inocentemente), sobre

cos sen papel que andan por aí

unha homenaxe que lle acaban

soltos!! Xa quedan menos, e

de ofrecer no Teatro Principal de

haberá que darse presa se non

Ourense, organizada pola Escola

queremos
“Uns tocan
o que saben...”

perder algo
que é noso,
esa música
sen papel,
para aportarmos nós
o único que
lle falta: o
papel.

unha peza que me gostaba das
que tocaba o meu pai, ou
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de Gaitas da Excma. Deputación

pai: se ben antes xa tiña tocado a

restrego, e mesmo nalgunha

Provincial.

Preguntarámoslle

caixa co pai nalgunha ocasión,

festa na que estaba tocando co

sobre os rapaces que alí actuaran

foi un día de festa, despois de

pai, a xente insistía para que lle

(era unha final de “gaiteiros”

comer (imaxinemos como anda-

deixara a gaita “ao neno”... Así

solistas Bandas de Gaitas), e a res-

ría o personal), cando o daquelas

aprendía Xoán, coma el di “Todo

posta foi igual de sinxela máis ou

“Xoanciño” presentouse na casa

de cachimonia, antes non

menos: “Tocaban ben... pero

onde comera o pai, e ao ver o

había maestros”...

tocaban pezas moi raras... moví-

neno, os comensais insistíronlle

an moito os dedos ¡todo ador-

ao pai para que lle deixara “tocar

nos!, ...pero non tocaban peza

unha peza coa gaita ao rapaz”. O

ningunha”.

feito é que o pai non era amigo
de deixarlle a súa gaita a nin-

Cada un que saque as súas con-

guén, nen sequera ó seu fillo

clusións....

para practicar... Pero esta vez,
(imaxinemos como estaría o pai),

Todo de “Cachimonia”

o Xoanciño tivo a súa oportunidade: comezou a tocar un dos

D.Xoán comezou xa a tocar antes

pasodobles que estaban de moda

dos dez anos mentras coidaba o

por aquela época, o famoso “Tan

gando no monte coas “palletas

solo un beso”, (que aprendeu de

de restrego”, unha especie de

ouvido practicando coas “palle-

pitos feitos dunha cana á que se

tas”),.e así naceu á súa vida de

lle facían seis buratos. Tocaba,

“gaiteiro”. Xoán daquelas so tiña

imaxinamos, as pezas que lle

¡once anos!.

escoitaba tocar ao pai, a outros
gaiteiros, á banda.... Dende logo

O éxito debeu ser grande, ou ao

debía ter un ouvido privilexiado,

menos o pai debeulle ver aptitu-

herdado do pai, probablemente.

des, xa que despois daquel día,
xa lle deixou tocar coa súa gaita.

D. Xoán aínda se lembra da pri-

Xa coñecía algunhas melodías

meira vez que colleu a gaita do

que practicara coas palletas de
18
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“...e así naceu á súa vida de
“gaiteiro”... Xoán daquelas só
tiña ¡once anos!”

Mellor mestre imposible

“D. Jerónimo estivo emigrado en Cuba até cinco
anos antes da súa morte, e xa era un coñecido
gaiteiro na zona da Limia antes da súa emigración, na que a única familia que o acompañou
foi... a súa gaita.”

Pese ao que el diga, D. Xoán tiña

Foto Manuel Ferrol, 1956

na casa ese mestre que agora
todos os gaiteiros novos andamos a buscar “de recolleita”
polos pobos. Se non mestre, polo
menos si que tiña alguén en quen
fixarse: o seu pai, como xa dixemos, Jerónimo, morto vai agora
55 anos. D. Jerónimo estivo emigrado en Cuba até cinco anos
antes da súa morte, e xa era un
coñecido gaiteiro na zona da
Limia antes da súa emigración, na
que a única familia que o acompañou foi ...a súa gaita.

De feito eses anos en Cuba servíronlle a D. Jerónimo para incluir

idade. Todos, supoño, desexaría-

saían e viñan correndo detrás do

no seu repertorio rumbas, bole-

mos chegar a esa idade... e seguir

gaiteiro cando entraba nos pobos

ros,... que agora toca D.Xoán e

tocando coma el o fai (aínda que

tocando...”. ¡Tempos aqueles!

que nós non deixaremos de

só en ocasións especiais). De

tocar, e sobre todo bailar .

feito pasou cáseque toda a súa

Non sempre tocaba só. De feito,

vida tocando, acompañado irre-

tivo tamén o seu “grupiño”, co

mediablemente pola súa gaita,

que chegaban a cobrar, cada un,

(que lla mercara a un artesán

un peso de prata dos de antes da

D.Xoán ten agora máis de 80

tamén da Limia perto de Xinzo),

guerra, por unha tarde, (unha

anos. Non sabemos ben certo

tocando en festas, romarías,...

vaca de aquelas costaba 80

canto máis, pero supomos que

mesmo en misas (que tamén can-

pesos, e por estar todo o día

eso é o de menos ó chegar a esa

taba en latín!!, nos di): “os nenos

arrincando toxos, gañábase unha

O “fulano” das cervexas
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ou dúas pesetas).

vendo o tema da súa perda de

As pezas

voz, contounos D.Xoán que
Todo esto até que unha misterio-

estando un día coa súa muller na

O repertorio de pezas do Sr.Xoán

sa e persistente dor no costado

romaría dos Milagros preto de

e amplísimo, tanto en número,

esquerdo, que algún doutor lle

Baños de Molgas, supomos que

como en formas: dende as máis

dixo que podía ser de tanto

tocando, había alí “un fulano ven-

habituais muiñeiras, xotas, paso-

soplar, fíxolle deixar de tocar en

dendo cervexas frías”. O parecer

dobles (“eran moi importantes”),

previsión de males maiores, e

D.Xoán tomou unha, e a súa voz

danzas procesionais, cantos de

sobre todo, ante a insistencia da

non volveu a ser a mesma nunca

nadal (“son voltas, son voltas...”),

súa dona. Non sabemos por qué

máis. Nos desconfiamos ben do

mazurkas, valses,... até as máis

non quería que seguira tocando,

tamaño ou ben do número de

curiosas, quizais, pezas portugue-

se cadra farta do “orneallo” da

cervexas, e comprobamos que a

sas (A zona da Limia está moi

gaita, como ela dí, pero ese día

perda non foi irreparable: como

preto de Portugal), rumbas ou o

respirou aliviada.

el mesmo nos cantou “son vol-

bolero que trouxera de Cuba o

tas, son voltas, son voltas que o

seu pai. Resultounos curiosa

mundo da....”

especialmente unha peza chama-

Se curioso é por que deixou de
tocar, máis o é aínda por qué dei-

da “O medio paso”, que ó pare-

xou de cantar (ou polo menos
por que perdeu “aquela voz tan

Clase de percusión: a mirada da súa Dona o di todo...

boa que tiña”). Chamounos a
atención o feito de que D.Xoán
tocase e cantase ao mesmo
tempo, cousa que agora case que
non se ve entre os gaiteiros
novos, pero que ao parecer era
común naqueles días. O feito é
que resulta bastante complicado,
e agora xa apenas pode facelo
porque lle faltan folgos,... pero si
atopa alguén disposto a tocarlle a
gaita,... logo se arranca. Pero vol20
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O Sr. Xoán en plena interpretación...

alguhas das pezas que escoitou
na súa homenaxe... Quizais o
problema e que agora a maioría
da xente nen sequera sabe bailar
algunha

portu-

(ao xeito tradicional, refírome),

guesa que tamén

ou quizais que a maioría dos

sabe, resultaron

músicos tradicionais non sabe-

tan

asimilables

mos que tocar ou como tocar

para a xente, xa

para que a xente en xeral se invo-

que eran expe-

lucre na nosa música. Hoxe en

cialmente

día parece que a distinción entre

piadas

apro-

para

o

o que é tradicional e o que non o

baile. O gaiteiro

é, é o mero feito de que se toque

tocaba

básica-

cunha gaita, e esa non é unha

mente o que a

condición necesaria, nen sufi-

xente quería que

ciente. ¡Se xa o dicía Castelao no

tocase, que eran

seu “Sempre en Galiza”!: “A tra-

sobre todo pezas

dición é todo aquelo que ende-

cer é exclusiva da zona da Limia.,

para bailar, máis que para escoi-

xamais nos traicionará”.... pero

e que polo xeito que nos expli-

tar simplemente. Dun xeito natu-

non nos perdamos, que estamos

cou D.Xoán de cómo se bailaba,

ral e perfectamente válido, cou-

a falar do Sr.Xoán.

semella unha especie de “polka

sas que agora nos semellan forá-

baixa”, como din os bailaríns.

neas ou non tradicionais adoptá-

O “Estilo”

banse e adaptábanse á nosa tradiExcepto as procesionais, que

ción; aí precisamente quizais se

Tamén resulta característico, e

D.Xoán interpretaba ben na

atope un dos segredos desa

dende logo, chamativo para os xa

misa, ben “detrás do Santo na

mesma tradición. Agora está a

“introducidos” no mundo da

procesión”, o resto de pezas eran

suceder todo o contrario: as

gaita, o xeito de tocar do

ante todo para que a xente baila-

pezas son máis para escoitar que

Sr.Xoán. Como a maioría dos gai-

se nas festas e romarías, por eso

para bailar.... por eso quizais ao

teiros de antes que aínda pervi-

as pezas “cubanas”, ou incluso

Sr.Xoán lle sonaron tan raras

ven na comarca da Limia, o gai-
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teiro de Laroá emprega os pica-

Gráficamente, a modo de exem-

que o máis tarde posible). Eles xa

dos (o máis característico é cos

plo, ese xeito de “separa-las

cumpriron sen sabelo a súa fun-

tres dedos da man esquerda)

notas” tan peculiar, sería, para a

ción. Nos non queríamos deixar

para marcar algunhas notas dun

2ª parte do Medio Paso

que todo o traballo do Sr.Xoán

xeito peculiar. Máis que un ador-

esmorecera no pasado. De nós

no, é un modo característico de

depen -

separa-las notas, que fai que a súa

de que

música teña unha alegría e unha

non se

viveza dificilmente expresables e

esmore-

explicables no papel. Don Xoán
dende logo, lonxe de ser un

2ª parte do
“Medio Paso”
Exemplo
de picados

za tampouco

mero executor, é todo un intér-

no pre-

prete. E para os que queiran

sente, e

comprobalo remitímolos a dúas

n o n

valiosas grabacións de D.Xoán,

“Ruín nacín, ruín morro”

futuro..

ben no arquivo da Asociación de
Aptdo.

Outra das frases de D.Xoán, esta

Correos 1, Melide-Coruña, ben

con esa “modestia” tan peculiar

no arquivo da Agrupación de

(din por aí), nos galegos. Nós

Danzas Populares Castro-Floxo,

dende logo non cremos que sexa

no

Vello-Ourense.

así... Homes e mulleres como o

Tamén está a piques de publicar-

Sr.Xoán, como o seu pai,... coma

se un libro sobre diversos aspec-

tantos gaiteiros por descubrir, ou

tos antropolóxicos da zona da

pandereteiras, ou afiadores, ou

Limia, coordinado por Xosé Luis

artesáns.... en fin os auténticos

Carneiro, e que incluirá no apar-

“obreiros e mestres” da nosa tra-

tado musical unha grabación na

dición, os creadores ou polo

que colaborou o propio D.Xoán

menos transmitentes de todo o

(aparte

e

que supón unha cultura tan rica e

“vellas” da zona, e o grupo

variada como a galega, endexa-

“Castro Floxo” de Ourense)

mais morrerán ruíns (esperemos

Gaiteiros

Galegos,

Hospital

doutros

“vellos”

sabemos a quen lle tocará para o

22
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Vaia polo Sr. Xoán e por eles.

Graciñas Xavi por descubrilo...
Graciñas Iván
por expricarme algunhas cousas...

Sr. Juan Ferreiro
Gaiteiro de Laroá - A Limia (Ourense)

Canto de Nadal
POPULAR
Recollida por CASTRO FLOXO
Febreiro do 1994

Contounos o Sr. Xoán que soían cantalo o día de Reis, mentras ían de porta en porta pidindo o aguinaldo; nós tamén
escoitamos a mesma melodía nunha tarde tola no antroido de Laza, mais entón, a parte final era “son voltas, son
voltas, son voltas do carnaval...”. Nós non puidemos evitar un sorriso e acordarnos de D. Xoán.
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Sr. Juan Ferreiro
Gaiteiro de Laroá - A Limia (Ourense)

“Medio Paso”
POPULAR
Recollida por CASTRO FLOXO
Febreiro do 1994

Nin é un pasodoble, nin é unha polka, nin é unha marcha,... é simplemente “O Medio Paso”, xénero-peza específico
da Limia; por como nos contou D. Xoán que se bailaba, semella un tipo de polka “suave” ou “baixa” como din os
bailaríns.
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Sr. Juan Ferreiro
Gaiteiro de Laroá - A Limia (Ourense)

“Jota”
POPULAR
Recollida por CASTRO FLOXO
Febreiro do 1994

Unha das “jotas” que interpreta D. Xoán na que se percibe claramente o seu xeito característico de picar do que falamos antes, sobre todo nos compases 3º e 7º da 1ª parte: anticipa cada nota, picando cos tres dedos da man esquerda.
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Sr. Juan Ferreiro
Gaiteiro de Laroá - A Limia (Ourense)

“Bolero”
POPULAR
Recollida por CASTRO FLOXO
Febreiro do 1994
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Sr. Juan Ferreiro
Gaiteiro de Laroá - A Limia (Ourense)

“Rumba”
POPULAR
Recollida por CASTRO FLOXO
Febreiro do 1994

Dúas das pezas aprendidas do seu pai, que probablemente ouvíu en Cuba; este era un xeito moi característico de
incorporar pezas “alleas”, dos gaiteiros vellos, que ademais resultaban moi atraíntes para o público, por aquelo do
baile, das modas, e da novidade.
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MANUEL MARÍA
Naceu en Outeiro de Rei, Lugo, en 1930.

Cando acabou o bachelerato ingresou na Facultade de Filosofia e
Letras en Santiago, estudos que
abandonou antes de rematalos.
Durante o seu servizo militar entrou

Foto X. L. Vázquez

en contacto co galeguismo intelectual do momento. En 1958 marchou
a Monforte para exercer a profesión
de procurador dos tribunais. Hoxe
segue alí. É unha das voces poéticas
máis representativas de postguerra e
unha das máis fecundas, pois
ensaiou os rexistros máis variados: a
poesía existencial, social, paisaxística, de escarnio... Entre as súas obras
podemos destacar “Terra Cha”,
“Contos en cuarto crecente e
outras prosas”, “Mar maior”, “Os
Soños na Gaiola”, “Versos para
nenos”, “Canciós de Lusco ou
fusco”...
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Literatura • Poesía

PROCLAMA
ÓS
PEIXES
DO RÍO
MIÑO

Manuel María

MEUS amadísimos peixes, ordeados
en tribus, provincias e naciós:
salmóns, troitas, anguías,
escalos, sábalos, lampreas
e ainda o recente blas-blas...
Morades en casais, parroquias,
vilas e cidades que os humanos
non ollan nen descobren:
só a vós
vos falo pois quero sementar no voso
no voso leve e delicado corazón
a flor maravillosa do amor.
Coidade dos fondos subacuáticos
e non deixedes luxar endexamais
a pureza das augas cristalinas.
Confederádevos xa coas galiñoas,
cabaliños do demo, parrulos,
arceas e labancos:
Loita ferozmente
contra tanta polución envenenada
que vos asesina sen piedade
e destrue a beleza dos ríos
e a perfecta fermosura do mundo.
Defendede ata a morte o voso reino:
¡Fuxide das mortíferas nasas,
das invisibeis, enganosas redes,
das cordas, dos anzós, da dinamita
e habitade en paz eternamente
a maravillosa luz das ondas libres!
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FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO
Naceu en Lourenzá, Lugo, en Xaneiro de 1913.

Francisco Fernández del Riego,
naceu en Lourenzá, Lugo, en Xaneiro
de 1913. Fixo os seus primeiros estudos na súa vila natal i en Monforte.
En Santiago fai Dereito e Filosofía e
dirixe a revista Universitarios. Unha
vez rematados seus estudos dedicouse á docencia, compaxinándoa
cunha intensa actividade periodística
e política. Colaborou nas revistas
Nós e Alento e dirixiu os seminarios
A Nosa Terra e Ser. Tivo un papel
resaltábel

dentro

do

Partido

Galeguista no periodo da República.
En 1939 fixou a súa morada en Vigo,
coincidindo con Paz Andrade, Carlos
Maside, Enrique Peinador e outros.
En 1950 colaborou na fundación da
editorial Galaxia. En 1960 foi elixido membro numerario da Real
Academia Galega. É co-director da
Portada da Revista NÓS

revista Grial. A súa obra está case
toda dedicada a Galicia e podemos
destacar “Danzas populares gallegas”, “Historia da literatura galega”, “Galicia no espello”, “Escolma
de poesía galega. Os contemporáneos”, “Letras do noso tempo”,
“Poesia galega. Do dezanove aos
continuadores”, “Pensamento galeguista do Século XX”, “Diccionario
de escritores en lingua galega”,
“Álvaro

Cunqueiro

e

o

seu

mundo”, “Blanco Amor. Emigrante
e autodidacta”,...
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i t e r a t u r a

O PASA DO E A N OVE DA DE
N O NO SO PAÍS
Francisco Fernández del Riego
Nestora, como na época máis reintegradora protagonizada
polos homes da “Xeneración Nós”, sigue vixente o principio que animou a estes: a idea de defender a cultura propia, verdadeiro producto da nosa alma orixinal. As posibilidades de Galicia realizaranse cando saibamos fundir en
peculiar e fecunda unidade a singularidade máis íntima do
noso ser e a singularidade máis viva da historia universal.
Porque só así acadaremos ser homes galegos. A regale-

Parándonos

guización de Galicia só se producirá polo camiño do mergullamento nas esencias tradicionais, e polo avincallamento ao mundo europeo.

a considerar o
proceso restaurador
desde o século XIX

Galicia está a vivir nestora momentos

que se contar coas forzas tradicionais.

ata agora, pódese

xestadores, nos que se loita por atopar o

Porque o actual só, desvencellado, nen

apreciar nos

seu camiño e por lle dar axeitada expre-

acada coesión nen edifica no ser históri-

escritores das

sión actual ao seu espíritu. A actividade

co.

diversas promocións

cultural remoza, día a día, a producción

que se sucederon,

na lingua propia. Neste empeño compre

Si repasamos o decorrer das letras gale-

dous compoñentes

facer o reconto e a revisión do pasado,

gas a través dos tempos, podemos perci-

esenciais:

co dobre obxecto de precisar valores e

vir que, en xeral, non andou a se mergu-

o da fidelidade á

de que se manteña o fío da vella tradi-

llar nun puro afán localista. Nos puntos

tradición autóctona

ción. Claro está que esta tradición non

cumiantes da súa historia, sen renunciar

e o dunha vocación

sirve de pauta no proceder de hoxe, se

ao propio, abriulle as portas ás correntes

universalista.

non de raizame e de testemuño. A perso-

foráneas. Parándonos a considerar o

nalidade galega fúndase, xa que logo,

proceso restaurador desde o S. XIX ata

en diversos factores. Pero entre elas ten

agora, pódese apreciar nos escritores
31
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das diversas promocións que se sucedeA idea de

ron, dous compoñentes esenciais: o da

tradicón perfíase

fidelidade á tradición autóctona, e o

como a transmi-

dunha vocación universalista.

sión dun
patrimonio que

A idea de tradición perfíase como a

constitúe a

transmisión dun patrimonio que constitúe

esencia mesma

a esencia mesma da identidade histórico-

da identidade

cultural do país. Pero a tradición debe ser

histórico-cultural

unha superación do pasado. Porque -

do país.

como dixo Ganivet- nen os pobos nen os
homes poden realizar o “miragre de
andar cara atrás e volver á infancia”. Na
personalidade cultural está, certamente,
a sustancia dunha tradición como conti-

Na personalidade

nuidade dun pobo; como identidade do

cultural está,

seu ser e da súa potencia histórica. Pero

certamente, a

esa sustancia de tradición diferenciada

influxo arrincou nos días de Carlomagno,

sustancia dunha

arrequécese cos ventos anovadores que o

cuias proezas tiveron viva impresión no

tradición como

descorrer do tempo anda a impulsar na

folclore galego-portugués. Os elementos

continuidade dun

cultura do mundo.

da epopeia carolinxia introducíronse na

Ramón Otero Pedrayo (1888 - 1976)

nosa terra a través dos frades de Cluny.

pobo. Pero esa
sustancia de

A literatura galega falou así, e seguirá a

Pola súa banda, os pelegríns que viñan a

tradición diferen-

falar, con linguaxe de seu sintonizada

Compostela polo “Camiño Francés”,

ciada arrequécese

coa

fóra.

trouxeron tamén a Galicia os acentos da

cos ventos

Revelouno, de primeiras, a nosa lírica

máis calificada literatura europea de

anovadores que o

medieval. Na idade media, cando flore-

entón.

decorrer do

cía en Galicia unha poesía de fondo rai-

tempo anda a

zame popular, produciuse aquí unha

Despois da longa etapa decadentista, os

impulsar na

clara penetración influenciadora da poe-

homes do rexurdimento encetaron a

cultura do mundo.

sía occitánica. Sabido é que o influxo cul-

reconquista dos valores propios esqueci-

tural de Francia condicionou enerxica-

dos, e da súa singularidade cultural e his-

mente a nosa poesía trovadoresca. Ese

tórica. Galicia podía e debía orientar

liguaxe

das

letras

de
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para o futuro a realidade dunha cultura

culturais que circulaban por aquel entón

renacida. A terra de Rosalía, de Pondal e

alén dos Pirineos. E cando as correntes

de Curros comezou a ofrecer así un

simbolistas comezaron a esmorecer, xur-

Prodúcese o

ángulo singularizado á reacción estética

diron as tendencias de vanguarda, que

protagonismo da

do mundo. Se non trataba de realizar un

tamén atoparon eco entre nós. A nova

chamada

labor de rehabilitación cultural e idiomá-

xeneración que se deseñou polos anos

“Xeración Nós”.

tica, baseado nun falso capricho patrio-

vinte, coñeceu as manifestacións que, co

Os homes que

teiro; senón de lles demostrar aos demais

futurismo, o dadaísmo, o ultraismo e

integraron ao

o que somos e o que representamos. Para

outros ismos andaban a prosperar en

movimento

iso compría, naturalmente, que nos coñe-

Europa. Os escritores mozos sentíronse

simbolista,

céramos. Dese xeito, superando o

atraidos polas lecturas de moitos autores

familiarizáronse

momento folclórico inicial, as minorías

de significación diferenciada. Dous poe-

coas correntes

escolleitas puxéronse a abrir camiños de

tas, sobre todo, fixéronse eco dos move-

culturais que

reencontro co mundo exterior.

mentos foráneos: Manuel Antonio e

circulaban por

Amado Carballo. Os prosistas da mesma

aquel entón alén

xeneración estiveron tamén informados

dos Pirineos.

do acontecer anovador, como o rexistraron moitos dos seus traballos.

O modernismo, parcialmente, o simbolismo, o vangardismo e as máis novas
correntes repercutiron, pois, nas crea-

O ensaio

cións autóctonas dos escritores galegos

europeizante,

contemporáneos. É verdade, por outra

encetado por

banda, que na creación galega hodier-

Risco e Pedrayo

na, apenas si deixaron calco tendencias

nos anos 20-30,

tan importantes como a novela norteame-

tivo unha vizosa

ricana de protesta, o neorrealismo italia-

continuidade

no, e mesmo a literatura do chamado

tres ou catro

Prodúcese, posteriormente, o protagonis-

“Orbe novo”. Pero, de todos xeitos, o

décadas despois.

mo da chamada “Xeración Nós”. Os

relato breve recibíu aquí folgos de nove-

homes que integraron ao movimento sim-

doso feitío, suministrados polas teorías

bolista, familiarizáronse coas correntes

literarias que imperaron fóra de nós en

Vicente Risco
Debuxo de Conde Corbal
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tempos ben recentes.

xeneración “Nós”, sigue vixente o principio que animou a estes: a idea de defen-

Ao marxe da narrativa que amosou froi-

der a cultura propia, verdadeiro pruduc-

Galicia é unha

tos reveladores, o ensaio europeizante

to da nosa alma orixinal. As posibilida-

unidade orixinal

–encetado por Risco e Pedrayo nos anos

des de Galicia realizaranse cando saiba-

dentro do

vinte-trinta– tivo unha vizosa continuida-

mos fundir en peculiar e fecunda unida-

conxunto cultural

de tres ou catro décadas despois. O

de a singularidade máis íntima do noso

europeo, e non

xénero mantense vivo baixo formas dife-

ser e a singularidade máis viva da histo-

mero espello

rentes, e convírtese unha vez máis no

ria universal. Porque só así acadaremos

provinciano das

gran veículo das ideas, no intermediario

ser “homes galegos”. A regaleguización

ideas vixentes

ideal entre a reflexión teórica e as con-

de Galicia só se producirá polo camiño

fóra de ela.

ductas da vida.

do mergullamento nas esencias tradicionais, e polo avincallamento ao mundo

Compre agardar con fe o futuro das

europeo.

nosas letras, nese camiño de reencontro
co propio país e coas correntes do

Como fixeron os que foron os nosos mes-

mundo. Porque, por calquera lado que se

tres, temos que sentir a Galicia como pro-

mire, Galicia foi universal cando foi

blema, ainda que cos xeitos novos que o

enxebremente galega. Os escritores,

tempo nos impón: Problema o seu pasa-

Compre agardar

identificados coa lingua e coa cultura ori-

do e o seu porvir, o que foi e o que pode

con fe o futuro

xinais, teñen que fusionar intimamente o

agardar, o sentido da súa historia e o

das nosas letras,

sentimento da terra coa vivenza cultural

súa realidade presente e latexante de

nese reencontro

do tempo que nos toca vivir. Galicia é

cada hora. Debruzamos sobre a terra

co propio país e

unha unidade orixinal dentro do conxun-

natal, co corazón remexido e a alma

coas correntes do

to cultural europeo, e non mero espello

tensa, temos que escoitar os seus pálpi-

mundo. Porque,

provinciano das ideas vixentes fóra dela.

tos. Cos ollos abertos e traspasado sentir

por calquera lado

Por iso ten que vivir creadoramente o seu

témonos que adentrar na súa realidade

que se mire,

propio tempo histórico, e expresar cultu-

vital para recompoñer a verdadeira bio-

Galicia foi

ralmente a súa xenuina personalidade

grafía do país.

universal cando

comunal.
Segundo dixemos nalgunha ocasión, non

foi enxebremente
galega.

Nestora, como na época máis reintegra-

podemos prescindir da voz dos mestres

dora protagonizada polos homes da

que nos precederon. Temos que seguir
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Só con lingua
propia pode térese
unha cultura
propia, só con
cultura propia
pódese facer figura

Retrato de Castelao. Gravado de Carlos Maside.
“La ilustración en la Revista «NÓS»”

no mundo, pois os

mantendo viva esa raizame, fonda, nutri-

ños.

dora de novos e valiosos froitos. Dos

E por riba de todo está a lingua, forma

emprestada nen

degaros e afáns dos homes que nos mar-

necesaria de entendemento. Porque non

sequera pertenecen

caron un camiño, decorrendo os de

hai creación sen pensamento, nen pensa-

á historia.

Galicia con fiel andar, estamos a nos ali-

mento sen palabra. E sendo así, os de

mentar nós –quéirase ou non– en boa

onte e os de hoxe, mantemos a mesma

parte. Legáronnos ansia de coñecimento

afirmación: Só con lingua propia pode

e superación, vocación de loita sabida

térese unha cultura propia, só con cultura

previamente desigual; e os homes de

propia pódese facer figura no mundo,

hoxe, ao acadar ese herdo, vimos ser a

pois os pobos con cultura emprestada

mellor proba de nobreza dos seus empe-

nen siquera pertenecen á historia...

pobos con cultura
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MARCOS VALCÁRCEL LÓPEZ

de Ouro”, “Luzes de Galiza” e “A

Naceu en Ourense, en 1958.

Nosa Terra”.

Doutor en Xeografía e Historia, espe-

Actualmente é presidente do Clube

cialidade Historia Contemporánea.

Cultural

Actualmente é profesor de Lingua e

Ourense, desde a súa fundación en

Literatura de Ensino Medio.

1989.

Alexandre

Entre os seus traballos de investigación, adicou maior atención á
Historia Política no periodo 19001936 e ó estudio do galeguismo, ademais de abordar temas relacionados
cos medios de comunicación galegos
e coa obra dos escritores ourensáns,
vistos desde a doble perspectiva da
historia e a literatura.

Cómpre destacar os seus libros “A
prensa en Ourense e a súa provincia.
Catalogación e estudio”, Ourense,
1987; a edición e estudio introductorio do volume “Dos años de agitación política (Basilio Álvarez no
Parlamento)”. Sada, 1992; “Ramón
Otero Pedrayo. Vida, obra e pensamento”, en colaboración con Xosé
R. Quintana. Vigo, 1988.

Colabora con regularidade en múltiples medios de comunicación galegos, entre eles “La Voz de Galicia”,
“O Correo Galego”, “Faro de Vigo”, e
en revistas como “Grial”, “A Trabe
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Bóveda

de

i t e r a t u r a

CUMPREANOS DUN MILAGRE:

a revista Nós

Marcos Valcárcel

Hai agora 75 anos, o 30 de
outubro de 1920, Vicente Risco
lanzaba desde Ourense a iniciativa cultural máis importante do
noso século, que chegaría co
tempo a dar nome propio a toda
unha xeración: a revista Nós.

Marcos Valcarcel

Nunha pequena cidade provinciana, semirural e comercial
Vicente Risco foi quen de demostrar que era posible levar a cabo
un reto intelectual difícil de imaxinar mesmo noutros contextos
xeográficos. Risco con Ramón
Otero e con Floro Cuevillas formaron a cerna do grupo Nós,
con Arturo Nogerol como xeren-

Foto:Docampo, 95

te e Xulio Gallego como secreta-

colaboradores a práctica totali-

rio de redacción e ó carón de

dade das Irmandades da Fala e

Castelao, logo director artístico,

importantes escritores e intelec-

Losada Dieguez, Cabanillas e

tuais portugueses como Teixeira

Leuter González Salgado, que

de Pascoaes, Leonardo Coimbra

sería unha década despois o pri-

e Alexandre de Córdova.

meiro concellal nacionalista da
cidade ourensá. No equipo de
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¿Como era posible aquel mila-

gre? Ourense contaba, é certo,
cunha importante tradición cultural: a tertulia de Comisión de
Monumentos,

con

Marcelo

Macías, Arturo Vázquez Núñez,
Benito

Fernández

Alonso

e

Primitivo R. Sanjurjo; o primeiro
Ateneo de Ourense, con Risco e
Otero entre os seus promotores;
unha destacada escola de prosistas

galegos,

desde

Lamas

Carvajal ata Heraclio Pérez
Placer e Francisco Álvarez de
Nóvoa ... Pero todo iso non sería
suficiente sen o pulo dos homes
de Nós, que se albisca xa nas
páxinas de «Mi Tierra» en 1991
e de «La Centuria» en 1917,
sempre con Risco á fronte.
Gravado de Pintos Fonseca ilustrando o verso de Bouza Brey: “Cata a fonte costureira”
La ilustración en la Revista «NÓS», Mª Victoria Carballo-Calero

«Nós» supuña un salto cualitativo
fundamental na historia da prensa galega. Non era unha revista
poética máis, nin sequera unha

carácter. Moi pola contra, a

instrumento idoneo para a cons-

revista cultural no contexto dunha

revista «Nós» sería peza funda-

trucción das bases de identidade

época rica en publicacións dese

mental do nacionalismo galego e

do país. Unha identidade que se
expresaría a través de mitos e
referentes de clara xinea risquiá:
o celtismo, o atlantismo, Portugal
como referente de oposición a
Castela, Irlanda como un soño
mítico e esperanza florecida de
liberdade nacional, a defensa da
lingua e unha nova Europa dos
pobos. Europa non ten para nós
ren que nos adeprender. Somos
Europa, traballamos no cerne
europeo» dirá don Ramón Otero
Pedrayo.
Foi «Nós» a gran plataforma

Mª Victoria Carballo Calero

intelectual onde aparecen parte

Foto: Xosé Paz, 94
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das obras máis importante desta

«Nós» supuxo tamén a plena

vella Auria blanco-amoriana do

gran xeneración: Otero Pedrayo,

integración da cultura galega na

que supuxo a revista «Nós» para

Risco, Castelao, Blanco Amor...

modermidade. E non só pola tra-

a Galicia da época, e a Galicia

Desde

en

ducción parcial do «Ulysses» ou

do futuro . Pero cremos que iso é

Abrantes» de Risco á «Escadeira

dos poemas de Hölderlin por

pouco. A dimensión intelectual

de

blancoamoriana,

Cunqueiro. Tamén pola concep-

da revista «Nós» foi dunha mag-

pasando polo diario da viaxe

ción rigurosa e europea das súas

nitude tal que Galicia non debe-

europea de Castelao ou a

prosas e ensaios, pola altura dos

ría deixar pasar esta ocasión sen

«Estética

de

seus estudios xeográficos e antro-

conmemorar tal acontecemento

Euxenio Montes. Apertura a

polóxicos pola súa apertura a

cunha gran homenaxe que non

Europa e á literatura irlandesa:

tódolos poetas e correntes poéti-

debería tardar en facerse reali-

primeira traducción en España

cas e polos primeiros poemas de

dade.

de dous capítulos do «Ulysses»

Álvaro Cunqueiro e de Fermín

de Joyce por Otero Pedrayo.

Bouza Brey que anuncian o neo-

O aniversario do nacemento de

Houbo que lembrarlles ós homes

trobadorismo. E pola intelixencia

Anxel Casal pode ser un bo refe-

de «La Gaceta Literaria» e a

coa que Ricardo Carballo Calero

rente complementario a esta cele-

Giménez Caballero que eles non

e Francisco Fernández del Riego

bración. Os organizadores ben

foron os primeiros en traducir a

analisaban os nosos poetas,

podían ser un conxunto de

Joyce a unha lingua penínsular,

tamén a Manuel Antonio -«sem-

Fundacións galegas - Castelao,

«a non ser que iles pensen - dirán

pre, o máis franco vanguardis-

Otero

mo: por iso leva as velas infladas:

Bóveda, Vicente Risco -, co apoio

Por que vai para lonxe». Tamén,

das nosas institucións galegas e

como non, para ese intento de

todas elas unidas en mutua cola-

diálogo

e

boración para lembrar o exem-

Modernidade onde caben por

plo de entrega ó país desta xera-

igual deseños de Castelao e

ción irrepetible.

«Os

Xacob»

da

europeos

muiñeira»

entre

Tradición

Pedrayo,

Alexandre

Colmeiro e a avangarda artística
de Cándido Fernández Mazas,
de Luis Huici e de Manuel
Méndez.
Cumpríronse xa 75 anos. Só o
Concello de Carballiño e a
Deputación de Ourense lembraTerra, nº 1
La ilustración en la Revista «NÓS»,
Mª Victoria Carballo-Calero

ron a data cun ciclo de conferencias e outros actos conmemorativos no Pazo de Trasalba. Xusto

- que estas traduciós e estudos de

Beramendi, Gustavo Luca de

Joyce feitos en Galicia e en lén-

Tena, Victoria Carballo-Calero

goa galega, non foron feitos na

Ramos, Antón Fraguas, Isaac

Hespaña».

Díaz Pardo, Xabier Castro e o
asinante destas liñas falaron na
39
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Virxen das Angustias
As Cruces de pedra na Galiza, Castelao

C E N T R O

C U L T U R A L

S A N

M I G U E L

O tear, debuxo do natural de J. Cuevas
La Ilustración Gallega y Asturiana, nº32, Novembro de 1879

SAN MIGUEL DE VIDUEIRA-MANZANEDA.

Dende a súa creación desenrola unha actividade cultural moi intensa, que non
somentes abranxe o concello de Manzaneda, senón todo Galiza e outras comunidades.
Un dos seus traballos máis importantes é a recuperación de todos os procesos de
sementeira e elaboración do liño, do que ten realizado exposicións en Celanova,
O Barco, Grandas de Salime (Asturias), Gijón, Mazaricos.

Así mesmo participa en feiras de mostras como Agronatura en Ourense, na mostra
do Encaixe de bolillos en Camariñas ou na Mostra de artesanía dos nosos maiores en
Santiago.

Colabora coa TVG na elaboración dun documental que recolle todo o proceso de recuperación do liño e a súa elaboración de xeito artesanal.
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Labouras agrícolas
A arte de recuperar a tradición.
Atrás quedaron os días de ver-

O liño

dear, crecer e florecer.
Chegáronlle os de madurecer.
Atrás quedaron os meses de
maio, xuño e parte de xullo.
Chegaron as datas próximas

ao Santiago. O liño xa está cumprido. A mistura verde
e amarela da pranta avísanos de que xa cumpriu e
que chega o momento de colleitala. Esta data próxima
ao Santiago tamén é moi sinalada nas labouras do
liño. … o momento no que comezan as grandes tarefas
para conquerir a admirada prenda.

A

R

R

I

N

C

A

Todo comeza cando nos achegamos ao liñar para arrincar a pranta madurecida e cun sentir de
ledicia pola festa que se vai producir entre os mozos e as mozas,
novos e non tan novos.
Arrancaremos as prantas de liño
con moito tento para non as romper e para que non lles caia a
semente a aquelas que xa avanzaron máis na maduración.
Sacudirémoslle a terra da raíz
contra a punta do zapato. As
manadas que iremos arrincando
poñerémolas nun feixe chamado
marruco, de xeito que o vagazo
quede sempre para o interior do
feixe, é dicir, que as manadas

Arrinca do liño e colocación en feixes para levar á aira para ripar.
Foto: Carlos G. Hervella
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queden sempre contrapeadas. O
marruco atarémolo cun vencello
feito con dúas manadas de liño
atadas entre si pola parte superior, nunca polas raices. O motivo de facer estes feixes é o de
poder acarrear o liño á aira onde
acometeremos o seguinte proceso que será o de ripalo.
R

I

P

A

Para facer a ripa levaremos os feixes cos marrucos á aira e adoitaremos extender unha manta vella
feita ao cardante debaixo do
banco de madeira que suxeita na
súa parte central o ripo. Sobre
este banco sentaranse, a un e
outro lado do ripo, dúas persoas
que se encargarán de ir pasando
os marrucos en pequenas manadas polos largos, estreitos e xun-

tos dentes de madeira do ripo.
Nalgúns casos os dentes son
redondeados e de ferro, para
arrincar ou ripar o vagazo que
está preso á pranta e que contén
no seu interior a semente. Deste
xeito poderemos acometer os
seguintes procesos. A palla de
liño, limpa, sen a vaga, voltaremos a enguala en feixes chamados empozadoiros. Farémolo
sempre coa raíz para fora do interior do feixe. Neste caso atarémolo cun vencello de palla de
centeo para que cando o enriemos non empodreza o atado e se
desfagan os feixes no momento
do desenriado, ou mentres está
na auga.

E

N

R

I

A

D

O

Desde que rematamos de ripar e
enguar o liño nos empozadoiros
(en feixes ), cargarémolos no
carro para levalos a enriar, á auga
do río que xa a finais de xullo
corre moi paseniñamente por
entre os coios do cauce e que a
modo pasa polas pozas que fai o
río. Nesas mansas, templadas e
mazadas augas, afondaremos o
liño de xeito que a súa disposición sexa lonxitudinal, ao xeito
de correr a auga, facendo que lle
entre pola raíz dunhas manadas e
saia tamén pola raíz da outra. Así
conseguiremos que a pranta se
enchoupe e coza mellor. Esta disposición da pranta na auga coidaremos moito que se faga como
se describe. Os empozadoiros
teñen que estar completamente
fundidos na auga. Para elo cargarémolos de pedras que no
mesmo cauce do río colleremos.
Nesta posición permanecerán ao
longo de nove días.

Ripa do liño.
Foto: Carlos G. Hervella

S

E

M

E

N

T

E

Mentres o liño coce nas mansas e
corredías augas do río, debemos
coidar que o vagazo seque. A
vaga, cápsula de forma globosa,

Ripa do liño (ós pés do ripo cae a baga).
Foto: Carlos G. Hervella
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Enriado.
Foto: Carlos G. Hervella

S

que nos caiu do ripo, extenderémola na mesma manta ao sol para
que remate de madurecer e abrir.
Deste xeito deixará libre a liñaza
que se atopa aloxada no seu interior. De seguido, cando xa está
ben seca, deberemos aventar a
liñaza para separala de todos os
restos de anacos de palla, follas,
etc., que nos impidan gardala.
Gardaremos a liñaza nun fardel,
polo xeral feito de lenzo ou estopa, e así conservarémola para o
ano seguinte.
D

E

S

E

N

R

I

A

D

repartindo ímolo
lavando moi ben
na mesma auga
para sacarlle toda
a broza que poidese acumular
no tempo que
estivo na auga, a
terra que lle poidese quedar na
raíz e a que a propia pranta acumula. Deste xeito conseguiremos
liberalo da maior suciedade posíbel para acometer os seguintes
procesos.

E

C

A

D

O

Segundo vai estando limpo, irémolo levando a estender para
que seque. Para elo, cando xa
rematamos de lavalo, xuntaremos todas as puntas e torcerémolas entre si, facéndolle unha
especie de moño que lle impedirá desfacerse cando o extendamos e cando o macemos. O
extendido faise poñendo o mazadoiro que acabamos de lavar de
pé, coa raíz contra o chao, nun
lameiro. Para que se manteña de
pé separaremos un pouco as raices unhas de outras, en aproximadamente tres partes, forman-

O

Rematado o periodo no que está
enriado o liño (nove días), acudiremos novamente ao río, meterémonos na auga, e nese mesmo
lugar ou nun próximo á orela,
onde nos sexa máis doado, sacarémoslle as pedras aos empozadoiros e arrastrarémolos á flor da
auga para abrilos e ilos partindo
en cantidades pequenas, aproximadamente a cantidade que,
collida pola punta, non pola raíz,
nos poida coller nunha mao. De
seguida e a medida que o imos

Elaboración do liño
Debuxo do natural de J. Cuevas. La Ilustración Gallega y Asturiana nº 23 - 1880
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do unha especie de tres pés, permañecendo sempre xunguido
polas puntas onde lle fixemos o
moño. Nesta disposición manterémolo até que día tras día seque
completamente. Ao seu redor
extenderemos os vencellos de
palla de centeo que gardaremos
para volver a atar os mazadoiros
secos e deste xeito podelos levar
ao lugar onde se faga o seguinte
proceso.

Colleita do liño, en 1992. Tamaño do liño ós 14 días de nacer. Foto: C. G. Hervella

Extensión de liño ós 21 días.

Extensión de liño florecido.
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Foto: Carlos G. Hervella

Foto: Carlos G. Hervella

Detalle de Un día de mercado
Debuxo de Francisco Pradilla en La Ilustración Gallega y Asturiana nº 9 - 1881.
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LUÍS ORERO GRANDAL
Ourense,1952

Licenciado en Xeografía e
Historia coa especialidade de
Prehistoria e Arqueoloxía pola
Universidade de Santiago.
Dirixiu diferentes campañas
de excavacións arqueolóxicas,
entre as que podemos destacar as realizadas no Castro
“Coto do Mosteiro” no
Carballiño, en San Pedro de
Rocas-Esgos e en CastromaoCelanova. Autor de diferentes
publicacións dentro do
mundo da arqueoloxia castrexo-romana.

Estado actual da Ponte Loña. Véxanse os elementos do tendido
eléctrico e o transformador de U. FENOSA que entorpecen a
visión da mesma, perxudicando o seu entorno.
Foto X. L. Vázquez

46
~

Arqueoloxía

Luís Orero Grandal

Intervención arqueolóxica
na “Ponte Loña”
no ano 1987

de Cabeza de Meda no concello de
Nogueira de Ramuín, antes de chegar á ponte ten un accidentado percorrido, e baixa con forza encaixado
entre masas rochosas. Na parte máis
abrupta, o río serve de foso natural
ao CASTRO de SANTOMÉ, ao que
envolve pola súa banda sur xa dentro do concello de Ourense. Xusto na

i

parte baixa deste castro, pola outra

N T R O D U C C I Ó N

da capitalidade do municipio de

banda, localízase unha vila romana

Ourense, sitúase a uns 500 metros

parcialmente escavada .

2

desta desembocadura, no centro do
lugar de Loña, hoxe importante

N o t a s

h i s t ó r i c a s

barrio ourensán.
A ponte formaba parte dun vello
As súas coordenadas xeográficas
N o t a s

x e o g r á f i c a s

A PONTE LOÑA, sobre o río do

1

camiño de saida da cidade de

son as seguintes :

Ourense e que levaba cara a terra

- 42º 50’ 52” Lonxitude Oeste.

de Lemos. Xa pola metade do S. XII

- 4º 09’ 40” Latitude Norte.

se falaba deste “Camiño Vello” .

Este río, que nace nas abas do oeste

A primeira referencia á ponte ven

3

mesmo nome que desemboca na
marxe esquerda do río Miño dentro

1. Segundo Mapa Topográfico Nacional de España. NOGUEIRA DE RAMUÍN. Folla 188-III (13-20), Madrid, Edi. 1990.
2. Escavacións dirixidas nos anos 80 polo arqueólogo Xulio RODRÍGUEZ GONZÁLEZ. Sobre este interesante conxunto arqueolóxico poden lerse, entre outros
os seguintes traballos publicados polo propio director das escavacións arqueolóxicas:
-(1989) “Lucernas romanas de Santomé (Ourense)”. Bol. Auriense, T. XVIII-XIX. Ourense, 1989. Pp. 31-43.
-(1992) “Contribución al conocimiento de la cerámica pintada alto imperial en Galicia. Cerámica “tipo Clunia” de Santomé (Ourense)”. ACUÑA, F. (dir.) :
FINIS TERRAE. Universidade de Santiago de Compostela. Santiago, 1992. Pp. 297-314.
-(1995, en colaboración con Manuel XUSTO RODRÍGUEZ).“Aproximación al conocimiento del vidrio romano en el conjunto arqueológico de
SantomÈé(Santomé, Ttibiás, Ourense)”. Bol. Auriense, T. XXIV, Ourense, 1994. Pp. 45-93.
3. Segundo LÓPEZ CUEVILLAS, F., FERNÁNDEZ, V., e LORENZO, X. : Parroquia de Velle. Seminario de Estudos Galegos. Ourense, 1936. P. 26. Fan referencia a un documento do ano 1253. Estos autores atribúenlle ao camiño unha antigüedade que se remonta aépocas romanas ou anteriores.
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nun documento do Arquivo da

Para a primeira das fases dos traba-

Catedral de Ourense datado no ano

llos, vaciado da ponte, solicitouse a

4

1238 .

presencia dun arqueólogo que se

R E A L I Z A C I Ó N
D O S T R A B A L L O S
A R Q U E O L Ó X I C O S

encargara do control e seguimento
Remitimos ao traballo citado na nota

desta parte das obras. Estos traballos

O que tratamos de facer nesta des-

anterior para unha completa infor-

fixéronse entre os meses de maio e

cripción das labores arqueolóxicas, é

mación sobre a posterior documen-

xullo.

explicar os traballos realizados e dar

tación histórica da ponte, así como

a coñecer os escasos materiais acha-

da súa descripción. Tamén aporta

Tratábase de comprobar se o vacia-

dos. Ao remate tentaremos facer

unha completa bibliografía.

do ofrecería algún tipo de restos ou

unhas conclusións a base de todos

materiais arqueolóxicos de interese,

eles.

Como pequeno apunte soamente

e de ver se estos aportarían algún

diremos que se trata dunha ponte

dato que axudase a establecer unha

Hai que destacar que os muros da

sinxela, cun só arco lixeiramente

cronoloxía sobre a época na que se

ponte presentan sillares de pedra

apuntado, construido nun estreita-

construira este paso sobre o río,

postos a soga, con moi escasas

mento do cauce provocado por uns

ainda que como se apreciaba a sim-

pedras a tizón que foron repartidas

grandes afloramentos de rocha,

ple vista, tiña algunhas reformas ou

dun xeito irregular. O ancho medio

sobre as que se asentan tanto as

reparacións que poderían dificultar

das paredes dos estibos é de 50 cm.,

bases do arco como os correspon-

estas comprobacións.

sendo a zona intermedia ou de

dentes estribos laterais.

recheo de 2,60 m., o que lle concedería un ancho máximo de 3,60 m.

A nivel popular, a esta ponte se lle

Comezaron os traballos levantando

atribúe unha orixe romana, o que,

as poucas lousas que quedaban do

como veremos máis adiante, non é
correcto.

O

porque

llos

dos

traba-

arqueolóxicos

Na primavera do ano 1987 iniciáronse as obras para restaurar e consolidar a ponte. Ditos traballos foron
patrocinados pola Dirección Xeral
de Patrimonio da Consellería de
Educación e Cultura da Xunta de
Galicia, segundo proxecto do enxeñeiro Manuel DURÁN, presentado
5

no ano 1985 .

Vista da Ponte durante os traballos.

4. Tomado de DURO PEÑA, E. : Catálogo de documentos privados en pergamino del Archivo de la Catedral de Orense (888-1554). Ourense, 1973. P. 60.
Todos os datos que se refiren aos antecedentes históricos da PONTE LOÑA, están recollidos por Manuel DURÁN FUNTES, enxeñeiro de camiños e autor do
proxecto de actuación encamiñada á limpeza, consolidación e restauración da ponte. Ver: -ALVARADO BLANCO, S., RURÁN FUENTES, C.: Pontes Históricas
de Galicia. De. Colexio Oficial de Enxeñieros de Camiños, Canais e Portos/Xunta de Galicia. A Coruña, 1990. Pp. 109-113.
5. Desde aquí querémoslle agradecer a Manolo DURÁN o seu incondicional apoio e colaboración durante a realización dos traballos.

48
~

Interior das pezas que
forman o Arco da Ponte

primitivo pavimento. Na súa maioría
correspondían á zona esquerda
(augas abaixo) que, á súa vez é o
estribo máis longo da ponte, entre
25-27 m. Na parte oposta o estribo
non sobrepasa os 15 m. O arco,
lixeiramente apuntado, ten unha luz
de pouco menos de 13 m.
V a c i a d o

Conservábase,

principalmente

o

e

s

t

r

i

d o
b

o

enlousado que dividía o ancho da

d o

ponte en dúas metades, en sentido

e s q u e r d o

l a d o

loxitudinal: dende o seu inicio ate a
parte superior, nesta, a clave e as

Ainda que o desterro se

dovelas que pechan o arco pola súa

alternara nos dous estri-

parte máis alta, facían as funcións de

bos para evitar o empu-

piso xa dende hai bastante tempo.

xe maior sobre o arco

Estaban gastadas polo uso e tiñan

por parte dun dos late-

marcas das rodeiras dos carros.

rais (arco xa debidamente reforzado

Comenzaremos polo lado esquerdo,

Tamén conservaban algunhas lousas

e sustentado), faremos como se en

o de maior lonxitude, e no que a súa

que fomaban as franxas transversais

cada estribo se fixese o desterro de

profundidade chegaría a algo máis

do solo. Por zonas, apreciábase un

seguido, para ofrecer unha maior

de 5 m. dende a rasante conservada.

pavimento ou piso feito con coios.

continuidade na descripción dos tra-

6

Non conservaba peitorís. (LÁM. I) .

ballos e materiais obtidos.

Ao vaciarse, deíxanse soamente os

LÁM. I

PONTE SOBRE
A LONIA
OURENSE
Planta
Esc: 1/200
6. Plano da planta cedido xentilmente polo autor do proxecto.
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O RÍO LOÑA

Nesta zona acháronse tres grandes
fragmentos de tégula (material romano). Entre o arranque da ponte e a
rocha á que fixemos mención apareceron, a unha profundidade entre os
40-50 cm., case todos os fragmentos
cerámicos, doce, aos que faremos
referencia no apartado correspondente. O único fragmento cerámico
achado no vaciado do resto da
ponte, atopámolo a 1 m. das dovelas
que asoman ao exterior, por este
mesmo lado, e a 30 cm. de profun7

didade .

Desmonte do estribo esquerdo

sillares dos laterais, é dicir, os que

Na parte superior había unha capa

forman as dúas caras da ponte.

de terra apisonada cunha potencia

Algúns deles desmóntanse para

entre 35-45 cm. nos laterais, e de 20

repoñelos no seu lugar orixinario, xa

cm. no centro. Vese que as pedras

que sufrían un forte alombamento.

máis grandes do recheo apóianse

Son pedras asentadas a “oso”, xeral-

unhas nas outras, e cun sentido lixei-

mente con cuñas, que na maior parte

ramente oblicuo como para contra-

son de coio. Como xa se dixo, van a

rrestar forzas. Neste xeito, en planta,

soga a inmensa maioría, con moi

asemellaríase a unha grande W (uve

poucas a tizón (para a superficie de

doble) moi aberta, e cuios dous vérti-

parede que é).

ces apuntarían en dirección ao arco.
Liña baixo a que non se atopou material

As que van a tizón adéntranse no
recheo entre 40 e 60 cm.

Na planta baixa, a medida que a

Fragmento fuste columna

profundidade é maior, vai desapare-

Muiño circular: parte inferior enteira

Difícil de apreciar a primeira vista,

cendo o número de pedras máis ou

Muiño circular: fragmento parte superior

nótase que as pedras grandes que

menos grandes. Agora aumentan a

forman parte do recheo teñen unha

terra e o cascallo. Esto vese princi-

certa disposición. A maioría están

palmente onde hai unha rocha que

traballadas por algunha das súas

sae ao exterior do muro augas arri-

caras, o que podería indicar que

ba, a uns 5 m. do arranque da

foron reaproveitadas. O resto do

ponte. A rocha forma o solo onde vai

recheo é cachote pequeno, coios e

asentado o recheo, e ten un escalón

terra.

de 60-70 cm. Por riba dela a potencia

Muiño naviforme
Muiño manual curvo
Varios

de recheo é escasamente de 1,5 m.
7. Para unha mellor comprensión, remitimos ao lector á LÁM. II, onde se amosan graficamente os lugares e os materiais que apareceron. Esta lámina é obra
de L. ORERO e A. SORIA. Os debuxos das cerámicas que aparecen nas Fig.- 1 e 2, son de A. SORIA ROCAFORT. As fotografías que acompañan ao traballo son obra do autor.
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Vista sen recheo a parte superior do

para que así, todos os sillares que

-Catro fragmentos de parte superio-

arco apréciase como, apoiadas nel,

forman o arco, arranquen uniformes

res (moas) de muíños circulares de

había unhas grandes pedras que se

e de forma totalmente horizontal.

man, romanos. O maior deles é a

encargarían de protexer o seu empu-

metade da peza, cun diámetro de 39

xe. Apoiábanse nas dovelas e íanse

cm. Atopáronse ao longo de todo o

cara atrás, seguindo a liña do arco e

M a t e r i a i s

formando unha especie de grandes

d o s

escalóns (catro). A maioría delas

e s t r i b o

n o

a t o p a -

v a c i a d o

d o

e s q u e r d o

tiñan 1 m. de longo por 24 cm. de

vaciado, pero nunca a máis de 2 m.
de profundidade.
-Un muíño naviforme (probablemente da época castrexa), de 32 cm. de

groso. Estos escalóns soamentes ocu-

Os materiais foron realmente moi

longo. Estaba cerca do arco, a 160

paban a parte central, nos laterais

escasos e dividirémolos en dous gru-

cm. de profundidade.

había pedras máis pequenas.

pos:

-Na mesma zona, unha especie de
disco de pedra de 38 cm. de diáme-

Logo de vaciar o lado esquerdo soa-

PEDRA:

tro.

mente, nos queda por dicir que todo

-Dous fragmentos cilíndricos, de fus-

-Unha gran pedra que estaba posta

o solo é de rocha. Baixaba dun xeito

tes de columna. Os dous de 20 cm.

a tizón na parede cunha especie de

gradual, mesmo o antedito escalón,

de diámetro. A

almofada polas catro caras. Cada

súa lonxitude é de

LÁM. II

PONTE SOBRE O RÍO
A LONIA
OURENSE
Alzado augas arriba
Esc: 1/200

LOÑA

deica chegar ao punto no que se

30 cm. e de 72 cm. A profundidade

unha delas ten 30 cm. de ancho. O

encontraba a base do arco. Os silla-

na que estaban, entre 80 cm. e 150

longo da pedra é de 120 cm .

res que forman o arco apóianse na

cm.

rocha. Hai que sinalar que a rocha

-Parte inferior completa dun muíño

ten un pequeno desnivel augas abai-

circular de man, romano. Ten 45 cm.

xo, polo que, dese lado, aséntanse

de diámetro de 39 cm. Estaba a 1 m.

Atopamos varios fragmentos, todos a

primeiro unhas pequenas pedras

de profundidade.

unha profundidade media de 50 cm.
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CERÁMICA:

pola cara exterior; e espatulado horizontal e oblicuo no interior.
-4 : Fragmento de fondo e arranque
de parede. Ola dun tamaño considerable a xulgar polo groso da pasta.
Moita mica e grans de cuarcita como
desgrasante. Liña de torno no interior.
-5 : Pequeno fragmento de panza
dunha ola, cunha decoración plástica a base dun cordón liso en sentido
horizontal, sobre o que hai un espatulado paralelo. Pasta marrón clara,
con mica e grans de cuarcita como
desgrasantes.
-6 : Pequeno fragmento de panza de
ola que sería de pequeno tamaño.
Pasta marrón escura e totalmente
Fig. 1: Fragmentos de cerámica común.

escurecida polo interior, fina e con
mica como desgrasante. Pequeno

respecto da rasante que se conserva-

de tamaño medio. Pasta escura, máis

espatulado nas dúas caras.

ba e, como xa se dixo, entre o arran-

no interior que no exterior, con mica

Xunto a eles apareceron outros sete

que da ponte e a zona onde unha

como desgrasante. Pola parte de

fragmentos, pero dun tamaño tan re-

rocha asoma ao exterior da parede

fora mostra un lixeiro espatulado

ducido que non daban forma algun-

na súa parte baixa. Ademais, a unha

vertical, cunha liña incisa en sentido

ha. Pensamos que a todas estas cerá-

profundidade media de 150 cm., na

oblicuo.

micas hai que concederlles unha pro-

parte media do estribo, apareceron

-2 : Fragmento de borde aberto cun

cedencia medieval, con excepción

tres ladrillos macizos (de 20x20

labio groso e redondeado. Pasta

dos fragmentos 5 e 6, que tal vez se

cm.), e doce pequenos fragmentos de

clara cun pequeno tono rosado no

corresponde con pezas de cerámica

tégula, no arranque case da rocha

exterior, no interior conserva restos

común cunha orixe castrexa .

base. Todo este material é claramen-

de queimado. Mica e grans de cuar-

te de época romana.

cita como desgrasante. O diámetro

Ademais hai outros catro fragmentos

Tamén apareceron, no revolto recheo

da boca sería de 25,6 cm.

de interese, todos eles de Terra

desta parte da ponte, varios frag-

-3 : Fragmento dunha ola grande.

Singallata Hispánica (Ver Fig. 2):

mentos cerámicos. Os máis represen-

Pasta escura e grosa con grans de

tativos son os seguintes (ver Fig. 1):

cuarcita como desgrasante. Polo inte-

-1: Pequeno fragmento de borde.

rior está ennegrecida. Presenta espa-

Labio lixeiramente abultado ao exte-

tulado vertical lixeiramente oblicuo

rior, enmarcado por unha liña incisa

-1: Fragmento de panza dunha ola

9

8. Esta pedra, ao remate dos traballos de consolidación, púxose fincada no solo da terra, do outro lado do rio, ao mesmo carón da ponte. Pola característica do seu almofodillado, pensamos que seguramente é da época romana.
9. O que non sería estraño, xa que cerca do lugar, a uns 2-3 km. augas arriba, ao mesmo carón do río Loña está o Castro de SANTOMÉ, como xa indicamos ao principio do traballo. Moi posiblemente sería material de arrastre. De todos os xeitos,esto o mantemos con prudentes dúbidas, xa que o reducido do
seu tamaño nos impide aseguralo.
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paralela ao borde. Por baixo ten
outra. Escasos restos de barniz.
Corresponde a unha forma T. S.
Hispánica-37.
-2: Fragmento de borde horizontal,
lixeiramente inclinado para fóra, con
decoración de follas de barbotina.
Escasos

restos

Corresponde

a

de

barniz.

unha

forma

Dragendorff-36.
-3: Fragmento dunha parte de parede cercando o fondo. Forma indeterminada. Este fragmeno encontrámolo a 1 m. das dovelas que forman o
arco, a uns uns 30 cm . profundidade.
-4: Fragmento de borde liso e panza
curvada dunha cunca de 13,6 cm de
diámetro. Corresponde a unha forma
Ritterling-8.

Vaciado
d o

l a d o

do

estribo
d e r e i t o

Fig. 2: Fragmentos de Terra Sigillata Hispànica.

Este lado é máis curto que o esquerdo, xa que non chega aos 15 m.

parte máis baixa. Polo que parece, o

se apoiaban na parte alta do arco a

Pero esto é soamente en apariencia,

camiño actual é lixeiramente diferen-

modo de escalóns.

xa que ao retirar a primeira capa de

te do camiño vello.

terra, vese que os sillares que forman

A rocha base no arraque do arco

a parede ou muro de augas arriba,

O vaciado realizouse dun xeito simi-

aparece moito máis fonda, a 7,50 m.

continúa nun tramo de 4,5 m.

lar ao do lado oposto. A disposición

e hai unha especie de suco, onde se

das pedras de recheo, na parte supe-

asentan os sillares que forman o

O muro oposto, o de augas abaixo,

rior, estaban asentadas dunha forma

arranque. A rocha base vai ascen-

desaparece a causa do peche dunha

distinta ao visto do outro lado: for-

dendo de forma progresiva e bastan-

orta. Este peche invade o camiño do

maban unha especie de espiña de

te acusada, até chegar a case 1 m.

trazado orixinal da ponte e o estrei-

peixe, pero bastante irregular. Esto

de fondo respecto da rasante, no ini-

ta, pasando escasamente a 2 m. de

soamente pasa desde o arco até a

cio do estribo.

ancho. De todos os xeitos, ainda se

metade do estribo, logo aumentarían

podía apreciar por onde iría a pare-

a terra e o cascallo. Por baixo hai

Deste lado, os sillares a tizón tamén

de, xa que se conservaban parte das

pedras pequenas. Por esta parte non

son escasos. Na parede de augas

pedras que a formaban pola súa

apareceron as grandes pedras que

arriba hai que destacar que por fóra,
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a partir do arranque do arco, ten un

m. de profundidade. Posiblemente

reforzo en forma de cinco escalóns e

ten unha orixe romana.

o máis baixo sobresae 80 cm. por

-Pedra irregular de 65 cm. de ancho,

Unha vez realizada unha análise

riba da cima da liña da parede. Esto

traballada con curvaturas e rebaixes.

tanto da estructura da ponte como do

é o resultado dunhas reformas reali-

Estaba a 1,10 de profundidade.

10

material recuperado ao longo dos

zadas na parede no ano 1969

-Tres pedras entre 61 e 82 cm. de

traballos de consolidación e restau-

para protexer esa parte da ponte das

longo e entre 41 e 46 de ancho. Pola

ración, chegamos á primeira conclu-

riadas, deixando unha esquina curva

súa forma pensamos que se poden

sión de que a PONTE LOÑA non é

para que a auga non provocase

tratar de vellos peitorís, ainda que

en absoluto romana, tal e como se lle

danos na estructura. No outo lado

temos dúbidas.

atribue popularmente.

non se fixo necesaria a reforma, xa

-Pedra de 34 cm. de longo, 19 de

que o arranque do arco sitúase

ancho e 16,5 de grosor, cunha mol-

De todos os materiais encontrados,

nunha rocha que destaca do nivel do

dura

nacela.

para nós, son case con toda proba-

río.

Posiblemente se trate dunha parte

bilidade da época castrexa, o muíño

dunha cornisa. Hai outra semellante.

naviforme e o muíño de man. Os

Materiais

atopados

no

circular

na

vaciado do estribo dereito

C O N C L U S I Ó N S

dous fragmentos cerámicos descritos
tamén poden selo, pero temos as

Deste lado atopamos poucos, seis, e

I N S C R I P C I Ó N S :

pequenos fragmentos de tégula.

nosas dúbidas polo seu reducido
tamaño.

Ningún outro resto cerámico. Si hai

Hoxe en día non atopamos ningunha

unha maior presencia de restos

das que cita FERRO COUSELO . Si

De entre os materiais atopados no

pétreos traballados. Son os seguin-

encontramos unha inscripción na

vaciado dos estribos da ponte, son

tes:

sexta dovela do arco, contando

para nós claramente romanos: Os

-Fragmento de muíño de man curvo,

dende a cara esquerda, na cara de

muíños (ou parte de muíños) circula-

a 50 cm. de profundidade. Mide

augas arriba. Para nós é como sigue:

res de man; os fragmentos de tégula;

11

35x25 cm. Posiblemente ten unha

e os catro fragmentos de cunca de

orixe castrexa.

Terra Sigillata Hispánica, que se

-Fuste liso de columna de sección cir-

poderían datar no S. II d. de Xto.

cular de 56 cm. de longo. O seu diámetro varía entre os 22 e 24 cm.

Pola súa feitura poden ser tamén

Estaba a 80 cm. de profundidade.

romanos (ainda que poden ser de

-Na metade do estribo, a 2 m. de

Non lle encontramos ningunha trans-

épocas posteriores), os fragmentos

profundidade, apareceron outros tres

cripción posible, ainda que é bastan-

de fustes de columna e o sillar que

fragmentos de fuste de columna,

te semellante á que FERRO cita na

estaba posto a tizón, e que presenta

tamén de sección circular. Teñen

páxina 122 do seu traballo e na que

unha especie de almofadado nas

entre 42 e 73 cm. de longo. Os diá-

lé CRISTO.

súas catro caras.

metros oscilan entre os 20 e os 24
cm.

O resto dos materiais encontrados

-Metade da parte superior dun

non teñen para nós unha datación

muíño circular de man. Estaba a 1,5

fácil. Tanto poden ser de época

10. DURÁN FUENTES, M.: Op. cit. nota 4. P. 110.
11. FERRO COUSELO, J.: Los petroglifos de término y las insculturas rupestres de Galicia. Ourense, 1952. Pp. 121-122.
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baixo medieval como moderna.
Como vemos, a maioría dos mate-

paso anterior ao actual, e que tivese

actual da ponte, logo dos traballos

unha ampliación a partir dun

de consolidación e recuperación rea-

momento determinado.

lizados é, para nós, exemplar.

riais que hai no gran revolto do des-

Queremos apoiar dende estas liñas a

terro, son de época romana, pero elo

O que si nos parece moi probable é

inciativa de consolidar e conservar

non quere dicir que a ponte sexa

que, o “Camiño Vello” e máis adian-

antigas construccións, sexan do xeito

desta época. Non hai que esquecer

te, para outros, o “Camiño Caneiro”,

que sexan. Deste modo poderanse

que nas inmediacións temos un asen-

non aproveitase a senda do outro

conservar

tamento castrexo, e unha vila roma-

camiño xa trazado e usado con ante-

Patrimonio máis ou menos inmedia-

na: SANTOMÉ. Por elo, os materiais

rioridade cun paso para salvar o río.

to.

puderon aparecer nos arredores da

Este paso, pola súa idoniedade e

ponte procedentes do arrastre e logo

polo seu enclave altamente favorable

Pero tamén queremos facer fincapé

recollidos, xuntamente con terra e

(estreitamento do cauce do río pro-

en que o acondicionamento debe ser

cascallo, para facer o recheo. Tamén

vocado por dúas masas de rocha),

total, o que non se da neste caso. A

hai claros indicios de vías ou cami-

aproveiteríase para construir a ponte

situación do río e as súas marxes,

ños de época romana nas inmedia-

actual. O que se sitúe nun lugar xa

cheos de lixo e vexetación, así como

utilizado non ten por que concederlle

a proximidade á ponte dun transfor-

á ponte unha antigüedade que real-

mador e unha torre metálica para

mente non ten.

cables de construcción eléctrica,

12

cións .
Nen pola feitura, nen polos restos
atopados podemos afirmar que a

os

restos

do

noso

entorpecen e afean a simple contem-

Ponte Loña é romana. Non hai que

Pensamos que sería máis correcto

plación do monumento restaurado.

deixar de lado que ningún dos mate-

referirse a ela como unha ponte

Suxeriríamos a retirada de transfor-

riais descubertos está a máis de 2 m.

medieval construida pola época na

mador e torre, así como a limpeza

de profundidade respecto á rasante

que aparece a primeira referencia

do entorno, o que convertiría o lugar

13

da ponte. Elo ven a confirmar que

escrita, 1238 . O que si está claro é

nun ideal rincón de descanso e de

este recheo é producto de revolto moi

que esta ponte medieval sofriu remo-

gran interés. Incluimos aquí o muro

posiblemente recollido nas inmedia-

delacións en épocas máis recentes.

de formigón a carón mesmo da

cións logo dunha reforma posterior á

No seu muro de augas abaixo, da

ponte augas abaixo, que pecha unha

construción da ponte. O vaciado da

parte que dá á capital, víanse liñas

finca e construido recentemente.

ponte e a visión da rocha do solo,

como de engadidos a causa de posi-

tampouco inciden neste aspecto.

bles ampliacións ou restauracións.

Pero esto no quere dicir que, no

Non queremos rematar este breve

lugar, non houbera unha ponte ou

traballo sen indicar que o aspecto

12. RODÍGUEZ COLMENERO, A.: La red romana viaria del Sudeste de Galicia. Univ. de Valladolid. Valladolid, 1976. P. 81: un camiño romano atravesaba a cidade de ourense“...para salir, siguiendo la prolongación de esta, por el antiquísimo puente, probablemente medieval en su estado
actual, existente sobre el río Loña, con el fin de adentrarse por la orilla izquierda del Miño, siguiendo una ruta más meridional que la actual carretera a Os Peares, camino que ha sido utilizado hasta hace poco tiempo, y cuyos restos son plenamente reconocibles en todo su recorrido...”.
O mesmo director das escavacións realizadas en SANTOMÉ, RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, X., e XUSTO RODRÍGUEZ, M., op. cit. p. 66:“...vidrios llegados a
Santomé desde la costa, a través del Miño, ... dentro de una ruta comercial de tipo marítimo...”. O que tamén podería indicar que por esta zona, tan cercana á Ponte Loña, habería un paso a SANTOMÉ na época romana.
Tamén FERRO COUSELO, J.: “Sicenata Pacata”. Bol. Auriense, T. I, Ourense 1972. Pp. 285-288. Fala dunha calzada romana en San Salvador de Vilariño,
Pereiro de Aguiar, calzada que probablemente, desde terras de Ourense, levaba ao castro de Litoria, etc.
13. DURO PEÑA, E.: Op. cit. nota 4. P. 60. Coincidimos nesta cronoloxía con DURÁN FUENTES, M..Op. cit. nota 4. P. 112. E con DURÁN FUENTES, M., e
ALVARADO BLANCO, S.: “La restauración del Puente Loña”, en La Región, 18 de Marzo de 1990. Pp. XIV-XV. Especial contrucción.
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FELIPE-SENÉN LÓPEZ GÓMEZ

o Premio Otero Pedrayo pola

Carballiñés, estudia Historia da Arte

súa constante traxectoria na

na universidade Compostelán.

defensa e divulgación do patri-

Dende 1975 Director-Conservador

monio cultural galego, cun lema

do Museo Arqueolóxico de A

“Coñecer para querer”, coas

Coruña, ubicado no Castelo de San

“xeiras” ao longo e ancho de

Antón. Membro do Instituto de

Galicia.

Estudos Galegos “Padre Sarmiento”

Autor de innumerables traballos

(1977). Numerario da Real

sobre temas de etnoarqueoloxía,

Academia Galega de Belas Artes

simbolismo, museoloxía.

(1987), na que entra cun discurso

Director do Boletín

sobre “As Fontes de Galicia”, nume-

“Brigantium”, editado polo

rario do “Instituto Xosé Cornide de

Museo Arqueolóxico de A

Estudos Coruñeses” (1988) ingre-

Coruña.

sando coa disertación sobre “A problemática do Castro de Elviña”.
Cunha ampla actividade divulgadora
contribuindo á normalización cultural de Galicia. Creador da
Asociación de “Amigos do
Museo Arqueolóxico de A
Coruña”, que recibiu en 1995

Casa Museo Otero Pedrayo
Amoeiro (Ourense).
Despacho de D. Ramón.
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GALEGOS

Trasalba
onte,
Trasalba hoxe,
Trasalba sempre

MUSEOS

O

GALEGOS

MUSEOS

Felipe-Senén

vai a modo, semella unha baraza de
prata no vagar dos encoros, vai cara
a Ventosela e Castrelo, onde o Coto
de Novelle vixía e señorea por riba
dos montes ondulados, sempre dicía
don Ramón Otero Pedrayo, franciscán, animista, panteista, que o Coto
de Novelle semellaba un axexante
moucho abrindo as ás...

CHEGAR Á SOLAINA
outono e a primavera teñen o
seu

mellor

santuario

busca do lugar de encontro, a feira.

en

DE TRASALBA,
DEIXAR O CIPRÉS

Trasalba, aldeiña que pon fin aos

A aldea de Trasalba é como un galo

Chaos de Amoeiro, terras das pana-

señorito, empoleirado, mirando cara

deiras de Cea, alí é onde abre a

unha das máis fermosas estampas da

bocarribeira que mira aos ribeiros

Galiza: o Pico sagro do monte de

do Miño e mais do Viñao. Terras de

San Trocado coa súa ermida, preto

Arrabaldo, Barbantes, Punxín de San

está o castro da “Cidade de

Wintila, e xa cara as montañas da

Antioquía”, como dicían os de antes,

Madalena, dibuxando no horizonte

hoxe de San Cibrán de Lás, veciño

a silueta de “can de palleiro deita-

de Salamonde, onde os horreos, as

do”, está Maside e o Carballiño,

ermidas, os cabaceiros e as espada-

vilas lineais nacidas á beira do cami-

ñas das igrexas son o herdo dos

ño, vellas vereas de arrieiros na

devanceiros. E abaixo está o Miño,
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XA MURCHO...

A Trasalba chégase por moitos lugares: os camiños que veñen de
Santiago encontran coa encrucillada
de Tamallancos coas as súas casiñas
seguindo a estrada, noutrora tiña
como bandeira un agudo ciprés,
tamén querido por don Ramón,
agora murcho, como un defunto,
unha nostalxia do pasado, ninguén
se preocupou en replantalo nova-

visitar a CASA MUSEU DE OTERO
PEDRAYO, a Casa Grande de
Cima da Vila está a carón dun
pequeno e harmonioso pazo con
capela, brasonado de tristeiras historias que inspiraron a don Ramón,
trátase do pazo Gaión, mercado
polos avós de Otero, cedido por
dona Eladia como escola na que
impartiu clase o mestre poeta
Casa Museo Otero Pedrayo - Amoeiro (Ourense).
Cociña.

Noriega Varela, e os nenos quentábanse queimando as madeiras que
arrincaban do sobrado, hoxe é un

mente e agasallar a memoria e as

tendo a carón un dos viaductos do

pardiñeiro, nas derradeiras décadas

paisaxes de Otero. Alí é onde se vira

ferrocarril Zamora-A Coruña, ou ben

ollamos o seu esmoroamento. Don

a dirección cara Trasalba. E xa

poden seguir cara a Arrabaldo e

Ramón tivo que vender aquel tristeiro

Amoeiro, capital do concello, coma

subir a empinada encosta, ollando

pazo pouco antes do seu pasamento,

quen di o corazón dos Chaos, de

no baixo o Miño entre vides.

naqueles anos setenta da invernía do

tanta sona en vellas cantigas que

Camiños que don Ramón fixo na súa

Señor de Trasalba, cando repetía,

gababan ás súas boas mozas.

mocidade a cabalo. Namentres que

“son unha pantasma do século XIX”,

para os que veñan de Ourense

teimaba coa morte e os amigos dicí-

poden xa subir dende o barrio da

anlle “pase esa folla don Ramón...”

“Se me queres ter amigo

Ponte, seguir por Vilar das Tres,

dame viño do Ribeiro

enigmáticos montes pedregosos fei-

pantrigo de Ribadavia

tos hoxe vertedeiros de lixo, alguén

nenas dos Chaos de Amoeiro”

quixo poñer por alí o lexendario

UN OBSERVATORIO PARA

Medulio. Non lonxe está Beiro, onde

ENXERGAR A PAISAXE E

sempre lembraremos ao crego agra-

A PAISANAXE.

Para os que veñan de Pontevedra e

rista Basilio Ávarez.

pasen polo Carballiño, poden subir a
Trasalba dende as curvas do Viñao,

Francisco Fernández del Riego, a
Trasalba é parada obrigada para
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quen Otero, tan especial no culto á

amizade, tiñao entre os bos amigos

Un bargueño, un habano, un quin-

encrucillada do souto, mesmo diante

seus, nun fermoso libriño de título “O

qué, tiñan para el o significado

do portalón do pazo, como para

señor da casa Grande de Cima da

dunha longa procesión de moitas

esconxurar o ruín pasado, no pé

Vila”, editado pola propia fundación

vidas de onte...”

unha inscrición di, ao xeito tradicio-

Otero Pedrayo, herdeira en nome de

nal, quen foi seu canteiro e os ofe-

Galiza de todo o legado de quen foi

Baril introdución estas ringleiras

rentes desa “oración en pedra” que é

patriarca, escribe:

para coñecer o que foi centro cósmi-

todo cruceiro: Dona Eladia, dona

co de Otero Pedrayo: a Casa

Fita e don Ramón, un prego polos

“O campo e Otero viñeron a se ven-

Grande de Cima da Vila, a casa

camiñantes. Por aqueles camiños nos

cellar entre si, como os gregos a seus

como un observatorio orientado cara

difíciles anos da guerra pasou o fuxi-

mitos. O seu mito básico foi a terra

os devanceiros, os ancestros, a pai-

do Antón Alonso Ríos, tal como des-

natal. Pese á súa formación libresca,

saxe e a paisanaxe de Galiza.

crive na autobiográfica “O señor

é importante sinalar que, en boa

Herdanza da nai, dona Eladia

Aframio”, non quixo molestar nin

parte da súa obra, pensaba desde o

Pedrayo Ansear, quinta chantada a

comprometer a Otero. Alí tivo escola

mundo da aldea; desde ese mundo

carón da sombra das ruinas do vello

o poeta Noriega Varela, que estaba

escultórico. De ahí o seu clasicismo

pazo, á que se chega por unha

autorizado por dona Eladia para

ainda considerando o seu feitío

anterga congostra, con cruceiro na

arrincar as taboas do chao e alcen-

romántico. Para el, o do campo
parecíalle outro mundo máis constante que o da cidade... Os seus
vellos xoguetes foron os úteis e enseres antigos que poboaron de sombras a inqueda pupila da súa infancia. Coñeceu a idade da couza e a
calidade dramática do pó que se
prendía á súa xema, ao pulsar os
dedos para unha apreciación valorativa da antigüidade. Sabía dos
recenderes ambientais do XIX, do
ritual ilustre, dos silencios carregados
de historia, dos tempos devanceiros.

Casa Museo Otero Pedrayo - Amoeiro (Ourense).
Galerìa.
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tadas célticas; deixa caer a auga no
pilón lavadeiro, xeneroso abrevadeiro de benvida para apagar a sede
tanto dos facos como dos recén chegados.

O grande combarrizo para acoller
os carros, hoxe lugar de acollida e
posto de venda para os visitantes,
onde tamén está o forno, a seu carón
un pequeno cortello para aves de

Casa Museo Otero Pedrayo - Amoeiro (Ourense).
Detalle da fachada principal.

corral, onde endexamais faltaba, en
vida de don Ramón, o pavo, con
berros que agoiran fartura, impres-

der a lareira para quentárense os

S. D. Benito Sotelo, año de 1764”,

cindíble na mesa de Noiteboa, con-

escolantes.

coroada por dúas esferas como

xunto agora consolidado e retellado.

única concesión ornamental, enseña

E xa a casa: aproveitando e convi-

No souto, os vellos castiñeiros ábren-

da

da

vindo coa topografía, baixo as

se en caracochas e fanse ancestrais

Ilustración, e o xeneroso tornachu-

arcuacións estaban as escuras e fres-

compañeiros do casal, da vida e

vias. Baixo del ábrese o portalón,

cas adegas, pipotes de madeira

máis da obra de Otero. “Unha bela,

noutora vello e gastado. ¿Onde están

onde maduraba e melloraba o viño,

antiga e misteriosa casa, só pode

as caravillas, as vellas madeiras que

agora é un pequeno auditorium.

sentirse e apreciarse en consonancia

renxeron ao golpe de mao dos ami-

Arriba uns chanzos, lembranza do

coa paisaxe”.

gos, de don Ramón, da familia?,

tradicional patín, que tantas vegadas

agora novo do trinque e vernizado,

serviron de improvisado escenario

pásase por un pequeno treito de

para fotografías cos amigos visitan-

A CASA MUDA SEU SENSO

corredor, xa empedrado, deixando á

tes, dannos acceso ao corredor, divi-

ORIXINARIO.

esquerda unha fonteliña con cano

dido en balcón e fermosa galería,

encadrado na escultura dunha torre

pintado todo de verde, traballada en

Na limieira campa a inscrición de

e unha faciana queixulada en pedra

carpinteria de bisel ao xeito dos arte-

quen e cando se fixo: “Esta la hizo el

grá, sen selo ao xeito das testas cur-

sáns milmañas de Galiza, seguindo

racional

xeométrica
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modelos tradicionais da bisbarra,

dos. Don Ramón devotamente res-

don Ramón vaise perdendo, somen-

Castelao foi quen a deseñou. Dentro

pectaba os gostos dos devanceiros

tes a poderemos descubrir através da

da galería acristalada hai cadeiras

que se acumulaban na casa como

súa mesma literatura: a cociña coa

de bimbio encadrilado, ao xeito das

estratos arqueolóxicos. Non se atre-

súa lareira afumada, onde aquecía

que había nos balnearios, pintadas

vía a mudar nada, custoulle poñerlle

lembrar os versos dedicados ao

de branco, recentemente reenpraza-

luz, repoñer algunhas cousas, as que

“xamón”, escritos en Monterroso na

das por outras moi diferentes, por-

facía con ese exquisito gusto de con-

“Pelegrinaxe” a San Andrés de

que polo visto “estaban vellas” (¿Non

sevar a memoria do que foi. Así era

Teixido na compaña dos amigos,

hai restauradores?). A tapicería e as

a casa e don Ramón, ata despois do

obra moi atinadamente reeditada

cortinas, como en toda a casa moi

seu falecemento en que moitas cou-

por “Ediciós do Castro”, e ainda

ao gosto de dona Fita, estampadas

sas mudáronse e sustituíronse polo

mellor en edición facsímil, sen reto-

en vivas e grandes flores. Como

Patronato: Repicáronse as paredes

ques:

decoración, figuriñas das cerámicas

de pedra, aquelas láminas decimo-

Celtas de Pontecesures sobre as

nónicas foron retiradas (¿?), en oca-

“Rei da lareira, carne petrucia,

mesas, agasallos ao don Ramón

sións por obras máis recentes, de

Da raza esgrevia garda-lo zume,

incondicional conferenciante sempre

“oferente”, ou “exvoto á memoria do

Xamón.

“de garda” no ir e vir por casinos,

patriarca”, un xeito de ancestral acto

...

ateneos, asociacións dos catro pun-

de presencia nun lugar que de algún

Sal do fumeiro, na noite negra

tos cardinais.

xeito consideramos santuario de

Do viño en xerra irmán doado,

galeguidade, como pasa na casa da

Xamón.

Matanza de Padrón, hoxe como un

...

ENTRAMOS NA ESPIRAL DA

“chalet”, e eiquí conviría matizar

Rei da mantenza, sol do fumeiro,

PERDA DA PRESENCIA DE

moitas cousas, entrando no mundo

Que sempre agardes nosa chegada,

DON RAMÓN.

da museoloxía, porque exemplos

Xamón.

semellantes témolos no mundo, onde
Ao entrar estaban os trasteiros, habi-

se diferencian os aspectos turísticos,

Os mobles... Nos nosos días todo se

tacións que seviron de cuartos para

comerciais do aporte e significación

anovou, as paredes alicatáronse con

os criados, as paredes noutora esta-

no seu contexto da casa, como

nova sensibilidade, puxéronse outros

ban caleadas e sobre delas campa-

núcleo ao que se vencellou o crea-

mobles e tamén calefacción...

ban enmarcadas láminas de paisa-

dor, neste caso don Ramón. Con

xes de Baviera, dos Alpes tan queri-

todo, o sentir xenuino da casa de
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O resto da casa, e moi especialmen-

te a habitación do matrimonio, segue

abren súas xanelas ao mundo da

igual, elemental, sobria. Do despa-

bocarribeira: na noite as luceciñas

cho, a “sacristía”, chea de libros,

de Punxín e de Maside no horizonte,

dunha percha na porta colgan a

de día, a primavera, o outono,

muceta, a toga e o birrete azul do

verao,

Catedrático de Xeografía. Falla

Candeloria, o mencer e o serán fura-

aquela solemne cadeira que os seus

ban no interior da casa... O extrano

amigos santiagueses lle regalaran e

e simbólico cadro, un “guasch” de

que sempre comentaba dela don

Castelao “O Souto dos gatos”, gatos

Ramón polo baixo con respecto, fora

aforcados dun antergo castiñeiro,

araucaria plantada polo pai o día do

da inquisición compostelana.

¿que significación ten?.

nacemento do fillo Ramón, un cinco

Tiña

ventos,

chuvias

da

unha cruz verde no respaldo de

Casa Museo Otero Pedrayo Amoeiro
(Ourense).
Detalle do despacho de D. Ramón.

de Marzal, día de San Adrían de

coiro, ponto para moitas pantasías.

A porta que abre á solaina dos ouri-

1888,

Nese constante “devalar” entre o que

celos, o lugar preferido por Otero,

Solovio serán personaxes autobio-

foi e o que é a casa, o que hai e o

observatorio para axexar horizontes

gráficos, árbore dos araucanos ven-

que falla, preguntei e dixéronme que

vivos, lugar baril para matinar e filo-

cida polo vento nun domingo de

se desfixeran dela porque estaba

sofar, fresqueiro para estar nas tar-

corredoiro de 1970, aquelo sempre

“carcomida”... (¿?). Un responsábel

diñas soleadas do verao. Xa de

o interpretou Otero como un ruín

dun museo como é este que eiquí

mociño alí don Ramón leu e apren-

presaxio: no 1975 morreu dona Fita

escribe, que visitou Trasalba, e com-

deu en francés as “Memorias de

e un ano despois don Ramón. Os

partiu coversas e “dedales” de

Ultratumba” do seu grande admira-

amigos fixeron o cadaleito coa

Oporto con don Ramón, endexamais

do, o escritor romántico bretón de

madeira da Araucaria que levou o

pode entender esto.

Saint Maló, Chataubriand, o

corpo de don Ramón, amortallado

mesmo libro que pediu e leu Otero

de franciscano ao cemiterio ourensá

No salón segue presidindo, noutro

nos seus derradeiros intres, na ante-

de San Francisco.

lugar, o mapa do Fontán, sempre a

sala da morte, cando lle levaron a

carón da mesa camilla, do tresillo,

“artillería dos moribundos”, as bom-

As estanterias invadeno todo agora

para que o señor de Trasalba enxer-

bonas de osíxeno, na casa ourensá

na Casa Grande de Trasalba, con

gara toda Galiza nuns intres, poder

da rúa da Paz... soleira mirando

esa ansia de querer facer da casa

ollala e sentila dun soio pulo, tema

cara os ribeiros; o Coto de Novelle,

unha biblioteca ou centro de estudo.

sempre de conversa. As fiestras

paisaxe noutrora ensombrecida pola

Aquel lugar perde a autenticidade
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Adrían

Soutelo,

Adrían

inicial, súa fonda soleira literaria,

Unha das grandes sortes que servi-

dispoñendo tamén que se instalase

súa poesía, a presencia do mesmo

dor tivo foi coñecer e tratar a don

alí unha biblioteca cos libros que tiña

don Ramón vaise esvaindo.

Ramón, nel atopaba aos devancei-

na casa da rúa da Paz. Con todo,

ros... e poida que hoxe non entenda-

aquela Casa Grande de Cima de

mos a don Ramón porque tampouco

Vila perdeu moito de si, que era dos

RECUPERAR DA SÚA

entendemos a Galiza do seu tempo,

devanceiros e do mesmo don Ramón.

HISTORIA TRÁXICA

así como súa filosofía do “enxer-

O VELLO PAZO DE GAION.

gar” facer que a paisaxe, a nosa

Entendendo a significación na cultu-

historia forme parte dun mesmo, sen-

ra galega de Otero Pedrayo, todas

Non é extrano, hoxe hai un teimudo

tindoa e proxectándose a ela como

as administracións deberán cavilar

afán de intermediar, de intervir, de

parte inseparábel, xeito de panteis-

no futuro desa parte da vida de don

modificalo todo, de xustificar a exis-

mo, de animismo xenuinamente

Ramón, o vello pazo de Gaión,

tencia de “técnicos” intervindo en

galego, pero ainda así endexamais

agora mesmo nun avergonzante

todo. Tamén “se corrixe” a literatura

poderemos decatarnos dos enigmas

estado de ruiña, a punto de caer o

de Otero, seu vocabulario, incluso a

das cousas, elas e nós estamos nun

escudo, símbolo da casa, o tellado

súa sintasi, póñense notas a pé de

constante “devalar”, cambio: o

da capela e do resto do edificio xa se

páxina nas novas edicións “Otero

camiño, as estacións do ano, as ida-

esmoreou. Facer xestións xenerosas

emprega esta verba con fins diferen-

des da vida, po exemplo, fan que as

para rescatar un singular edificio e

ciadores...” O privilexio de crear e

cousas estean sempre nun constante

boa parte da historia. Restaurado,

recrear o idioma, arte, que foi propio

proceso de devir heraclitiano.

seviría como anexo ao que entendo

e que tiveron escritores e artistas,

debera ser intocábel casa-museo de

está sendo vedado por algúns críti-

Otero Pedrayo nomeou albaceas

Otero Pedrayo, aplicando no lugar

cos. O enxergar de don Ramón non

seus a García Sabell, a Fernández

recuperado novos espacios para

se entende, ofrécese xa todo modifi-

del Riego, a Álvaro Gil, a Ogano

todo o que hoxe en día require a

cado, e quizais non se entende a don

Vázquez e a Severino Pérez coa

actividade sociocultural, o turismo,

Ramón porque tampouco se entende

ansia de destinar a súa casa de

sen dañar a memoria dos espacios,

a unha parte de Galiza, que foi o

Trasalba “ao máis axeitado fin que

dos escenarios oteropedraianos, a

contexto no que lle tocou vivir a

poda contribuir á difusión da cultu-

Casa Grande de Trasalba, iso si,

Otero, onde o escenario é a casa,

ra galega, como por exemplo a resi-

aplicando para a súa conservación

Trasalba, Ourense, Santiago, seu

dencia de artistas e escritores duran-

novas e vellas tecnoloxías, conxun-

tempo, súa historia...

te o verao, centro de estudos etc...”,

tando espacios de onte e de hoxe.
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podemos destacar os seguintes traballos:
-Estudo, valoración e recomendacións para a rehabilitación da casa
rural galega nas comarcas de Arzúa
e Melide.
-Estudo da arquitectura, recursos
turísticos e rehabilitación da casa
FERNANDO RODRÍGUEZ NESPEREIRA.
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-Inventario de recursos turísticos da
Ribeira Sacra Ourensana e Lucense.
No apartado de Exposicións cumpre
subliñar:
-A nosa Arquitectura Rural.
-Ourense vello, o noso patrimonio.
-Arquitectura Popular na Ribeira
Sacra Ourensana.

traballos nos apartados da construcción e decoración, destacando de
forma especial no apartado de restauracións e rehabilitacións, onde
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Arquitectura popular

Fernando Rodríguez Nespereira

ELEMENTOS DE
ARQUITECTURA
POPULAR:
OS OCOS DE FACHADAS E OS SEUS DINTEIS.
TIPOLOXÍA DE PORTAS E XANELAS. CORPOS VOADOS

OS OCOS DE FACHADAS E OS
SEUS DINTEIS
Os ocos nas fachadas son pequenos e proporcionados, como corresponde a unha edificación austera, e só son máis grandes (ás
veces até o chao) no caso de casas solariegas ou pazos.
Os muros de mampostería ordinaria, executados con pedras pequenas, ou os de laxa
de xisto, teñen pouca consistencia pola
escasede de ligazón que empregaban para
xuntar as pedras. Por esa razón e tamén
pola pouca importancia que se lle daba ás

C

on esta pequena intervención, come-

habitacións da casa (ás que só se entraba

zamos aquí a desmenuzar os ele-

para dormir), os ocos practicados nos muros

mentos de arquitectura popular na

para luz e ventilación son pequenos e con-

zona de estudo, Ribeira Sacra Ourensana,

tados. É moi común atopar habitacións ou

como continuación ás xeneralidades que

cuartos nas vivendas que, ainda dando á

sobre arquitectura popular se verteron no

fachada, non dispoñen de xanelas ao exte-

número anterior.

rior.

Hoxe comezamos a describir e pormenori-

Nas plantas baixas sitúanse ocos máis gran-

zar a disposición e forma dos ocos das

des para as portas de cortes, trasteiros e

fachadas, tipoloxía de portas e xanelas, así

adegas (nas zonas de ribeira baixa), dei-

como unha pequena reflexión sobre os cor-

xando unicamente uns ocos de pequenas

pos voados das primeiras plantas das viven-

dimensións chamados “buratas” que son

das rurais.

exclusivamente para ventilación, e dos que
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existe unha ampla tipoloxía, segundo se uti-

Os dinteis dos ocos resólvense con pedra de

licen en cortes, trasteiros ou adegas. Estos

mellor calidade e mellor labrada, que son

ocos son amplos, xeralmente para albergar

enteiras como no caso das “lumieiras”, ou

Os ocos

dúas follas, con medidas que per-

practicados

mitan a entrada e saída do carro

nos muros

dentro da corte que debía recoller

para luz e

o esterco do gando ou introducir o

ventilación

estrume.

son
pequenos e

Nos muros de planta alta practí-

escasos

canse ocos bastante modulares,
que varían entre 0,80 e 1,00 m.
de largo por 1,00 ou 1,20 m. de
alto, nos que logo se colocarán
dúas follas acristaladas colocadas
pola cara exterior do muro, divididas xeralmente en dous ou tres
panos de cristal e con contras de
madeira a modo de “fiestras” pola

As xanelas:

cara interior, intermedia do muro

A súa

de pechamento, facendo tope nun

calidade

típico rebaixe feito na pedra.

aumenta a
medida que o

Como queira que o grosor dos

fai a da

muros (entre 0,60 e 0,70) impide

pedra dos

no seu antepeito asomarse polas fiestras, e

con pezas de pedra independentes con

seus muros.

ademais dificulta o chegar coas mans ás

“clave” no medio, sendo de pezas enteirizas

Nos pazos de

xanelas que están pola cara externa, os

ou trabadas no caso de xambas laterais ou

boa cantería

antepeitos destas fiestras execútanse con

recercado de ocos.

aparece a

parede dunha folla só, a exterior, de meta-

porta do bal-

de de espesor, de mellor calidade e máis

Existe unha grande variedade de dinteis,

cón vidriera,

estreita que o resto do muro, permitindo que

resaltando a forma xeneralizada de realizar

que aumenta

un se poida asomar e así dominar o acceso

o dintel coa súa peza de clave na segunda

a súa

á xanela con relativa facilidade.

fila acima do oco, deixando un espacio libre

lonxitude até

a modo de ranura entre esta e a “lumieira”

o chan.

Os ocos “abofinábanse”, é dicir, rasgában-

para que non cargue o peso nesta primeira

se en forma inclinada até o interior para

pedra e por tanto o descargue do muro aos

favorecer no posíbel a entrada da luz do sol

laterais, impedindo con elo que dita pedra

no interior da vivenda e para que non estor-

enteiriza que remata o oco pola súa parte

ben as contras ao estaren abertas e plega-

alta, rompa, dada a súa pouca resistencia á

das contra os muros.

flexión da pedra.
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Os recercados das xanelas varían desde os

das veñen condicionadas pola entrada ao

de pedra granítica e os de pedra pizarrosa

patio ou curro de carros cheos de leña ou

nunha ou varias pezas, até os máis humildes

estrume.

de madeira con dinteis do mesmo material.
Neste caso atópanse mostras nos muros de

A porta era de dúas follas iguais ou unha

cachotería fina ou pedra de xisto na parte

máis grande que outra, sendo a pequena

Este da zona, perto da Teixeira e arredores.

empregada para o paso de persoas. Outro
modelo constitúeo o portalón con dúas follas

TIPOLOXÍA DAS PORTAS E XANE-

e unha pequena para persoas, incunstrada

LAS

dentro da outra folla.

varían desde

Existe nesta zona unha variada cantidade

As portas eran de madeira maciza, sendo

os de pedra

de tipoloxía de portas e xanelas, empezan-

as taboas de 3 a 4 cms. de espesor, refor-

granítica e os

do pola forma e composición dos portalóns

zadas con longueiros de sección cuadran-

Os recercados
das xanelas

de pedra

gular en forma de “Z”, onde se

pizarrosa

enclavaban amplos e laboriosos

nunha ou

ferraxes así como tiradores e petadores.

varias pezas,
até os máis
humildes de

As portas de entrada á vivenda

madeira con

propiamente ditas, estaban feitas

dinteis do

con fortes e consistentes taboas de

mesmo

0,90x1,00 m. de largo e de pouca

material.

altura, de 1,80 a 2,00m. Esta
porta é enteiriza, ás veces con oco
para gato ou un furado para ver a
persoa que peta. Outras veces a
porta divídese en dous pola metade, coa intención de ter a parte
máis alta aberta para recibir luz e
a de abaixo pechada para impedir a entrada dos animais. As portas das cortes son simples e sen
ningunha elaboración artesanal,
con “pechos” e pechaduras moi
primitivas.
de entrada a pazos ou casas importantes,

As portas de habitacións eran simplesmente

que eran portas de grande tamaño e altura,

unhas taboas verticais colocadas a tope, ati-

variando entre os 2,00 ou 3,00 m. de alto,

rantadas con escuadrías de madeira que as

e con remates similares aos dos cabaceiros,

xunguen, colocadas pola cara traseira e

con telladiños acima das portas. Estas medi-

onde se ubican as bisagras de grande mag-
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nitude e tosca elaboración.

camiños dos lugares que proporcionan unha
tipoloxía moi diferenciada e característica

Estas portas pechan mal e están xeralmente

das zonas con climas benignos. En toda a

alabeadas e tortas. Poucas veces a porta de

zona con altitude media e baixa, e a excep-

Este atrevido

acceso a unha dependencia

voadizo,

interior é elaborada, artesanal.

apuntalado

Só nos pazos ou casas solarie-

con grande

gas atopamos portas entretexi-

esbeltez,

das con entrepanos rebaixa-

corresponde a

dos, facendo figuras xeométri-

unha casa da

cas que recordan a portas

aldea de

palaciegas.

Rabacallos. A
proximidade

As xanelas son sinxelas, con

ao río Sil e a

perfil de madeira delgada, que

fermosura da

permiten un bon paso da luz

paisaxe, pro-

polo reducido dos seus ocos.

piciaban a

Canto menos entrepanos teñan

formación de

mellor será a iluminación. O

este tremen-

máis normal e abundante é a

do corredor

distribución en dous ou tres

como unha

panos acristalados de 30x40

prolongación

ou 40x40 cms. (Máis pequenos

da casa até o

recordaríanos á modulación

río, ainda

de cristaleiras castellanas, polo

que a parte

que cremos que non son típicas

baixa non era

da zona).

pechada e
aproveitávase

Un dato curioso é que o acristalamento faise

ción das construcións ubicadas nas monta-

para trastei-

pola cara externa, rematando o cristal con

ñas, existen na maioría das construccións

ro. É curioso

masilla, e non polo interior, como sería fácil

rurais corpos voados ou voadizos na súa

ver como o

pensar (para mellor conservación da masi-

planta alta, de varios tipos diferenciados.

aleiro ainda

lla), circunstancia que se explica se pensa-

se prolonga

mos que deste xeito á agua que golpea as

Ao ser o acceso á vivenda polo exterior e

máis que o

xanelas polo exterior élle máis difícil pene-

desembocar nun voadizo na planta primei-

corpo voado.

trar ao interior da vivenda, pola disposición

ra, é moi común atopar corredores, galerí-

do rebaixe para asento do cristal.

as, solainas ou patíns. Tamén de forma
independente e no caso das casas solarie-

CORPOS VOADOS

gas, pazos e tamén as casas da estrada,
atópanse balcóns independentes de peque-

Os voadizos son un elemento moi singular,

nas dimensións, que proporcionan un toque

executados con valentía sobre os estreitos

particular ás fachadas de esas casas impor-
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As casa máis

tantes.

É de destacar a potencia e fortaleza dos
canzorros empregados nos vóos, de grande

pobres resolvían os voa-

TIPO DE APOIO NOS VÓOS

independentes no vóo, formando unha esca-

dizos en
madeira.

beleza e algúns até con tres filas de pedras

Existe unha variedade moi rica de apoios

leira decrecente.

Prolongábans
e as vigas

Non sendo as solainas, que non

maestras

acostuman ter barandillas, os vóos

através do

de pedra teñen case sempre

muro cara o

barandillas metálicas de boa cali-

exterior, que-

dade, ben independentes ou con

dando en

apoios do teito nelas. Ainda sendo

forma de

relativamente recente a utilización

ménsulas que

da forxa metálica nas barandillas,

recibían o

sendo a barandilla de madeira un

peso do bal-

elemento de utilización anterior ás
de forxa.

cón ou corredor. Uns tronapuntas

dos corpos voados, tanto con apoios verti-

B) VÓOS DE ESTRUCTURA DE MADEI-

inclinados

cais en forma de pés dereitos, como realiza-

RA:

reforzaban o

dos en ménsulas, que pola súa beleza fan

vóo na maio-

que nos deteñamos no seu estudo, realizan-

Nas aldeas ribeireñas abundan moito este

ría dos casos.

do unha clasificación polo tipo de materiais

tipo de vóo que parece prolongar a casa até

empregados na súa construcción. Así distin-

o exterior. As potentes vigas de madeira do

guiremos:

piso da casa, colocadas cada 2 ou 3 m.

A) VÓOS DE PEDRA:
Utilízase pedra de granito, tanto no seu
solado como nos seus canzorros ou columnas de apoio. Corresponden ás mellores
casas, como son as casas solariegas e os
pazos. O seu uso céntrase en solainas, case
sempre pechadas pola súa parte baixa,
corredores, galerías e balcóns independentes. As pedras de solano poden estar dispostas paralelas á fachada e apoiadas nos
canzorros cada 2 ou 3 m., colocadas perpendicularmente a ela en dous ou tres filas
de ménsulas, formando todas elas unha moldura decrecente.

entre si, saen ao exterior traspasando o
muro, voando de 0,80 a 1,20 m., e a modo
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de ménsulas de madeira refórzanse na

sulas non son suficientes para o seu apoio,

Vóos con

punta con codais empotrados na parede, ou

polo que se fai necesario uns apoios na

estructura

ás veces metálicos. Outras veces son as

punta dos vóos, apoios que son por medio

mixta:

vigas principais as que forman a estructura

de columnas de pedra cuadradas, redondas

Corresponden

do vóo, dispoñéndose paralelas á fachada,

ou enteiras. Moitas veces a beleza das

a casas de

apoiadas en outras máis potentes nos extre-

columnas non corresponde coa rusticidade

tipo interme-

mos da casa e descansando no muro e no

do vóo e esto é debido a que eran orixina-

dio. Nótase

seu puntal de madeira que vai ao chao.

rias de outras construcións máis elaboradas,

que mellora o

que nesta zona proveñen principalmente de

tipo de pedra

En algunhas zonas altas péchase o frente do

construccións relixiosas hoxe desapareci-

e o tamaño

corredor cun entaboado de madeira, moi

das.

do edificio.
Grandes canPasamos agora a diferenciar, polo

zorros de

uso, o tipo de vóos existentes:

pedra embedidas en

CORREDORES.- Son corpos voa-

muros ou

dos sobre a planta baixa que están

columnas de

situados de seguido ás escaleiras

pedra con

de entrada, ou ben independentes

soporte dun

a

entramado de

esta

en

outras

fachadas.

Recoñécese de seguida porque a el

madeira,

soen dar portas de acceso a dormi-

cuxas vigas

torios ou salas, é dicir, que son

descansan nos

como pasillos de comunicación, coa

apoios. Cando

característica de seren exteriores.

se empregan

Acostuman ser estreitos, cubertos e

columnas per-

con barandillas de madeira ou en

miten que os

simple perfil metálico.

vóos sexan
máis largos e

É unha estancia da casa moi considerada e repetida nas construccións
rústico, para conseguir evitar o ar frío, for-

desta zona. Cumpre varias funcións: Por un

mando así un curioso vóo pechado até a

lado é o escaparate da casa, polo que se

altura da barandilla, ou tamén até o teito e

asoma o campesiño á rúa e desde onde fala

aproveitando o seu interior para un cuarto

e sauda aos veciños. Mais a misión principal

trasteiro.

cumprea ao protexer do sol a fachada de
pedra posterior, a onde dan as habitacións,

C) VÓOS CON ESTRUCTURA MIXTA:

e por tanto impidir que o sol alto (de verao)
quente en exceso os paramentos e transmita

Outras veces, os vóos de madeira que for-

calor ao interior. Por último, nos días de

man os corredores ou galerías son máis

chuvia e dada a oscuridade existente no

atrevidos no seu longo e por tanto as mén-

interior da casa (no inverno), pode realizar-
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xenerosos.

se nesta estancia tareas domésticas, ao abri-

guillotina e panos despezados, cuxa misión

go das inclemencias do tempo.

é favorecer o aislamento da vivenda e a
aclimatación da mesma, ao captar e reter

A galería apa-

GALERÍAS.- Sábese que as galerías che-

no inverno o calor producido polos raios do

rece a partires

sol

dos 700 m. de

unha

e

creando
cámara

previa no verao,

altitude como

que

resposta ao

protexe

e

pechamento do

tapa do mesmo

antigo corredo.

sol, e que é necesario

A razón é

ventilar

para evitar que

clara: para

se requente.

protexer do
clima que cada
vez é máis

Na zona de estu-

áspero e para

do empézanse a
ver

aproveitar o

galerías

sol do inverno

garon a Galiza cara o S. XVIII, e en reali-

desde a altitude de 400 en adiante. Non é

como acondi-

dade empezáronse a extender polo noso

normal o uso de galerías nas zonas ribeire-

cionador da

país a partires do S. XIX coa fabricación do

ñas baixas do Sil, nen nas zonas de influen-

temperatura

cristal plano de forma máis estandarizada.

cia do río Miño.

interior.

É, a galería, un volumen pechado, antigua-

mente corredor ou feito ao tempo que a casa

Podemos estudar a forma de implantación

no caso de construccións importantes, que

destos corpos voados e acristalados en

ten no seu frente e laterais paredes acrista-

varias tipoloxías:

ladas, con follas corredeiras en forma de

1).- Antigos corredores pechados con gale-
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ría con posterioridade, colocada en parte ou

Este elemento constructivo dase moito nesta

na súa totalidade no vello corredor.

zona de estudo e usábase para, a mais de

2).- Galerías construidas ao longo de toda

acceder ao interior da casa, sentarse á che-

a fachada ao tempo que a casa, e polo

gada das tareas do campo e descansar

tanto dando unha sala importante.

antes de entrar na vivenda. Ou tamén como

3).- Galerías en miradores ou balcóns inde-

lugar de reunión cos veciños, sobre todo no

pendentes, producidos polo peche posterior

verao, e mellor se este acceso estaba orien-

destes vóos.

tado ao Norte.

4).- Galerías reformadas poteriormente,
pechando o seu entrepano baixo para

SOLAINA.- É unha curiosa peza da casa

Estos corpos

lograr un maior aislamento. Esto sucede nas

rural. Xeralmente descuberta (de aí o seu

voados están

zonas altas, onde o clima é máis rigugoso.

nome de solaina, porque recibía sempre os
raios do sol), orientada ao Este ou Sur, con

cubertos case

Tamén podemos clasificar os tipos de modu-

sempre pola

lación dos panos das galerías, así como a

prolongación

cantidade de entrepanos por folla, 2 ou 3, e

do tellado,

a súa forma de apertura.

executada co

Dicir que a zona de galerías por excelencia

mesmo pano

é Castro Caldelas, que dispón de exempla-

de cuberta

res moi elaborados dignos de mención,

que ven

ainda que bastante recientes na súa execu-

desde atrás e

ción. A galería pasou a ser unha habitación
pechada e acristalada dun vóo aberto, case

que se apoia

sempre en corredor a fin de protexer a casa

en pequenos

das inclemencias do tempo, para ser unha

pilares de

peza máis da casa que (onde o largo o per-

madeira.

mite) serve para facer vida nela como un
salón ou cuarto máis.
PATÍN.- É o patín un elemento da forma
constructiva rural sinxelo, e non por elo
menos importante. Constitúe o descanso que
existe no acceso á porta de entrada ás casas
rurais, podendo estar protexido pola prolongación do tellado ou simplemente descu-

solado de pedras longas de perpiaño que

berto. Está executado no chao con lousas de

apoiaban sobre outras pedras de canto,

grandes pedras graníticas apoiadas en

separadas cada 1,50 m. aproximadamente.

muros laterais, emplazadas a continuación

Estas, apoiadas no muro da casa por un

das escaleiras exteriores, que neste caso son

extremo e en grosas columnas de pedra

sempre de menos de 10 pasos nun só tramo

polo outro, permitían que debaixo delas se

até chegar ao patín.

crease unha especie de cobertizo aberto,
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onde se gardaría ferramenta e outros trastos

madeira que descansan nas ménsulas dos

para preservalos da chuvia.

vóos e forman a estructura básica dos balcóns ou corredores.

Outras veces, esta solaina está pechada na
súa planta baixa a pano (con só un lixeiro

Remataremos indicando que nas zonas

vóo do seu pavimento sobre o muro) coa

altas, onde se dá a tipoloxía da casa de

parede de abaixo, aproveitando a súa parte

montaña, apenas aparecen vóos, presentan-

baixa para cortello ou trasteiro pechado.

do nas construccións as súas fachadas planas e con escasos ocos nas mesmas. O clima

Este elemento constructivo está pouco exten-

é condicionante de esta variedade de tipolo-

dido na zona de estudo, ainda que se ato-

xía.

pan algúns exemplos interesantes en
Os vóos, de todos os tipos e funcións antes
descritos, forman un conxunto interesante e
son os elementos de arquitectura rural que
máis caracterizan a unha tipoloxía determinada e por elo son merecedores de estudo
detallado.

Faramontaos e outras aldeas do interior.

En todos os corpos voados anteriormente
citados, é normal atopar columnas labradas
en redondo, con bons capiteis que foran
aproveitados de outras construccións vellas,
case sempre de antigos eremitorios, capelas
e ainda de mosteiros.
Por último volver a reseñar que estos corpos
voados están cubertos case sempre pola
prolongación do tellado, executada co
mesmo pano de cuberta que ven desde
atrás, que se apoia en pequenos pilares de
73

~

TOMÁS VEGA PATO
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Titulación: universitaria.
A súa investigación, no
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Enredos

TRADICIÓNS

tradicionais.

A Parafusa e a Rinxela

Tomás Vega Pato

É

o noso propósito desde hai anos, como

do cada zona, teñen, aínda que coa mesma función, non

con frecuencia vimos manifestando, a

só as súas peculiariedades no que se refire á morfoloxía,

descripción pormenorizada e a divulga-

dimensións ou materias, senón tamén á denominación,

ción dos enredos e xogos tradicionais

tanto global como dos distintos elementos que os compo-

de Galicia, labor ó cal, se exceptuamos as maxistrais apor-

ñen, que adoita diferir, unhas veces de forma substancial

tacións do inesquecible mestre D. Xaquín Lorenzo, apenas

e outras por variacións simplemente dialectais, o cal resul-

se lle ten dedicado a atención que o asunto merece, xa

ta enriquecedor como aportación a un mellor coñece-

que se ben é certo que existe un bo número de publica-

mento da nosa lingua e a un máis rico vocabulario. 1

cións ó respecto, tamén é certo que parecen ter coma fin
a exhaustividade –manifestada en longas e concisas rela-

É, ademais, a nosa intención –tamén nos temos manifesta-

cións– que a descripción e o estudio en detalle dos mes-

do sobre o particular noutras ocasións– establecer parale-

mos.

lismo con outras rexións ou paises, cando se den, fuxindo
dun posible etnocentrismo, xa que xogos e enredos que

Ás veces tivemos a dúbida de se deberíamos ocuparnos de

tivemos como autóctonos foron moi comúns alén das

tódolos que imos coñecendo, xa que algúns son moi

nosas fronteiras, é máis, cabe a posibilidade de que exis-

comúns, pero despois de considera-lo decidímonos polo

tan denominacións procedentes doutras nacións, introdu-

seu estudio e divulgación de xeito integral, xa que segun-

cidas por viaxeiros, soldados, peregrinos, etc. 2

1. Ó respecto, dado que os enredos aquí descritos pertencen a unha comarca concreta, ó final do traballo inclúese un vocabulario coas verbas de uso local,
que no texto figuran entre comiñas.
2. Tal é o caso, por exemplo, do “conchipé”, xogo que coñecimos en Manzaneda –recollido tamén co nome de cuchipé no libro de Ricardo PÉREZ y VERDES
e Xaquín Albert TABERNERO BALSA: Xogos Populares en Galicia [Santiago]: Xunta de Galicia, [D.L.] 1986; p. 390, que non é outro que o cloche-pié francés recollido por Jacques STELLA no seu libro Les jeux et plaisirs de l’enfance (Paris 1957), do cal nós utilizamos a versión castelá: Jacques STELLA: Juegos y
Pasatiempos de la Infancia (Jóvenes Bibliófilos, 16). Barcelona: José J. Olañeta, 1990, p.p. 44-45, no cal as viñetas e pés das mesmas son facsímiles.
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Quizais o noso proxecto de tratar en detalle os enredos,

seguir mediante a multiplicación de un mínimo esforzo, o

xogos, etc., encaixase mellor nunha monografía o cal posi-

impulso ou reacción necesaria para determinados efectos.

bilitaría unha necesaria clasificación, tanto por apartados

Para a súa descripción abondaremos nos detalles gráficos,

coma por tipoloxías, funcións ou materiais e mesmo por

sen descuida-la descripción escrita. Foron escollidos pola

idades dos usuarios ou practicantes, pero esto de momen-

súa singularidade entre os que nos son coñecidos; o seu

to non nos resulta asequible, o criterio seguido para o

lugar de recollida foi a comarca Navea-Bibei, territorio no

mecenado de publicacións tende máis a favorecer outros

que desenvolvemos con maior intensidade a nosa activi-

aspectos da investigación, de xeito que aínda a risco de

dade investigadora por ser o noso lugar de orixe, o que fai

repetirnos pola continua introducción de opinións e acla-

que se dea a circunstancia de que os enredos que comen-

racións nos necesarios preámbulos para cada traballo,

tamos nos sexan coñecidos nos seus mínimos detalles,

teremos que aproveitar os diversos soportes que se nos

gozando dunha marcada habilidade para a súa construc-

ofrecen, coas súas limitacións, unhas veces de espacio e

ción.

outras de difusión, para divulgar a nosa actividade, que
aínda que poida semellar máis trivial que outras respecto
A PARAFUSA

da investigación antropolóxica, sabemos que interesa, que
é ben acollida, e que se non ten maior dedicación é só
pola laboriosidade que entraña. De calquer maneira, hoxe

É un enredo sinxelo, aínda que con certa dificultade de

máis que nunca, temos a obriga de deixar constancia des-

construcción, por laboriosa. Está formado por unha peza

tes elementos da cultura popular pola rapidez coa que

metálica, helicoidal, de sección rectangular; un tubo,

desaparecen, unhas veces por simple abandono da súa

“buxe”, que pode ser metálico ou de madeira, neste caso

práctica e outras, no caso de aparellos, polo incontrolado

aprovéitase unha pola que teña “miolo”, e finalmente

afán de coleccionismo nunha sociedade onde xa nada frea

unha hélice que adoita ser de folla de lata, cando non de

os desexos insatisfeitos de posesión e exhibición de sin-

madeira lixeira. A función do enredo consiste en facer

gularidades en perxuizo de museos, coleccións públicas,

xirar no aire dita hélice, forzando a súa ascensión e xiro

etc.

mediante un forte impulso ascendente imprimido ó buxe,
realizado cunha man, mentras que co dedo índice da outra

A descripción que faremos será por conseguinte detallada

se suxeta con forza a peza helicoidal mediante o extremo

ata o punto de que, os enredos neste caso, poidan ser

enrolado disposto na mesma. A hélice leva na intersección

recreados por calquera con mínimo de interese e habili-

dos seus eixos unha “fura” rectangular lixeiramente maior

dade.

á sección da rampla helicoidal que é a que xera o xiro.

Os que aquí vamos a describir son dous: a PARAFUSA e a

Para conseguir a peza helicoidal coa sección apropiada

RINXELA.3 Ambos aproveitan principios físicos para con-

empregábase un anaco de aceiro cilíndrico ou arame moi

3. Intentamos buscar precedentes destes enredos en Galicia, pero nin nas pescudas nin na bibliografía disponible as atopamos. Do primeiro deles, a parafusa, si hai paralelismos en Galicia relativos á súa función pero non ós elementos que o compoñen. Donde sí atopamos un enredo prácticamente idéntico é na
obra de Luis A. PAYNO: Juguetes Infantiles (Temas Didácticos de Cultura Tradicional, Nº 13) Valladolid: Diputación Valladolid, [D.L.] 1988; p.p. 23-24.
Polo que respecta ó segundo, a rinxela, non nos foi posible atopar ningunha referencia nin paralelismo; intuimos unha mínima semellanza nun enxeño representado nunha lámina reproducida en PÉREZ y VERDES e TABERNERO BALSA, op. cit., p. 20, tomado da Enciclopedia Espasa que figura na lámina co número 20 coa denominación de Trompo bramador dos iao. Aínda que función e efecto son notoriamente diferentes, o principio físico semella ser o mesmo.
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Rampla helicoidal

Hélice

Buxe

Anga

A Parafusa
(Debuxo a tamaño real).
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groso, o cal se machacaba, e logo se sometía a necesaria

construir polos materiais empregados na súa elaboración:

torsión ata darlle a forma adecuada. As veces aproveitá-

dous “conchos”, un “choto” delgado e unha “baraza” ou

banse tiras de cinc, folla de lata, etc., aínda que en detri-

“cordela”.

mento do bo funcionamento por falta da necesaria rixidez
da peza fundamental no enxeño, do cal o espesor debería

O funcionamento diste enredo baséase nun principio físi-

ser como mínimo dun milímetro.

co de acción-reacción, o cal faino sumamente entretido.

Este enredo 4, por causas fáciles de deducir, non se pro-

Os conchos elexidos deberán ser necesariamente grandes,

digaba, sendo un tanto de privilexiados.

e canto máis pesados mellor, a ambos practícanselle dúas
“furas” que atravesan as dúas mitades polo seu eixe menor

Polo que respecta o nome do mesmo cremos que non pre-

perpendicularmente á xunta das mesmas. O concho infe-

cisa maior aclaración que a que dimana da súa morfoloxía.

rior extráeselle as “galas” aproveitando as devanditas
furas. Despois practícaselle outro pequeno orificio lateral.
Polo contrario ó concho superior respétaselle o seu conti-

A RINXELA

do para, deste xeito, aproveitando o seu peso, lograr unha
maior inercia que propicie o contraxiro como veremos

É un enredo singular, moi enxeñoso 5, e non difícil de

máis adiante.

A Rinxela

4. Xa se deixou constancia dos paralelismos con este enredo na nota 3. Debemos aclarar, unha vez descrito en detalle, que as versións que do mesmo coñecemos en Galicia son menos laboriosas e artesanais, xa que aproveitan outros elementos de procedencia industrial tales coma carretes das bobinas de fio, canelos dos foguetes, puntas de ferro, etc. Todas estas versións prescinden do elemento helicoidal, sendo substituido por un eixe cilíndrico que xira dentro do carrete ou canelo, logrando a acción de xiro mediante unha baraza enrolada na peza externa.
5. Existe un exemplar construído por nós no Museo do Pobo Galego. Fíxose a entrega ó Presidente do Patronato D. Xaquín Lorenzo Fernández. Mágoa que non
figure o dato da comarca de procedencia na súa vitrina, e mesmo a data no que foi feito, ou recreado, xa que procede das mans dun adulto. No mesmo caso
atópanse outras pezas da mesma procedencia.
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caráselle un pequeno orificio que se

Axustado

situará inmediato o interior da parte
superior do segundo concho, o máis
baixo. As furas practicadas a este concho serán lixeiramente superiores o
diámetro do eixe para permiti-lo xiro
dentro do mesmo.

Finalmente cóllese unha baraza,
Detalle fixacións

dunha lonxitude non inferior a unha
braza, pasando o extremo primeiro
polo buraco pequeno do concho inferior facéndoo sair pola fura grande.
Cóllese esta punta que sobresae e

Frouxo

pásase polo orificio do eixe. Feito
esto, practícaselle un nó grande para
que quede suxeito. Logo “enzorrobíllase” a corda ó eixo, habendo situado
previamente

Eixo

ambos

conchos

no

mesmo; a primeira recoredemos que
ha de quedar fixa. A operación realízase tensando lixeiramente a cordela,
para o que se colle o concho inferior
nunha man, mentres que coa outra se
fai xira-lo conxunto eixe-concho
superior e así vaise envolvendo ata
admitir unha lonxitude próxima a
unha braza, incluído o necesario

A Rinxela
(Debuxo a tamaño real).

anaco exterior que se precisa para
tirar de el.

Realizado todo o descrito o enredo está en condicións
A continuación prepárase co choto xeralmente de madei-

para comenzar a funcionar. Suxéitase cunha man polo

ra de castiñeiro, un eixe de sección cilíndrica duns 7 ou 8

concho inferior que xa terá a cordela envolvida (enzorro-

milímetros de diámetro e unha lonxitude de 200-250 mm,

billada), e dase un tirón en seco, facendo sair case toda a

destinado a recibi-los conchos. A derriba quedará fixa for-

cordela, pero tendo a precaución de deixar algunhas “vol-

mando un todo solidario co eixe. Á súa vez ó eixe practi-

tas” enroladas, cedendo a tensión coa mesma rapidez coa
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Sobre o nome do enredo diremos que quizais derive do
son –renxer– que produce ó xira-lo concho, habitualmen-

Fura Ø 7 mm.

te rugoso, sobre o outro.

Foi un enredo moi popular, pois non presentaba grandes
complicacións de construcción e o seu funcionamento

Concho
superior

non tiña outra conservación que o cambio frecuente da
baraza xa que resultaba afectada pola fricción.

Galas

O seu funcionamento é moi semellante ó do popular ioió.

Ø 7 mm.
Fura
Ø 8 mm.

Concho
inferior

Orificio

Fura Ø 8 mm.

A Rinxela
(Debuxo a tamaño real).

que se iniciou e así comenzará o proceso inverso propiciado pola inercia.

Explicada así a cousa parece complicada, sendo sen
embargo fácil, xa que ós poucos intentos percíbese claramente o comenzo do efecto de retroacción e, sen soltar a
baraza, acompáñase dito efecto ó tempo que se cede no
efecto contrario. En canto se adquire algo de práctica nen
sequera é preciso envolver a baraza, abonda con pór horizontal a rinxela e co simple xiro que se produce, moi
breve, é suficiente para comenza-lo movemento.

80
~

VOCABULARIO
Anga Asa, agarradeiro
Baraza Cordel
Buxe Calquera tubo, aínda que normalmente de
ferro, que serve coma rodamento ou
aloxamento dun cilindro, parafusa ou peza
semellante destinada a xirar no seu interior.
Concheira Árbore froiteira (Jugans regia). Forma única
de denominación local na comarca referida.
Concho Froito da concheira.
Cordela Baraza
Couchipé Xogo de infancia baseado en dar “choutos”
–saltos– sobre un só pé ó son de certa
canción.
Choto Pao pequeno, xeralmente dunha pola
(vástago) do pé da árbore.
Enzorrobillar Envolver arredor dun obxecto.
Fura Furo
Gala Gallo do concho.
Miolo Parte blanda, comprensible, do tronco e polas
de certos arbustos e árbores coma o
sabugueiro e a figueira.
Volta Cada un dos tramos da baraza equivalente
á circunferencia do cilindro, cando está
envolvido.
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CRÓNICA

SOBRE AS

DIFICULDADES PARA EXPRESSAR A NOSSA CULTURA PRÓPRIA
• • • • • • • • • • • • • • • •

POR MEIO DA IMAGEM FÍLMICA

J O S ƒ

P A Z

R O D R ê G U E Z

por meio das imagens cinematográO cinema está de actualidade.

ficas. O que não deixa de ser grave,

Especialmente porque se vão cum-

posto que uma cultura para a sua

prir os cem anos do seu nascimen-

sobrevivência tem que se apoiar

to. O nascimento, devido aos irmãos

também nas linguagens modernas

Lumière, à descoberta de Édison, e

Infelizmente a cultura galega, a

de expressão, não só nas clássicas.

também ao trabalho de Georges

nossa própria cultura, por diferentes

A cultura da Galiza foi-se expres-

Méliès, do que muitos terminaram

sando através dos

por chamar sétima arte. Por isso nos

tempos por meio

últimos tempos estamos a acudir a

da palavra oral e

uma efervescência de temas relacio-

escrita, por meio

nados com o cinema: publicações,

da música o canto

edições em vídeo e laser disc, dos

e a dança, por

“clássicos”, organização de ciclos,

meio da pintura e

mostras, festivais... O cinema, por

a escultura, por

tanto, é hoje um fenómeno cultural

meio da arquitec-

-e industrial- muito importante, com

tura e incluso da

um século de vida. Muitas manifes-

fotografia (embora

tações artísticas e a história, a natu-

se perderam mui-

reza, a vida e a cultura de diferentes

Fotograma do corto “Retorno da Tagen Ata”, de Eloy Lozano

tos

arquivos

de

fotógrafos urbanos

povos do planeta são representadas

e rurais, por desí-

por meio das imagens fílmicas.
Ademais de por outro tipo de

tipos de razões -normalmente eco-

dia as mais das vezes ou por falta de

expressões não precisamente icóni-

nómicas- não expressada, excepto

sensibilidade dos mesmos artistas

cas.

contadas e fragmentadas ocasiões,

ou das autoridades culturais). A cul-
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porque não acredita-

Ourenseno, para filmar un dos mais

vam nele, ou porque

formosos documentários do inci-

não o entendiam, ou

piente cinema galego O carro e o

porque o consideravam

home . Como também é necessário

algo frívolo. Apegados

mencinar ao realizador de Cartehle

demasiado à “galáxia

Carlos Velo, que nos tempos da

Gutemberg” não soube-

República e logo do su exilio en

ram

a

México, realizou interessantes fil-

“galaxia Marconi” (em

mes, podendo ser considerado

acertadas

do

como o pioneiro do cinema galego,

McLuhan).

junto com o fotógrafo alaricano José

compreender

sociólogo

visões

Risco , Lousada e especialmente

Suárez.

Otero

Pedraio não entendeCarlos Velo

ram e apreciaram suficientemente a

A CONSCIÊNCIA DA SUA

importância do feito cinemetográfi-

NÃO EXISTÊNCIA

tura galega, riquíssima, permaneceu

co. Tão só Castelao tivo certa sensi-

expressada por meio de todas as

bilidade para o cinema e os seus

Uma das pessoas, as vezes injusta-

Belas Artes e as artes populares, não

desenhos revelam certo grau de

mente esquecidas, que no seu

menos importantes. Mas está quase

fundo fílmico. Os continuadores de

momento de maior sensibilidade

orfa no que se refere à expressão fíl-

aqueles tampouco souberam apre-

tivo para o cinema galego e a sua

mica, a sétima arte chamada cine-

ciar isto e mesmo Domingos García

necessidade de existência foi Luis

ma. Este campo está quase virgem

Sabell não passou mais alá no

Alvarez Pousa. Depois dos seus

na culura galega, embora possa

campo do cinema do período mudo

estudos em Madrid, onde tivo oca-

pensar-se que se recupere em parte

e dos, estupendos por outra parte ,

sião de conhecer o grupo de críticos

nos próximos anos graças ao labor

filmes de Charlie Chaplin. Sim, sem

cinematográficos

da Escola de Imagem e Som da

embargo, devemos sinalar, que

“Reseña”, Urbez, e Alcober, Pérez

Corunha, do CGAI e da TVG, que

Joaquim Lourenzo (Xocas) tivo essa

Gómez, Lamet, etc. e da revista

deveria tomar muito mais em sério

sensibilidade precissa, colaborando

“Triunfo”, como Lara e Galán, e de

este tema porque tem infraestrutura

c

suficiente como para promover,

António

difundir, realizar, exibir o feito

Román,

sobre infinidade de temas relaciona-

realizador

o

da

revista

m

dos com a Galiza e a sua cultura:
documentários sobre temas do
nosso meio sócio-cultural e natural,
filmes etnográficos, filmes biográficos, filmes de argumento sobre histórias, lendas, temas, obras literárias,
etc. de carácter galego.
Un dos maiores problemas que tivo
e tem a nossa cultura foi que os
galeguistas, na sua maioria sempre
viveram de costas ao cinema, ou

Fotograma do corto “O pai de Migueliño”, de Miguel Castelo

84
~

visionar o bom cinema que se projectava nas salas de arte e ensaio
dos anos 60 e 70, Pousa trouxo-nos
ao que este subscreve e a Emilio
Losada, que durante seis anos presidiu o cine clube Padre Feijóo de
Ourense, a ideia de organizar uma
semana de cinema em Ourense na
procura e com o objectivo de chegar a ter um cinema próprio para
expressar a cultura da Nossa Terra.
Acolhimos com entusiasmo a sua
proposta e organizamos no mês de
janeiro de 1973 a que se denominou
“Iª SEMANA DE CINE EM OURENSE”, que se desenvolveu, com êxito

Fotograma do corto “O Cadaleito”, de E. R. Baixeras

inusitado, no cine Mari. O limiar do
programa, cuja capa era da autoria
do pintor Ourenseno Vidal Souto e

José Lois López Cid. Falando do

as suas “Jornadas de Cinema” , o

que chegou a ser um dos cartazes

cinema galego dizia López Cid “o

berço do cinema galego. Desde

mais atractivos, recolhendo uma

cinema galego é a consciência da

Ourense começou a falar-se do

pantalha completamente branca, foi

sua não existéncia. Já é algo”.

tema. Desde Ourense continuou-se
a falar em sucessivas edições da

redactado polo professor e escritor
A frase, por outra

necessidade de que a cultura galega

parte real e muito

se manifestasse através do cinema.

adequada,

As “Jornadas” tiveram seis edições,

revelou

de 1973 a 1978 ambos anos inclusive. Nelas foram apresentados os tra-

Chano Piñeiro
em 1991

balhos sucessivos dos realizadores
jovens galegos. Delas nasceu a ideia
que

de construir uma produtora galega

no ano 1973 se senta-

de cinema. Nelas se chegaram a

ram as bases necessá-

intercambiar as experiências fílmi-

rias em Ourense para

cas de outras zonas do estado, e

o incipiente cinema

mesmo de Portugal e Brasil. Nelas

galego e para tudo

nasceu o famoso manifesto cinema-

aquilo que nos anos

tográfico do cinema das nacionali-

seguintes se levou a

dades assinado por diferentes repre-

c

.

sentantes. Nelas reuniam-se e orga-

Inexplicavelmente

nizavam-se debates, entre os o

muitas das pessoas

jovens

vinculadas de uma ou

Euskadi,

de outra forma ao

Andaluzia, etc. junto com destaca-

cinema galego esqueceram-se con-

dos críticos e realizadores do âmbi-

tiuadamente que fora Ourense, com

to espanhol e português. Das

posteriomente

a
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b

o

realizadores
Catalunya,

da

Galiza,
Canárias,

ou africanas, iam sendo apresentadas sucessivamente as produções
galegas que se realizavam cada ano.
Na edição do 73 foram apresentadas
quatro curtametragens da equipa
“Lupa” de Santiago, cooerdenada
por Eulógio R. Ruibal. No 1974 as
curtametragens apresentadas pertenciam à equipa “ENROBA” da
Corunha, coordenada por Xavier
Iglesias. No 1975 há um avanço
quantitativo e qualitativo nas proFotograma do corto “Fendetestas”, de A. F. Simón

duções galegas. É ademais a edição
na que os filmes projectados são

“Jornadas” de Ourense nascerom os

podiam enterder-se como uma con-

todos eles portugueses, brasileiros e

concursos de guiões cinematográfi-

tinuidade de aquelas de Ourense

galegos. Do 2 ao 8 de janeiro de

cos, os cursos de tema cinematográ-

dos anos setenta, nas que nascera a

1975 projectam-se os filmes galegos

fico e análisse fílmica para formar os

ideia do “cinema galego”.

Serán e Un pequeno incidente de

novos realizadores, e as novas pro-

Carlos Pinheiro (Grupo “Imaxe”); O

duções, inicialmente como docu-

Documento

de

Henrique

R.

“Enroba”

da

mentários ou curtametragens. Mas,

AS “JORNADAS DE CINE-

Baixeras

como sucedeu historicamente na

MA DE OURENSE”.

Corunha) baseado num relato de

cidade das “Burgas” com muitas

(Grupo

Ángelo Fole; Retorno a Tagen Ata,

cousas, por falta de apoio e sensibi-

Nas diferentes edições das “Jornadas

em

lidade dos que tinham que apoiar, o

do Cinema de Ourense”, ademais de

Ourenseno Eloi Lozano Coelho,

trabalho iniciado em Ourense foi

outros filmes destacados de cinema-

baseado num relato de Méndez

aproveitado logo por outros e por

tografias

europeias,

Ferrím; e A Tola de Miguel Gato

outras localidades. Não deve estran-

lusófonas, americanas (especial-

(Grupo “Grea” da Corunha), que

har que a Corunha acabasse por

mente de América Latina), asiáticas

uma vez projectada em Ourense,

hispánicas,

35

mm.

do

realizador

levar o CGAI e a Escola de

por ordem do inefável Governador

Imagem e Som, que por

Civil em aquela altura, fora seques-

tradição e história tinham

trada polo T.O.P e nunca voltou a

que estar em Ourense, e

aparecer, não podendo ser recupe-

como muitas outras cousas

rada apesar dos intentos realizados

acabamos

os

polo primeiro Governador Civil

Ourensenos, tendo grande

democrático em Ourense, Sanz

parte de culpa as nossas

Pech.

autoridades. Menos mal

Do 7 ao 11 de janeiro de 1976 orga-

que

niza-se

perdendo

ficarom

Carvalhinho

em

a

quarta

edição

das

umas

“Jornadas”, sendo projectados os

“Jornadas de Cinema” , que

documentários e curtametragens
galegos A romaria da morte de
Alberto Estévez, em super 8 mm.;
Arredor da equipa “Imaxe” coordeCarlos L. Piñeiro
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nada por Carlos L. Pinheiro; A fala

do muiño mudo do mesmo grupo e

Páramo, filme baseado

realizador, ambas em super 8 mm.;

na famosa obra do mexi-

e Fendetestas de António F. Simón,

cano Juan Rulfo. Entre

em 35 mm., baseado num relato de

os filmes galegos projec-

“O bosque animado” de W. F.

tados devemos citar O

Flórez, filme produzido por um dos

pai de Migueliño, pordu-

mais importantes mecenas do cinema galego, Víctor Ruppen Pardo,
também infelizmente esquecido e

Luis Álvarez Pousa
Foto: Xurxo Lobato, 1987

que bem merecia uma homenagem
de todos nós. Nesta edição levaromse os filmes galegos a outras locali-

zido por Víctor Ruppen

dades como Carvalhinho, Celanova

e

e Mazeda.

jovem cineasta galego,

realizado

por

um

que se dá a conhecer
Sem embargo é necessário a edição

agora, Miguel Castelo,

do 1977, a quinta, que se desenvol-

realizador Ourenseno de

veu entre o 1 e o 6 de abril, e que

grande sensibilidade que

serviu de homenagem ao grande

surpreende a todos com

cineasta galego Carlos Velo, citado

o seu bom fazer e que

anteriormente. De Velo foram pro-

conseguiu com os seus

jectados os filmes realizados no exí-

filmes vários prémios em diferentes

lio mexicano Universidad compro-

festivais. O filme está baseado no

metida, excelente montagem fílmica

famoso relato de Castelao e realiza-

sobre um discurso do presidente

do em 35 mm. vem oferecer o eter-

chileno Salvador Allende aos estu-

no dilema da Galiza, o da emi-

dantes da Universidade de México,

gração, recuperado logo polo infe-

Homenagem a León Felipe, Torero

lizmente

e a sua longametragem Pedro

Pinheiro. Já em 16 mm. projectaram-

desaparecido

Chano

se O cadaleito de Henrique R.
Baixeras baseado num conto de
Ángelo Fole e O herdeiro de Miguel
Gato, ambos também produzidos
por Víctor Ruppen. Do grupo
“Imaxe” coordenado por Carlos L.
Pinheiro -um dos directores galegos
mais prometedores- foram projectados em 16 mm. A ponte da verea
vella e Illa, produzida assím mesmo
esta última por Ruppen. Na edição
que estamos a comentar foram apresentados numerosos filmes vascos,
catalães, canários, castelhanos e
portugueses, ademais de uma muito
interessante representação do cinema

de

América

Latina

(Chile,

Argentina, Cuba e México).
No ano 1978 organizam-se as denominadas “VI Xornadas do Cinema
das Nacionalidades e Rexións”
Fotograma do corto “A Ponte da Verea Vella”, do Equipo Imaxe.
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(como se vê com outro nome).

avanços no tema do cinema galego,

da Junta, Urxa, Continentel e

Nessa edição projectam-se os filmes

graças à primeira pedra posta em

Sempre Xonxa vão marcar um fito

Os oleiros de Eloi Lozano, Circos do

Ourense.

especialmente,

na história do cinema galego, infe-

grupo “Imaxe” e vários filmes de um

graças ao labor de Luís Álvarez

lizmente ainda hoje não superada.

realizador catalão, Lorenzo Soler,

Pousa como Director Geral de

Excepto Continental, cuja temática

sensibilizado com Galiza e com a

Cultura, cargo que para desgraça da

pouco tem que ver com a nossa cul-

temática

foram

Nossa Terra ocupou durante muito

tura, ainda que a expressão verbal é

Gitanos sin romancero, Autopista,

pouco tempo. Com tudo foi suficen-

galega, tanto Urxa -com grandes

unha navallada e a nossa terra e O

te para pôr a andar o Arquivo de

valores pouco reconhecidos, cecais

monte é noso. Foi sem dúvida a

Imagem da Galiza, apoiar o cine-

por ter pouco ritmo por momento-

edição mais completa de todas, com

clubismo e convocar concursos e

como Sempre Xonxa, realizada polo

filmes

de

ajudas para promocionar o cinema

mais prometedor director cinemato-

Benalmádena e de quase todas as

galego que estava a nascer. Durante

gráfico galego, Chano Pinheiro, que

comunidades autónomas, nomeada-

o seu mandato logrou trazer de

nos deixou para desgraça da nossa

mente Catalunya, Aragón, Astúrias,

novo a Carlos Velo a Galiza como a

cultura e do nosso cinema, ainda

Andaluzia,

Castela.

intenção de criar uma escola de

jovem, há muito pouco tempo, já os

Mesmo se chegara a estrear 25,

cinema, intento finalmente falhido

dous filmes em 35 mm. e de longa

filme sobre a independência de

pola saúde precária de Velo e polo

duração que melhor nos apresen-

Moçambique. Mas sendo a edição

pouco tempo que Pousa estivo no

tam duas fazetas da vida e da cultu-

mais ampla e de mais categoria,

posto. Mas é justo reconhecer que

ra galega, com expressões genuina-

com sessões também em Alhariz,

graças à sensibilidade de Pousa para

mente galegas. Sempre Xonxa foi

Celanova,

Mazeda,

com a imagem e cinema galego,

realizada com uma grande sensibili-

Carvalhinho, Monforte e Chantada,

foram realizadas as três primeiras

dade -a sensibilidade que sempre

devido à grande dúvida ocasionada

longametragens de cinema galego:

caracterizou a Chano Pinheiro,

-que pudo fazer fechar o cine-clube

Continental de Xavier Vilhaverde,

recordando-nos muitas vezes a esse

organizador- não se voltou a organi-

Urxa de Carlos L. Pinheiro e Alfredo

grande cineasta espanhol que é

zar uma nova edição. Os organiza-

Garcia Pinal e Sempre Xonxa de

Víctor Erice-, a fotografia muito cui-

dores, cansados por não ter apoios

Chano Pinheiro, filme este último

dada, igual que a direcção dos acto-

nem ajudas e polas incompreensões

que conseguiu um grande reconhe-

res, a comicidade do “Caladinho”,

das

culturais

cimento de público e crítica, e que

os jogos das crianças galegas, a vida

Ourensenas, deixarom o projecto.

é considerada hoje por hoje a mel-

rural, o problema da emigração, o

Projecto que em Ourense ninguém

hor longametragem da muito curta

papel do mestre do povo, os aspec-

intentou polo de agora recuperar.

história do cinema galego.

tos técnicos dos movimentos da

galega,

trazidos

como

do

festival

Canárias

e

Ribadávia,

autoridades

Mas,

Nem se pode dizer que o realizado

câmara, etc., todos estes temas estão

na Corunha e em Vigo, e mesmo no

Mas já antes de se ter produzido

cuidados com agarimo e mimo por

Carvalhinho -ainda que em menor

estas três longametragens, realiza-

Pinheiro e a sua equipa. Por isto o

medida- coincidiu com os objectivos

dores como Eloi Lozano, e os pró-

filme alcançou um êxito e devem

e planejamentos dos organizadores

prios Carlos e Chano Pinheiro tin-

ser muito poucos os/as galegos/as

das “Jornadas de Ourense”.

ham rodado filmes interessantes

que não tenham visionado este

como A castanha e o castinheiro,

filme. Com acerto a TVG tomou a

Malapata e Mamasunción respeitiva-

decisão de editar em vídeo esta lon-

mente.

gametragem, e também Urxa e

PRIMEIRAS
LONGAMETRAGENS

Continental.
Produzidas a finais dos oitenta, com

Na dêcada dos oitenta há pequenos

apoio da Direição Geral de Cultura
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Urxa é um pouco mais fechada, e

com tudo tinha que haver tido

continuidade e para o futuro do

fiquem no tinteiro alguns nomes e

maior sucesso, porque engarça ple-

cinema galego. E também uma ajei-

alguns filmes. Algum dia terá que

namente com a nossa cultura, com

tada política de ajudas -nunca a

fazer-se a história completa do cine-

as nossas lendas e com a fantasia

levada até agora, excepto o período

ma galego, do que já há algum livro

galega. É provável que o problema

de Pousa- desde a Conselharia de

publicado por força também incol-

económicio -sempre o dinheiro-

Cultura pode promover positiva-

pleto.

tinha influídonesta e noutras pro-

mente o cinema galego.

duções galegas mais para mal que
EPÍLOGO: DESDE A ESCOLA

para bem. O filme de Pinheiro e

Convém destacar como dado positi-

Pinal apresenta três momentos na

vo o ter promovido desde a TVG a

vida de uma mulher ao longo do

dobragem de alguns filmes de temá-

Tudo está muito bem. Há que sen-

actual século. Os três episódios O

tica galega como por exemplo A

bilizar os empresários para que pro-

medalhão de Urxa (1º), O tesouro

esmorga de Gonzalo Suárez, basea-

duzam filmes galegos. Porque o

de Pedro Gesto (2º) e O ídolo de

do no famoso romance de Blanco

cinema galego pode e deve ser ren-

Mider (3º) vão-se encadeando e

Amor, O bosque animado, filme

tável. Há que lograr que a TVG, em

sucedendo de maneira mágica, pas-

baseado neste caso no relato de

vez de comprar material foraneo -

sando do meio rural ao urbano,

Fernández Flórez. Haveria que con-

muitas vezes impresentável- e caro,

como se de uma lenda galega se tra-

tinuar por este caminho iniciado.

promocione os programas e pro-

tasse.

Como positivo foi e é recuperar fil-

duções próprias, nas que dê entrada

mes antigos, documentários, tec.,

aos jovens realizadores galegos.

Posteriormente a estas três filmes,

que dormem os sonhos dos justos

Mas isto não tem nengum valor se

realizadores como o mesmo Chano

em currunchos de museus e mesmo

não vai acompanhado de uma polí-

Pinheiro, Manolo Abad e especial-

em casas particulares ou cinemas

tica pedagógica encaminhada a

mente Miguel Castelo, realizarom

velhos.

lograr que nas aulas de primária, de

filmes também interessantes como
O caminho das estrelas, um docu-

Não queremos esque-

mentário-ficção

cer-nos, porque é de

realizado

por

Chano, ou O desejo, filmado por

justiça

Castelo e baseado num conto de

labor

independente

Rafael Dieste. E também Héctor

desde

Madrid,

Carré, menos conhecido, com filmes

escapadas a Galiza, de

como A sorte cambia, Coitadinhos e

Ismael González, natu-

Dá-me lume.

ral do Carvalhinho, e

lembrá-lo,

o

com

que ademais de produA Escola de Imagem e Som da

zir Retorno a Tagen Ata

Corunha e a TVG podem e devem

de E. Lozano no seu

ser a canteira dos realizadores

dia, realizou documen-

jovens galegos e das novas pro-

tários sobre Curros e

duções. Uma política adequada da

Celso Emilio e tem

TVG, promocionando os programas

muito material já rodea-

de produção própria, nos que se

do de um projecto titu-

conte com a escola acima citada e

lado Os galegos.

também com o CGAI e o IGAEM
(por meio do Centro Dramático

É este um artigo incom-

Galego), deveria ser a base para a

pleto.

Provavelmente
89

~

secundária e universitárias se forme

pre. A falta de sensibilidade de mui-

cos cinematográficos galegos e

a alunos/as no domínio da lingua-

tos fotógrafos que tirara ao lixo os

organizadores de “mostras” e “festi-

gem icónica e fílmica. É desespe-

seus negativos -alguns ao mar- e a

vais”.

rante ver o alto grau de desconheci-

mesma falta de sensibilidade das

mente que crianças e jovens têm

autoridades de turno, de directores

O grande fotógrafo alaricano José

sobre a expressão fílmica (planos,

de museus e de arquivos históricos,

Suárez nascera o ano 1902 e morreu

movimentos da câmara, o labor do

foi e ainda é proverbial na Nossa

no ano 1974. Com ajuda de Velo

director e a sua equipa, o jogo com

Terra. Recuperar o que ainda fica

começou

o tempo, o espaço e movimento).

deveria ser um projecto de todos,

“Marinheiros”, no que pretendia

Não estamos a pedir que no currí-

nomeadamente das autoridades cul-

mostrar o labor dos trabalhadores

culo escolar se inclua uma discipli-

turais.

do mar. Filmado parte em Bueu e

a

filmação

de

Cangas, a guerra “incivil” (em palav-

na sobre liguagem cinematográfica,
porque ao melhor esse não seria a

“O carro e o home” é um extraordi-

ras de Castelao) impediu que o ter-

alternativa adequada.

Estamos a

nário filme de A. Román que recu-

minasse e tampouco o pudo fazer

pedir sem que nos centros de ensi-

perou Eloi Lozano ao encontrar no

no exílio americano. Haveria que

no de todos os níveis se organizem

Museu de Ourense o “copiom” ini-

recuperar as bobinas filmadas, tare-

actividades circumescolares relacio-

cial do filme. O Museu do Povo

fa realmente difícil, ainda que não

nadas com o cinema: cine-forum,

Galego (que distribui este filme em

impossível. Na revista “O Ensino” nº

aula de cinema para conhecer o

diversos formatos e incluso em

4, do ano 1982, o assinante do pre-

ABC desta arte, colóquios, pro-

vídeo) encarregou-se de restaurá-lo,

sente artigo publica uma crítica na

jecções dos clássicos com análisse

ponhendo-lhe a voz de Joaquim

pag. 56 sobre esse estupendo livro

de planos e moviventos de câmara,

Lourenzo, que fora colaborador no

de fotos da editora “Xerais” “Galiza,

relações práticas em vídeo e mesmo

seu dia do realizador. Na revista “O

terra, mar e gentes”, no que José

em super-8, etc. Mas nunca como

Ensino” nº -0- (ano 1980) pag. 59,

Suárez plasma com verdadeira arte

uma disciplina formal da que há

recolhe-se um pequeno estudo

a vida dos galegos/as, esses galegos

que fazer um exame e ser qualifica-

sobre o filme escrito polo mesmo

e galegas que conservaram como

do com uma nota, que é o pior sis-

Eloi Lozano. A revista “O Ensino”

ouro em pano -em palavras de

tema para promover, promocionar e

estava editada pola ASPGP.

Castelao- a nossa formosa língua.

algo.

Carlos Velo nascera em Cartelhe no

São poucos, infelizmente, ainda

Introduzamos já de maneira activa o

ano 1909 e morreu no México no

hoje os que lhe reconhecem a

cinema nas escolas, com ciclos

1988, sem ver cumprido o seu

Pousa o seu grande labor a favor do

temáticos, criando incluso cine-clu-

sonho de dirigir na Galiza uma

cinema e da cultura galega. Labor

bes escolares. E paralelamente faga-

Escola de Cinema para os jovens

ademais prolongado com o tempo e

mos que os estudantes amem e

realizadores. No ano 1936 recebeu

sempre útil para as imagens da

apreciem a cultura galega expressa-

em París um prémio pola sua curta-

Galiza. Lástima que, por culpa das

da no nosso idioma. Eis o caminho.

metragem “Galiza”. Parece que se

típicas necessidades dos políticos

conserva uma bobina deste filme

galegos, fosse cessado no seu cargo

Se nos pomos a estudar e investigar

que é necessário recuperar quanto

o Director Geral de Cultura pouco

os arquivos fotográficos que na

antes. Velo veu a Ourense por pri-

tempo depois de ser nomeado. Os

Galiza se perderam, ficaríamos sur-

meira vez no ano 1977 trazido polos

culpáveis continuam ainda hoje no

preendidos negativamente de que

organizadores das “Jornadas do

poder de costas viradas para a ima-

parte da nossa vida, da nossa cultu-

Cinema de Ourense” (um dos quais

gem fílmica.

ra ou da nossa história e do nosso

é o que assina este artigo), feito que

património desapareceu para sem-

esquecem a cotio muitos dos críti-

fazer amar qualquer cousa, ou
mesmo

para

aprender
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O manifesto mencionado fora assi-

nado por todos os representantes de

o filme seqüestrado. Era o amo da

todas as comunidades do Estado e

morte do Dictador.

de Torcela.
Depois do ano 1977, Velo voltou

tivera certa repercusão naquela altura no mundo do cinema e entre os

Víctor Ruppen, arquitecto corunhés,

várias vezes a Galiza. Uma delas

jovens realizadores vascos, catalães,

dedicou parte do seu dinheiro a

sendo Pousa Director Geral de

galegos, canários, etc. No manifesto

produzir muitos dos filmes realiza-

Cultura, que patrocinou a viagem, e

ficava claro que os cinemas das

dos polos jovens directores de cine-

nós tivemos a ocasião de voltar a

nacionalidades tinham que ter con-

ma galego. Homem agradável e sen-

ver a Velo e viajar incluso com ele e

teúdos da própria cultura autóctona

sível, aberto, progressista, empren-

Pousa à sua casa natal de Cartelhe

e ser expressados por meio da lín-

dedor, deixava incluso a sua câmara

onde ainda conservava uma estu-

gua de cada comunidade.

sem pedir nada a câmbio. Algum

penda biblioteca, que não sabemos

dia há que homenagear a este gran-

onde foi parar depois da sua morte.

O “Centro Galego das Artes da

de “mecenas” e recordá-lo sempre,

Imagem” (CGAI) era um projecto da

porque são muitos os desapareci-

época de Pousa que se efectivizou

dos, que o esquecem a diário.

no mandato de Daniel Barata como

Ruppen é um fito importante na his-

conselheiro de Cultura. Por tradição

tória do cinema galego.

e trabalho anterior tinha que ter sido
criado em Ourense. Curiosamente

O Ourenseno Eloi Lozano, um dos

foi-se para A Corunha, embora o

melhores publicistas galegos, foi

conselheiro fora Ourenseno, porque

sempre o incompreendido que

tampouco

autoridades

nunca apoiaram, embora realizara

Ourensenas mostravam interesse

filmes galegos com uma grande sen-

oferecendo os locais oportunos com

sibilidade e com grandes conheci-

agilidade e rapidez, como fizeram

mentos técnicos sobre cinema. Mas

os corunheses, que também polo

nunca

mesmo motivo se levarom para alí a

Ourenseno que patrocinara os seus

Escola de Imagem e Som. Dirigida

trabalhos, perdendo-se de seguro e

também por um Ourenseno, Manuel

de momento um dos mais promete-

González.

dores directores do jovem cinema

as

apareceu

o

“mecenas”

galego. Eloi Lozano é ademais um
O “Tribunal de Orden Público”

dos primeiro licenciados em cinema

(T.O.P.) era um inquisidor tribunal

da Galiza. Realizou os seus estudos

franquista, que utilizou o fascista

na

governador

Informação

valenciano

Llovel

Faculdade

de
da

Ciências

da

Universidade

Muedra para ordenar o sequestro de

Complutense de Madrid. Queimado

“A Tola” depois de ter visto o filme

e escarmentado, temos a esperança

na

Colégio

de que algum dia volte a fazer cine-

Salesiano, levantando-se na metade

ma galego. O seu filme “Os oleiros”

da sessão e berrando “Ahora ya sé

é um dos filmes etnográficos mais

lo que es cine gallego”. O filme não

interessantes da Galiza. Na revista

pudo ser recuperado e pensamos

“O Ensino” nº 1 (março-abril de

que nunca o será. Lástima que por

1981), pag. 61, o autor do presente

culpa do dinheiro não fosse uma

artigo realizou uma crítica deste

cópia em vez do “copiom” original,

filme, baixo o pseudónimo de Pepe

sala

de

actos

do
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ISAAC DÍAZ PARDO

gação podemos destacar Xente do

Nasceu en Santiago em 1920,

meu rueiro (Buenos Aires, 1954),
Midas, o ángulo de pedra (Buenos

onde estudou o bacherelato.

Aires, 1956), Organización de

Depois da Guerra Civil titulou-se

Industrias manufactureras ( A

em Belas Artes, na Escola de San

Corunha, 1960), El ceremista

Fernando em Madrid. Em 1943

Arranz y su escuela (A Corunha,

cubre uma praza de professor auxi-

1963), El escultor Emiliano

liar de Dibuxo na Escola Superior

Barral (A Corunha, 1964),

de Belas Artes de San Jorge de

Galicia hoy (París, 1965),

Barcelona. A partir de entom reali-

Cecilía la acróbata (A

za espossições em Madrid,

Corunha, 1966), Galicia

Barcelona, Londres, Buenos Aires,

hoy y el resto del

A Corunha e Vigo. Em 1949 come-

mundo (A Corunha,

za a sua obra de direcção da nova

1987). Ademais de

industria galega de Cerámica do

vários Carteis

Castro. Em 1955 monta uma

de Cego e

empresa de cerámica em

multitude de

Magdalena (Argentina). Juntamente

trabalhos

com Luís Seoane, e com o apoio

periodísticos.

teórico dos intelectuais galegos que

Entre os seus

permanheciam na República

prémios e con-

Argentina constitue o Laboratório

decorações pode-

de Formas de Galiza. A partir dos

mos citar: O

anos setenta comeza a combertir

Pedrom de

em realidade uma série de empres-

Ouro (1976),

sas recuperadoras da memória his-

Prémio da Junta

tórica de Galiza como o Complejo

de Galiza (1988), Medalha de Ouro

de Sargadelos com o seu

e Filho predileto de Santiago

Seminário, o Museu “Carlos

(1988), Prémio Otero Pedrayo

Maside”, Ediciós do Castro, o

(1990), Doctor Honoris Causa polas

Laboratório Geológico de Lage, o

Faculdades de Biologia e História

Laboratório de Industria e

da Arte da Universidade de

Comunicação.

Santiago de Compostela (1992),

Entre os seus trabalhos de divul-

Galego do ano (1993), Cruz da
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MATERNIDADE, barro cocido.
47 cm. alto.
Col. herdeiros Federico Nogueira. 1950
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NOTAS SOBRE
ANTROPOLOGIA
CULTURAL

Estamo-nos acercando

o povo rústico em relação

aos douscentos anos

com o urbano ou o cortesa-

de quando começarom as

no. Os estudos iniciarom-se

preocupações polo que fazia

em

distintos

pontos

da

Europa, pero forom
os do Norte quem
levarom a dianteira. Eles forom os

Desnudo de Cecilia la Acróbata. Unha chave.

primeiros que criarom

colecções
que

da sua experiência histórica;

a

só o exemplo e as trans-

popular,

missões orais de pais a fi hos.

etnográficas
representavam
cultura

sem referências testimoniais

distinguindo-a da
culta

O saber do povo acunha-o o

(Folkliv, folkliv fors

inglês Thoms no ano 1846

king, volkskunder,

com o conhecido folk-lore.

volkslieder, folclo-

Este termo, folclore, foi intro-

re), a vida do povo,

duzido na Espanha a fins do

a arte do povo, os

século passado polo pai de

contos e as crenças

António Machado y Álvarez,

do povo, a ciência,

nascido, este na Rua Nova de

o saber do povo,

Santiago de Compostela em

cultura

Con Antón Fraguas e Fraguas polas rúas de Santiago en 1988.
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tempos nos que o seu pai foi

ou manipulação do saber do

catedrático na Universidade

povo antes que o seu saber

Compostelana.

mesmo.

experiência histórica.
A incorporação da experiência histórica no trabalho do

Con Ramón Piñeiro e Fco. Fernández Del Riego nun Seminario
celebrado no Museo Carlos Maside no 1982.

No nosso

homem, através de centros

tempo,

o

de ensino e informação, ou

tema está

registrado em livros, arqui-

por distin-

vos, museus, e outros meios,

guir o que

é o que distingue à cultura

é

culta.

cultura

definir que a cultura popular

o que é

se identifica polo falta de

cultura

meios mnemotécnicos, que

c u l t a ,

são os que se observam na

ainda que

cultura culta.

a fronteira do popular e do

assumidos

culto seja bem imprecisa.

Libre

produziu a cultura popular

de

Enseñanza” e na Galiza logra-

O termo cultura

rom identidade no velho

não difere do

Seminário

termo

de

Estudos

Polas condições nas que se

civili-

Galegos, que iniciou os pri-

zação; a m bos

meiros estudos e a primeira

distingue m o

colecção etnográfica que tive-

labor que fa i

mos e que serviu de base e

o

informou, um tanto clandesti-

que é natureza.

homem do

Diaz Pardo visto por el dibujante argentino Sàbat en 1975

“Institución

pola

poderíamos

popular e

Os estudos folclóricos forom
aginha

Assím,

namente, à criação do Museu
do Povo Galego.

A cultura popu-

Hoje, o termo folclore passou

lar é a que, com

de repressentar princípios

mais ou menos

sérios da evolução social da

pureza,

não

cultura, a repressentar um

dispõe

de

conceito vulgarizado, comer-

meios técnicos

cializado, prostutído, de jeito

memorizadores

que o qualificativo folclórico,

que incorporem

marca, ao que se aplique

ao

mais bem como falsificação

humano

quefazer
a
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Contraportada do libro “Galicia hoy”

agroma por via de subcons-

que não podemos é tentar

características, tanto na cultu-

ciente.

reviver a cultura popular ou

ra material como na imaterial.

A cultura popular é importan-

os seu produtos, pois isso

distinguem-se

nela

certas

A primeira de todas é que se
produzia

para

necessidades

satisfazer
concretas,

materiais ou imateriais. Logo
está o seu carácter colectivo
e/ou anónimo, ainda que se
conheçam os seus actores.
Por razões de espaço e precariedade de comunicações
onde se produzia, está marcada por razões étnicas que
impugerom as características
da terra na que se afincava, o

AS PARCAS, óleo sobre lenzo. 150 x 200 cms. Col. fam. Díaz / Arias. 1945

que levou a definir a linguagem diferenciada dos povos.

supõe falsificá-la. E isto é

Quanto ao seu carácter for-

bem conhecê-lo, pois de

mal, quando é mui puro, o

assumi-lo podemos coligir

informe não podia vir-lhe

com deve ser o carácter das
cousas que temos de fazer
hoje. Mas iste é um tema mui
longo e há que deixá-lo para
outra vez.

O CONCERTO DE ZANFONA, óleo sobre lenzo. 191 x 277 cms. Col. Arq. MACCM. 1946

mais que da experiência his-

te estudá-la pois nela há algo

tórica que jaz em nós, de cul-

autêntico,

turas desaparecidas, e que

podemos aprender algo. O

do

95

~

que

ainda

Texto de Isaac Diaz Pardo reintegrado por Isaac Alonso Estravís a pedido do autor

MULLER QUE LEVA NA CABEZA AS COUSAS QUE VAI PRECISAR
NA VIDA, óleo sobre cartón, 54x24cm. Col. ARQ. MACCM. 1964
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Dunha publicación do Ateneo Ferrolán adicada a Luís Seoane.
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Chamamento ‡ cultura.
No número 0 desta revista facíamos un chamamento
á Cultura e ás “culturas”, compendio sinxelo da
filosofía desta publicación.
Repetimos aquel chamamento para todas as persoas
que non tivesen acceso ao citado número 0.

Invitación á Cultura...
e ás “Culturas”
A Cultura

é patrimonio de todos, e ninguén debe utilizala como algo
maleable ás súas necesidades, intereses ou circunstancias persoais. Neste sentido a
cultura ten que ser “Obxectiva”.

Claro que a “cultura”

(en minúscula), en tanto que agrupa vivencias, sentimentos ou expresións personais de cada home, é tamén SUBXECTIVA. Todas esas
culturas individuais, agrupadas, clasificadas, sistematizadas, estudiadas... forman a
CULTURA (con maiusculas).

Todas aquelas persoas que teñan
interés en publicar artigos ou traballos nesta revista poden-se dirixir a:

RAIGAME.
Aptdo. 484
Tlf. e Fax 249493
32080- Ourense

Raigame

é unha revista de CULTURA, máis sobre todo de “culturas”. A
bon seguro que todo galego, ten algo que engadir en particular á CULTURA galega...
e dende RAIGAME axudaremos e apoiaremos para que así o faga.

Nace así Raigame

co firme propósito de se convertir nunha revista de
investigación e divulgación científica, onde teñan cabida todos aqueles traballos
sobre arte, cultura e tradicións populares, que axuden a manter vivo o espíritu e tradición dos nosos antergos.

Pretendemos

dar cabida a todas aquelas colaboracións que desde calquera organismo, asociación ou mesmo a título personal se nos faga chegar coa intención de dala a coñecer mediante a súa publicación nesta revista.

Respetaranse

integramente as formas e os contidos dos traballos remitidos, sen que esto signifique compartir as ideas e opinións dos textos publicados,
procurando adaptalos físicamente ó espacio disponible ou deseño da mesma.

A dirección

da revista velará que os traballos publicados teñan un mínimo de calidade e rigurosidade científica.
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