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C O NCURSO DA V ROMARÍA ETNOGRÁFICA

VILANOVA DOS INFANTES - 17 DE MAIO DE 2006

En Celanova, o 8 de setembro de 2006 constituíronse os xurados correspondentes, para analizar os traballos presentados aos concursos de fotografía, literatura e investigación convocados pola organización da
“V Romaría etnográfica Raigame” celebrada en Vilanova dos Infantes o pasado 17 de Maio día das letras
galegas, resolvendo cada un deles o seguinte:

APARTADO DE FOTOGRAFÍA

APARTADO DE INVESTIGACIÓN

O xurado constituido por Baldomero Moreiras Blanco, Fracisco
Xavier Álvarez Campos e Antonio Piñeiro Feijóo, acordou conceder
os premios da seguinte maneira:

O xurado constituido por Marcos Valcárcel López, Afonso VázquezMonxardín Fernández e Xulio Fernández Senra, acordou conceder
os premios da seguinte maneira:

Primeiro premio de 600 €:
Fotografía presentada por Hector Porfilio Guzmán Mendoza, do
Carballiño (Ourense), co título “H4”.

Primeiro premio de 600 €:
Ao traballo presentado baixo o pseudónimo “Centauro” e titulado
“Metalurxia e técnicas esquecidas dos ferreiros”. Aberto o sobre, o
traballo resultou ser de Aníbal Cid Babarro, de Ourense.

Segundo premio de 300 €:
Fotografía presentada baixo o pseudónimo “O home do ollo
máxico”. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de Juan Andrés
Hervella Vázquez, de Ourense.

Segundo premio de 300 €:
Ao traballo presentado baixo o pseudónimo “Tardo” e titulado “Os
sesres sobrenaturais de Filgueira”. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de Liliana Carro Estévez, de Vigo.

O xurado acordou crear un terceiro premio de 50 €
a tres fotografías, que corresponden ás fotografías
presentadas por:
Diego Luis D. González, de O Carballiño baixo o pseudónimo
“Ecos”.
Manuel Blanco Guerra, de O Carballiño baixo o pseudónimo
“Troula”.
Ascensión Rodríguez Nóvoa, de O Carballiño baixo o pesoudónimo “Meus ollos”.

APARTADO DE LITERATURA
O xurado constituido por José María Rodríguez Álvarez, Lalo Pavón
González e Begoña González Guerrero, acordou conceder os
premios da seguinte maneira:
Primeiro premio de 600 €:
Ao traballo presentado baixo o pseudónimo “Fortunato de
Trasmundi” e titulado “Conto de Nadal”. Aberto o sobre, o traballo
resultou ser de Xoán Xosé García, de Ferrol.

Ademais, o xurado acordou conceder tres accesits a:
Fotografía “H5”, de Hector Porfilio Guzmán Mendoza, do
Carballiño (Ourense).
Fotografía “Redeira”, Juan Andrés Hervella Vázquez, de Ourense.
Fotografía “O dragón de Raigame”, de Miriam Amaro Lois, de
O Carballiño.

Segundo premio de 300 €:
Ao traballo presentado titulado “A aventura do mar”. Aberto o
sobre, o traballo resultou ser de Purificación Rodríguez Rodríguez,
de Ourense.

Menores de 16 anos, premio de 150 €: Deserto

Menores de 16 anos, premio de 150 €:
Ao traballo presentado baixo o pseudónimo “Golfiño” e titulado
“Ollando ao meu redor”. Aberto o sobre, o traballo resultou ser de
Sara Cid Feijóo, de Ourense.

O xurado acordou conceder un accesit á foto “Paola 3”,
de Paola Pérez Fernández, de O Carballiño.
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METALURXIA
E TÉCNICAS
ESQUECIDAS
DOS FERREIROS
Aníbal Cid Babarro

I.- MEMORIA XERAL
1.- NOTAS SOBRE A ORIXE DA
METALURXIA

metais, e das súas experiencias apro-

sula e queda illada. No século IV

veitouse o pobo Semita; empregaron

a.C., os Celtas continentais inaguran

o cobre miles de anos antes que en

a “Cultura de La Tène” cuxo núcleo

Europa. Os Fenicios acapararon o

está nos Alpes, e acaba extendén-

comercio da antiguedade porque

dose polo centro de Europa, Franza

A opinión xeral coincide en que a

coñecían o segredo da existencia de

e norte de España. A riqueza desta

idade dos metais empeza co des-

minas de estano no País de Gales e

cultura baséase na extracción do

cubremento da fusión dos minerais,

en España onde comerciaban cos

sal das minas pretas, e localízanse

considérase que a orixe da metalur-

Tartesios.

restos do traballo mineiro diste pobo,

xia remóntase á idade de bronce, no

como picos, palas, mazos, antor-

ano 3500 a.C., cando por casuali-

Coñecida a fusión da magnetita, na

dade, uníronse os minerais de cobre

idade de ferro desenrólase a meta-

chas, etc.

e estano; xa que ninguén podía pre-

lurxia, porque iste metal é superior

En Galicia xa se explotaba o ferro no

ver que unindo un metal brando con

ó bronce en canto a dureza e os

ano 1000 a.C., sendo o seu apoxeo

outro máis brando, resultase unha

xacementos son máis abundantes

na idade media, na comarca da

mestura dura.

e fáciles de explotar. Comeza a

Pobra de Brollón e no Caurel. No

ser empregado polos Hititas, no II

Incio, Samos e Quiroga houbo moi-

A zona de orixe establécese na

milenio a.C., e impórtase de Oriente

tas ferreirías, nas que se mesturaba

rexión de Colquida, ó sur do Cáucaso

Medio a través do Mediterráneo e

o ferro galego para enriquecelo

e do mar Negro, oeste de Armenia e

do Cáucaso, pola emigración das

co mineral de Vizcaia. O primeiro

ó norte do lago Van, en Asia, no

tribos Celtas, que chegan a Europa a

alto forno de España establécese

que hoxe é o noreste de Turquía.

partir do ano 1200 a.C.

en Sargadelos (Lugo) no século XIX,

Era unha zona moi poboada, onde

e empregaba material de Reinante

o cobre e o estano eran abundantes

A partir do século VIII a.C., os Celtas

e Viveiro; a partir do século XX,

na época.

participan da cultura “Hallstatt”

a produción decae progresivamente

extendéndose polo interior da penín-

pese ao éxito acadado pola “Viveiro

A Biblia (Xénesis 4,22) sinala a

sula Ibérica; pero polas trifulcas cos

Iron Ore Company” e a “Compañía

“Tubalcain”

Íberos, perden o noroeste da penín-

General Minera de Galicia”.

como

forxador

dos
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fauces, fouciños, machadas, dentes
de grade, rellas do arado, ferraduras para as caballerías, ferras
para as rodas dos carros, cancelas,
balcóns e por riba de todo, adícase
o arranxo das pezas rotas e gastadas. O ferreiro a miúdo valíase dun,
ou varios axudantes que ó mesmo
tempo ían aprendendo o oficio.
As ferramentas do obradoiro pódense
agrupar segundo as funcións nas que
se empregan, sendo éstas as de percusión, suxección, corte e retocado;
a maioría delas facías o mesmo
ferreiro, polo que para cada traballo
Forxa de Vilardemilo, Viana do Bolo-Ourense.

teña unha ferramenta axeitada.
Antes, en todos os pobos había

2.- OFICIO DE FERREIRO

no manexo dunha sóa máquina. O

ferreiros e ás veces varias forxas

“ferreiro de groso” é o que traballa

no mesmo lugar. Hoxe, ou mellor

O oficio de ferreiro é un dos de máis

soamente obras grosas como bal-

dito, dende o derradeiro cuarto do

prestixio, tradición e arraigo dentro

cóns, arados, etc.

século XX, foi desaparecendo o ofi-

do país galego, rexistrándose a súa

cio artesán e xa non podemos velos

presenza dende a nosa cultura cas-

Os ferreiros foron os principais abas-

traballar; e os que se manteñen rara-

trexa; empezou nas ferreirías onde

tecedores de todo tipo de útiles

mente siguen arranxando ferramentas

se fundía o mineral de ferro, co que

para a comunidade rural galega ata

agrícolas. Introduciron no obradoiro

en estado líquido enchíanse moldes

ben entrado o século XX, momento

a soldadura eléctrica que empregan

de arxila para facer pezas coladas,

no que senten, cada vez con máis

na maioría dos traballos e adícanse á

barras e lingotes. Por iso chámaselle

peso, a competencia da moderna

fabricación de portas de chapa, fies-

forxa á fragua.

industria que lle recorta o volume da

tras e enreixados para protexelas.

produción e os relega a un plano moi
O diccionario define como ferreiro

secundario. Hoxe mantense soamente

o artesán que forxa a man diver-

na cerraxería ou forxa artística, onde

sas pezas de pequeno e mediano

é posible atopar ferreiros forxadores,

O obradoiro do ferreiro está apar-

tamaño; antigamente encargábase

capaces de facer traballos difíciles

tado e é independente da vivenda

de executar todos os traballos que

de conformación, empregando técni-

familiar, xa que o seu labor ía empa-

conforman a forxa (caldeo, solda-

cas doutros tempos.

rellado co uso do carbón, o lume e

dura, moldeado, tratamentos e aca-

3.- OBRADOIRO DO FERREIRO

un ambiente moi ruidoso con emisión

bado), hoxe en día, xa non se

Na forxa o ferreiro encárgase de

de fumes. Dentro ten como peza

atopan nas forxas dos pobos istes

darlle forma ó ferro de forma arte-

principal a forxa, que consta de dúas

artesans; pois abandoaron a preca-

sanal e con elementos simples: incre,

partes, a do lume coa fragua ou

riedade e son especialistas na indus-

martello, mazos, limas, tenazas, cor-

fornalleira e a do aire para avivar o

tria metalúrxica, onde as máquinas

tafríos, punzóns, etc.; constrúe ferra-

lume co fol. O fol móvese tirando da

reemprazaron o traballo manual e

mentas variadas para os traballos do

cadea dun cambón que ten suxeito

os operarios están especializados

campo: sachos, eixadas, picarañas,

por detrás e que dispón dun peso
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para voltar á súa posición inicial; ao

activar a combustión do carbón vexe-

Na fragua trabállase coas barras

tirar comprímese a parte de abaixo e

tal ou de pedra; de vez en cando,

preparadas da forxa e quéntanse

o aire pasa a través dunha trampilla

avívase o lume rociando con auga a

no lume respetando a “fase sólida”,

ó compartimento de arriba, que ó

fragua. Entre a fornalleira e o fol hai

é dicir ata 1300ºC, o que permitirá

soltar a cadea e por efecto do peso

unha pedra que fai de parede sepa-

moldear o material con diferentes

propio comprime iste espazo e o aire

radora cortalumes, e ten un furado

formas sen chegar a temperatura de

pasa pola caña á fornalleira, para

polo que pasa a caña.

fusión do ferro que é de 1535ºC, o
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groso, púñase no medio do fogar e
cubríase cunha capa de carbón para
concentrar a calor; ata que se puña
da cor desexada para traballalo, e
se non estaba preparado nise intre o
ferreiro para darlle forma, retirábase
o ferro do medio do fogar, sen apartalo demáis para que non enfriase
moito; quéntase de novo no intre de
darlle a forma.
A zafra ou incre, ten unha parte
cónica e outra plana recta, (na bigornia son apuntadas), é onde se lle da
a forma ó material e complétase coa
pía de auga para templar as pezas.
Na zafra, o mestre manexa o marteFol e Fornalleira no Museo Etnográfico de Viana do Bolo, Ourense.

llo pequeno e o axudante o grande,
batendo no ferro os dous acompasadamente; cando a forxa era impor-

que cambia as suas propiedades. O

roxo sombra (650ºC), roxo normal

tante tiña dous axudantes, sendo tres

ferreiro non dispuña de termómetro

(750ºC), roxo cereixa claro (800ºC),

as persoas que baten no ferro.

polo tanto, a súa apreciación da tem-

roxo cereixa pálido (900ºC), ala-

peratura facíase polo cor que collía

ranxado (1050ºC), amarelo claro

Feitas as pezas había que templalas,

o material segundo se quentaba na

(1150ºC) e branco brilante (1300ºC).

meténdoas na pía da auga. Para isto

fragua. Istes tonos eran os siguintes:

Cando o ferro a quentar era moi

úsanse as tenazas coa boca segundo
a forma da peza, sendo un traballo

Incre e ferramenta da forxa do José Luis de Sta. Cruz da Rabeda,
S. Cibrao das Viñas-Ourense.

que non facía calquera, sobre todo
cando as pezas eran de corte.
A moa, pedra de afiar ou molexón,
era circular e tiña un diámetro de ata
80cm, cun grosor de 10cm aproximadamente, que pesaba uns 100
kg e viñan da provincia de Lugo.
Eran de pedra natural e ía montada
sobre unha estrutura de madeira
e o eixe tiña un extremo curvado
onde se articulába un pedal de 50
cm, que permitíalle ao ferreiro facer
xirar a pedra co pé, e tamén dándolle á palanca cando había algún
axudante, mentres o ferreiro afiaba.
Iste tipo de moa emprégase sempre con auga, ben deixándoa caer
sobre ela, ben poñendolle por riba
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un recipiente ou corno goteando,
que ía humedecendo a medida que
xiraba.
Completábase o obradoiro cunha
mesa ou banco no que se amarraba
o torno para fixar as pezas, traballalas polo miúdo e rematalas; para
estos labores empregánse limas,
tenazas de corte, talladeiras, destaxador, punzóns, serras, alicates,
etc.; tampouco poden faltar algunha
ferramenta de carpinteiro, xa que hai
que facerlle os mangos dos fouciños,
cuchillos, podadores e fouces.
Preto do banco e fixo na parede,
estaba o torno de barrenar, que ten
tres partes: manivela, fuso e brocas
de diferentes calibres para as distintas clases de furados, os que sempre
se rematan cunha broca maior para
facerlle o avellanado para encaixar
a cabeza dos remaches.

4.- MATERIA PRIMA QUE EMPREGA
Das minas, picando, extraíase o
mineral que era transportado en
carros ata o forno baixo, tipo fra-

rápida; coa fudición enchíanse mol-

cundarios son as placas de soldadura

gua catalana, que se cargaba pola

des de barro en forma de barras,

para unir o ferro, auga para templar

boca superior co mineral que se

que máis tarde eran laminadas

as pezas e tamén o aceite para tem-

alternaba en capas co carbón vexe-

por medio de martelos movidos

plar as follas dos coitelos, así como

tal. Logo avivábase o lume coa

pola auga (mazos); istes produtos

o entusiasmo, a dedicación e o amor

axuda de foles hidráulicos; isto facía

mediotraballados eran mercados

ó traballo son a clave para obter un

que os gases quentes ascenderan,

polos ferreiros, que nas súas forxas

bo produto.

quentando os materiais sólidos que

moldeaban a golpe de martelo

descendían; durante o descenso a

contra a incre para facer os apeiros

O ferreiro traballa con barras de

carga sólida sofre transformacións:

de labranza.

aceiro que ten as propiedades mecá-

quentamento, desecación, redución

nicas estables e que si se almacena

(mineral), combustión (carbón), e

As materias primas que emprega o fe-

nun local seco, sen humidade, a oxi-

fusión. Pola parte inferior da fra-

rreiro son moi sinxelas. Usa o ferro e

dación é mínima, e a delgada capa

gua, extraíase en estado líquido o

o carbón vexetal fundamentalmente,

roxiza superficial que se pode formar

material fundido e a escoria que

anque nos derradeiros tempos empre-

desaparece coa calor da fragua,

flotaba por riba dil (menor densi-

ga o “carbón inglés” porque quenta-

ou sinxelamente pasando un cepillo

dade) que o protexía da oxidación

ba máis pronto. Outros materiais se-

metálico.
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Para acender o lume faille falta carbón, que era de pedra ou vexetal,
e que normalmente mercaban aos
carboeiros; pero en algúns pobos
de montaña, tíñao que facer o propio ferreiro, polo que ían ó monte a
arrancar as raíces do torgo é queimalas. O braseiro era mais o menos
grande segundo a cantidade de carbón que se fora a facer; e consistía
normalmente nun foso de 50cm, de
profundidade y un diámetro de 2m.,
no que se colocaba unha encamada
de fentos secos e por riba amoreábanse os torgos en forma cónica.
Logo púñaselle lume e deixábase
Fol e Fornalleira da forxa de Vilardemilo, Viana do Bolo-Ourense.

arder ata o medio día, momento no
que se cubre todo con ramas verdes
e con terróns de herba dados a volta.
Despois votábase unha capa terra,

O ferro máis empregado en cerraxe-

e redonda. Os fabricantes dispoñen

para ter a certeza de que non entrara

ría son os “planos”, barras de sección

dun catálogo extenso de produtos, si

aire por ningún oco, e sen poder res-

rectangular que se venden en pezas

ben na práctica, soamente se empre-

pirar, as brasas apáganse lentamente

de seis metros de lonxitude; tamén

gan algúns por razóns de suministro

e diste xeito queda o carbón feito. Ista

se empregan os de sección cadrada

ou de estética.

laboura facíase no monte moi cedo,
íase antes das seis da maña ó romper
o día, estando ata a posta do sol, xa

Detalle da Fornalleira no Museo Etnográfico de Viana do Bolo, Ourense.

que a queima duraba entre 10 e 15
horas, e ás veces había que quedarse
pola noite, para que as brasas se
apagasen completamente.
O proceso remataba desfacendo o
braseiro e cribando todo o carbón
para separalo da carbonilla e da
terra, metendo o limpo en sacos
para levalo ata a forxa. Segundo
conta a Dona de Urbano Alvarez
Blanco, o derradeiro ferreiro de
Vilardemilo (Concello de Viana do
Bolo, Ourense), naquiles tempos
cando ían facer o carbón, tiñan
como dieta soamente unhas patacas
crúas, que levaban no bolsillo e que
as cocían nas brasas para comer,
como único alimento.
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5.- UNION MEDIANTE PLACAS DE
SOLDADURA
Antes empregábase “ferro doce” ou
sexa un produto moi puro e composto
de ferro, escoria e sen carbono, que
tras un insistente martelar, obtíñase
un metal máis ou menos homoxéneo,
pero de escasa dureza que para
unilo soamente había que o martelar
na incre, e xa se pegaban as pezas.
Cando se emprega aceiro (ferro e
carbono), o metal e máis duro e xa
non pega do mesmo xeito, entón
recúrrese ás soldaduras que se fan
“á calda”, é dicir, quentando na

Detalle de placas de soldadura “á calda” da foxa
de José Luis de Sta. Cruz da Rabeda, S. Cibrao das Viñas-Ourense.

fragua as pezas a unir sen chegar ó
punto de fusión, cementando a zona
a soldar con area de silicio (area
lavada) ou engadindo inmediatamente na unión un “flux” que contén
fundente e soldadura en pó, para
eliminar os óxidos que impedirían
unha boa unión, e seguidamente
xuntar e martelar na incre as pezas
ata que solden.
Segundo as informacións e os restos
do produto que puden atopar, as mais

Detalle do remachado e das abrazadeiras dun enreixado.

empregadas eran as de “La calda simple” dragón, fabricadas por Felix Roig
Boada “Sigma” en Guipúzcoa; eran
placas de soldadura de ferro químicometálica completa, e presentábanse
en estuches de ¾ de Kg., con dez placas rectangulares de 10x20cm. premarcadas en cuadrículas de 4x4mm.
para recortalas segundo o grande
que fora a zona de unión.

6.- UNIÓN MEDIANTE O
REMACHADO
O remachado ou roblonado foi o
elemento de unión máis empregado
13
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na construcción metálica, pero hoxe

pábanse en quente coa buterola,

sen que se produza unha elevación

xa non é así, pola aparición dos

formándolle outra cabeza “in situ”

da temperatura moi grande nin un

tornillos e da soldadura eléctrica.

e o golpeteo facía que o remache

enfriamento demasiado acentuado.

Consistían nunhas espigas provista

enchese por completo o furado, que

de cabeza, que se introducían en

ao enfriarse a espiga, contráese,

O estremo da barra ó roxo cereixa

furados coincidentes feitos nas pezas

comprimindo así as pezas que une.

craro, apóiase contra un ángulo da

a unir; que polo xeral avellanábanse

Moitas veces, limábase o sobrante

incre, deixándoa sobresaír unha

para que a cabeza do remache entre

das cabezas que saía do avella-

lonxitude algo maior que o grosor.

na peza e así darlle máis seguridade

nado, deixándoas a ras da peza é

Cando o ferro é plano, enténdese

á unión.

cubríanse con abrazadeiras metáli-

como grosor a dimensión menor;

cas feitas na fragua.

co martelo dóbrase contra o lateral

A espiga tiña unha cabeza de asento
destinada a suxetar as pezas e unha
caña lixeiramente cónica de diámetro

da incre, e logo, dándolle a volta,

7.- EXECUCIÓN DE FORMAS.
AS ESPIRAIS OU VOLUTAS

algo máis pequeño co furado, é dicir,

plégase sobre sí mesma, aprobeitando para correxir as deformacións
que se poderan producir na barra.

un milímetro menos, para que cun

Para as barandillas dos balcóns e

Vólvese a pór a peza no lume para

floxo martelar se poida insertar en

escaleiras, portas, biombos, verxas e

que colla a temperatura inicial, ó

quente, e cunha lonxitude suficiente

outros traballos decorativos, empré-

roxo cereixa craro, e colocándoa

da parte emerxente para formar a

ganse as volutas, que son espirais

sobre a táboa da incre e co martelo

cabeza de cierre “in situ” a brazo,

cun núcleo. Si ollamos istes traballos

cerrar o pliegue. Durante esta etapa,

que tiña que ser ao menos de dúas

decatámonos que os motivos básicos

a barra pónse casi en vertical o que

veces ó diámetro. Cando a lonxitude

son catro: voluta simple, cerrada,

favorece a formación da curva de

é excesiva, fórmanse rebabas e polo

doble interior, e doble oposta (inte-

saída da espiral. Logo, coa axuda

contrario si é pequena, a cabeza

rior exterior).

dunha plantilla, curvamos a voluta.

estampada queda incompleta.

Para iso metemos o núcleo na mesma
A voluta comeza por a formación do

e co martelo vamos dándolle a forma

O remachado facíase a brazo, a

núcleo, para o que é preciso quentar

desexada; si é necesario quéntase a

man, quentándo as espigas ao roxo

a barra ao menos dúas veces, e polo

peza de novo e corríxense as posi-

cereixa, meténdoas no furado prepa-

tanto, débese dispor do necesario

bles deformacións.

rado e sobre unha sufrideira, estam-

para que o proceso se faga seguido,

8.- CORTE E FORMACIÓN DUHNA
PUNTA E DUN FÍO
Para facer o corte dunha barra débese
quentar o ferro ó roxo laranxa para
as pezas de pouco grosor e o amarelo craro, para as de máis espesor.
Colocarase a peza a cortar sobre
un dos ángulos da táboa da incre,
inclinándoa a 45º e pondo no sitio
do corte a taxadeira, que se inclina
tamén para que sexa perpendicular
a barra. Logo, o axudante dun só
golpe si é posible, pegará sobre a
cabeza da taxadeira para tronzar
a barra.
14
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Para a formación dunha punta, a
temperatura é a mesma que para
o corte, colocándo a barra sobre
a incre para facerlle a punta con
golpes miúdos do martelo, e xirándoa un cuarto de volta antes de
cada golpe. Logo levántase a man
para inclinar a barra sobre a incre
e dáselle algúns golpes co martelo
nas catro caras, repetindo o proceso; pero de seguido dándolle
martelazos máis fortes. Se enfría a
barra vólvese a quentar e remátase
o traballo repetindo os pasos antes
ditos.
Para facer o fío o proceso é idéntico
ó da punta. Colócase a barra sobre
a incre para ensanchala; pero martelándoa só por dúas caras. Tamén

Rellas de arado feitas por ferreiros
no Museo Etnográfico Liste de Oseira, Ourense.

se pode aplanalas e curvalas en
quente, dando lugar a un motivo

consiste en amarrar a pletina no

cientes da boa conservación da súa

que favorece o aspecto decorativo

torno do banco, e logo coa axuda

obra, preocupábanse pola oxidación

da obra.

dunha garra da mesma medida ca

do ferro, e protexíano mediante a

sección da pletina para que axuste

imprimación dunha ou varias mans

ben, sen xogo entre pletina e garra,

de pintura anticorrosiva de primeira

9.- CURVADO E TORSIÓN EN FRÍO

dáselle voltas xirando no mesmo

calidade que facían eles mesmos e

Os ferros pódense curvar en frío sen

sentido. Por cada volta da garra

que tiña como base a “terra roxa”,

problema, sempre que o radio da

provoca o efecto de dúas na pletina.

que é un óxido de ferro natural, o cal

curvatura non sexa moi pequeno.

Cando a lonxitude xirada era longa,

compraban nas droguerías.

No proceso empréganse grifas ou

corríase o risco de formar dobleces;

garras que sexan apropiadas ó

iste problema correxíase metendo a

O óxido de ferro é un produto natural

espesor da barra, colocando unha

pletina nun tubo un pouquiño máis

que se formou fai millóns de anos, a

fixa no torno, pola que pasa a barra

amplo que a sección de pletina; se

causa dos movementos sufridos pola

a curvar, e coa axuda doutra grifa

a pesares desta precaución doblá-

terra, o ferro pobre incandescente

o ferreiro dalle forma. Cóllea coa

base, sempre se podía aranxar cuns

do interior sae cara afora e queda

man dereita para que coa esquerda

golpes de martelo, sobre unha super-

atrapado nas capas de pedra, que

poder coller a barra; niste pro-

ficie branda.

ao ir enfriando collía una tonalidade

ceso emprega unha plantilla que lle
serve de referencia para verificar as
pezas, e que ó repetilas se aseme-

segundo o mineral, a temperatura e

10.- PROTECCIÓN DOS PRODUTOS
ACABADOS

llen o máis posible.

a velocidade de enfriamento, sendo
dende roxas, laranxas, amerelos,
marróns, ocres, grises e negros. O

Cando se remataba a montaxe das

óxido de ferro natural extráese de

A torsión en frío emprégase moi a

portas, barandillas, balcóns, etc., ou

minas a ceo aberto como as can-

miudo na montaxe de verxas, xa que

sexa pezas que han de estar á intem-

teiras, ou dende o interior abrindo

fai un motivo moi vistoso. O proceso

perie, os ferreiros coidadosos e cons-

covas sobre o filón.
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5. Cementado da lámina con area
lavada, para obter éxito coa soldadura.
6. Dobrado en quente da lámina
aceirada mediante tenazas e martelo.
7. Conformación en quente, por
compresión co martelo, da sección e
deseño propio da peza (punta, filo,
cabeza, etc.).
8. Temple en auga do obxeto acabado, para darlle tenacidade e
dureza as pezas.
9. Amolado (afinado), pulido e
afiado; neste proceso sácaselle fío
as pezas de corte.
Preparación do mango das fouces na forxa
de Xosé Piñeiro de Vilaboa, Allariz-Ourense.

10. Preparación do mango para
as pezas que o necesiten, feito de
madeira debe permitir embutir a
espiga da folla e impidir que se ripe

Un dos pigmentos máis empregados
son os óxidos fabricados por José

11.- PROCESO OU PASOS QUE
SEGUIA O FERREIRO

Reina Cosano, en Casariche (Sevilla),

a man co uso da peza.

12.- AS GRANDES FERREIRÍAS

os que hoxe é posible atopar baixo a

Dende os tempos dos romanos ata a

marca “Oxirein”.

súa decadencia a fináis do século XX,

A existencia das grandes ferreirías,

o traballo cotián do ferreiro para manu-

revela una forte tradición pola acti-

A pintura facíase misturando tres

facturar cravos, fouces e outros útiles

vidade na comarca onde se atopan;

compoñentes, un aglutinante que

de ferro, adoita o mesmo “modus ope-

dende o século XVI e ata mediados

é unha resina que permite a unión

randi”, que se resume níste esquema:

do XX, houbo unha intensa produ-

coa superficie a pintar e que nor-

ción de ferro. Nesta actividade inter-

malmente era aceite de ricino ou

1. Encendido da fragua botando

viñan os talleres de fundición, onde

de liñaza (50%); un pigmento que

o carbón, rocíase lixeiramente con

os operarios, empregándo carbón

é a “terra” que permitía a colora-

auga e préndeselle lume coa axuda

vexetal como combustible, sometían

ción e que forman óxidos para as

do fol para avivalo.

a fusión o mineral de ferro en fornos

cores roxa, ocre e verde ou mínio

2. Quentado da peza de ferro,

baixos, tipo fragua catalana, ata con-

de chumbo para a cor alaranxada

meténdoa na fragua procurando que

seguir os tochos ou lingotes de goa

(30%); e por un disolvente que

a cubra totalmente o carbón para

ou zamarra; logo empregábanse os

permite o secado da pintura, é

que o proceso sexa máis rápido.

mazos, que é un martillo xigantesco

dicir, que sexa pintura líquida para

3. Forxado do ferro, colléndo a

movido pola forza hidráulica para

aplicala e que despois evapórase

peza candente da fragua coas tena-

compactalo, liberalo da escoria e

e transfórmase en sólida. Os máis

zas axeitadas á súa forma, para

dárlle a súa primera forma o ferro, é

empregados son naftas derivadas

levala ata a incre onde se forxará

dicir estirar, adelgazar ou ensanchar

do petroleo (20%). Feita diste xeito,

martelándoa rítmicamente.

os tochos recibidos da ferreiría.

conséguese unha pintura anticorro-

4. Laminado delgado por forxa

siva, moi adherente e de secado

das barras, mediante martelado en

As ferreirías no proceso de produción

rápido.

quente.

empregaba gran volume de leña,
16
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polo que se coñecían como “Las
devoradoras del bosque”. Para obter
1kg de ferro eran necesarios 3kg de
vena e 5kg de carbón vexetal; e cada
un destes resultaba do carboneo de
5kg de leña, é dicir, que si se producían 100Tm. de ferro o ano, supuña
un consumo de 2500Tm. de leña.
Sen embargo, o deterioro medioambiental foi menor do que cabe
esperar, xa que cada ferreiría tiña
establecido un campo de dotación,
na que existía unha estrita lexislación
sobre o aproveitamento da leña, na
que se establecía un cupo anual, e
orde de emprego da leña de poda,
non estando permitido o trasmocho,
e só se permitía a corta das árboles
inútiles para a construción naval;
pero entresacando e sen arrasar
superficies enteiras, establecendo un
período de reposo de dez anos para
cada área empregada.
Na actividade económica dos séculos XVlll e XlX, na zona norte de
España, tiveron moita importancia
as grandes ferreirías cos seus mazos,
artiluxios de especiais características,
que anticipan os sofisticados inxenios
metalúrxicos actuais, e que hoxe
ainda nos fan percibir con agrado a
maxestualidade do pasado.
O mazo é un artiluxio composto dun

saíntes, malugreiros, que tropezan

dous tacos de ferro, aldabarras, que

eixe que chaman “árbol”, de cinco

alternativamente co rabo do mango,

se manteñen fixas por medio dos man-

metros e medio de longo, xira hori-

o cal fan levantar e baixar catro

dís ou cuñas de madeira, no medio

zontalmente sobre dous espigóns,

veces por volta da roda.

dunha armazón feita con cepos de

gorreóns, que ten nos extremos e

madeira profundamente fincados no

que encaixan nos buratos. O “árbol”

O mango é unha palanca de madeira,

chan, e de cadeas ou trabes, que

leva preto dun cabo a roda, provista

de preto de tres metros de longo,

van dun cepo a outro. Noutro cabo

de dezaseis aletas ou pelas sobre as

tamén horizontal, e que está colo-

do mango vai o mazo, que é un anel

que cae a auga contida nun depó-

cada perpendicularmente á “árbol”.

groso de ferro cunha prolongación

sito, banzado, por medio dunha cal e

A oitenta centímetros do rabo ten

por baixo, que se amarra ó mango

que fai pór en movemento o disposi-

unha argola de ferro, a boga, con

por medio dun cuñón de madeira e

tivo. Noutro cabo ten este eixe catro

dúas espigas ós lados; éstas xogan en

outras cuñas máis pequenas.
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Por baixo do mazo atópase a incre,

tamente co “árbol”; entón os malu-

oídos, un en cada cara, e remata

que é de aceiro e serve para recibir

greiros fan erguelo mango que torna

por baixo nun depósito de madeira,

os golpes do mazo e por iso está

a caer polo peso do mazo, sendo

troba, e que consiste nunha cuba

espetada no chan e ben cimentada.

logo erguido de novo polo outro

na que encaixa o chifrón pola parte

malugreiro, de tal xeito que en cada

superior e que está destapada por

A cal por onde baixa a auga que

volta da roda e “árbol”, o mazo sube

baixo, metida na auga dun depósito

move a roda, ten a súa boca superior

e baixa catro veces; canto máis auga

que ten a saída máis alta que o nivel

no fondo do banzado e tápase por

entre na cal maior é a frecuencia

inferior da troba; da tapa superior

medio dun taco cilíndrico de madeira,

con que bate o mazo. Pondo o ferro

sae un cañón de ferro, que vai ata a

maza, que sube e baixa entre dúas

quente entre o mazo e a incre, trabá-

fornalla, regazal, na que se acende

guardillas, e vai pendurada dunha

llase na forma que se quere.

o lume para quentar o ferro.

ten no outro cabo unha cadea para

Para airear a fornalleira emprégase un

Cando se ergue a maza da trompa,

turrar por ela (cambón), regulando

aparello que provoca unha corrente

a auga cae con forza polo interior

a entrada de máis ou menos auga

de aire por efecto Venturi chamado

do chifrón e polo efecto Venturi,

na canle.

trompa. Parte do mesmo banzado do

fai o baleiro, entrando aire exterior

mazo e consiste nun prisma formado

no chifrón polos oídos; pasándo a

O funcionamento diste artiluxio é

por catro táboas, chifrón, que axusta

troba onde vai tamén a auga, ésta

sinxelo, cóllese a cadea e faise

nun burato cadrado que hai no fondo

sae pola parte inferior; pero o aire

erguer a maza que tapa a cal, man-

do banzado, e pódese tapar a auga

non pode polo que ten que sair polo

tense na posición desexada fixándoa

por medio da maza da trompa, do

cañón, con tanta máis forza canto

nun apoio; a auga baixa e bate nas

mesmo xeito ca descrita antes. O chi-

maior sexa a cantidade de auga que

pelas da roda, á que fai xirar xun-

frón ten na parte alta catro buratiños,

pase polo chifrón. Así consíguese

vara en forma de palanca e que
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unha boa cantidade de vento no
regazal para quentar o ferro que se
ha de traballar no mazo.
Podemos ver instalacións deste tipo na
zona de Mondoñedo e na Pontenova
(Lugo), e preto de Galicia estan as
ferreirías de Compludo na zona de
Ponferrada (León), en Taramundi e
Mazonovo en Oscos (Asturias); e
en especial no País Vasco, de onde
quero deixar referente da ferreiría
de Olazkoaga Berri situada en Aia
(Guipúzcoa), a cal tiven a oportunidade de visitar e sorprendeume a
súa excelente conservación e sobre
todo o seu funcionamento; ademáis
ten a particularidade, de que os
Barquíns móvense por unha roda que

Detalle dos pasos de elaboración dunha fouce ou fouciño
da forxa de Xosé Piñeiro de Vilaboa, Allariz-Ourense.

recibe o empuxe da auga que sae do
banzado, o seu eixe pasa o interior

dálle unha calda na fragua é pasa ao

Para rematar o traballo hai que

da ferreiría, onde dispón doutra roda

martinete, onde vai dándolle forma, ó

mangar a fouce cun mango, que fai

que ó xirar trasmite movemento osci-

mesmo tempo que a lamina, dando

de madeira de bido; para iso corta

latorio os brazos dun eixe ou “árbol”

lugar a un vergallón do que se fan

un tocho de quince centímetros que

situado por riba dos dous barquíns, e

dúas fouces ou fouciños; logo dáselle

prepara ca machada desbastando

disposto na mesma dirección destes

outra calda e fánse as puntas desti-

o sobrante da madeira a ollo, e

e perpendicular a roda, que fai com-

nadas ao recibir o mango. Córtase o

logo móntase no torno, para darlle

primir e descomprimir dous barquíns

vergallón, unha vez rabenado, pasa a

a forma definitiva procurando que

alternativamente. Este sistema sitúase

fouce á forxa e caldéase póndoa ao

o cabo traseiro sexa máis ancho,

preto do teito da ferreiría, polo que

roxo e bátese de novo para facerlle a

para que non se ripe a ferramenta

a auga usada no seu funcionamento,

punta e empezar a adelgazar a zona

na man. Feito o mango fúrase e

vólvese empregar para mover a roda

de corte. Repítese o proceso para

métese polo burato o rabo da fouce

do mazo.

doblala formando a garganta e con-

que logo se remata polo outro lado

tinuar adelgazando a zona de corte;

co martelo.

13.- AS FOUCES E FOUCIÑOS

de seguido vólvese caldear para
darlle forma definitiva, doblando ou

Unha vez mangada a fouce, afílase

O proceso de fabricación das fouces

levantando a zona do rabo segundo

empregándo un artiluxio do torno

e fouciños que vou expoñer, é o que

sexa o modelo.

eléctrico que ten montado no banco

hoxe segue empregando Xosé Piñeiro

e no que se montan cinco discos

na súa forxa de Vilaboa (Concello de

A seguir, crabúñase para facerlle ben

de amoladora xuntos, istes son de

Allariz, Ourense).

o fío de corte por medio dun martelo

corte polo que fan un desbaste

que emprega mollado. Despois, tém-

moi rápido do aceiro. Rematado

Comeza o traballo a partir dunha

plase, pondo a peza ó roxo e mar-

isto, pásase pola roda de pavo-

barra de aceiro de primeira calidade,

gullándoa nun baño de auga fría, en

nar, pulindo toda a superficie e

compra os recortes de máis de 50cm.

ocasións quéntase para que o salto

afinando o corte na pedra ou moa

a un fabricante de palieres de coches,

térmico sexa menor.

de grao fino.
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O proceso baséase no control da
velocidade de enfriamento, e consiste
en retirar a peza do líquido pasado un
corto tempo, deixándoa enfriar ao aire,
e volvendo a sumerxila. Isto repítese un
par de veces, tendo en conta que as
partes máis delgadas (os fíos), perden
a calor máis rápido que as grosas.
Segundo a cor lograda establécense
tres tipos de temple: o suave cando a
peza adquire un tono azul, o intermedio
cando a cor é cobriza e o forte cando
a cor alcanzada é branquecida.
No método xaponés cúbrese a parte
da peza que non se quere endurecer
Moa manual no Museo Etnográfico Liste de Oseira, Ourense.

con arxila refractaria, deixando o fío
sen cubrir. Logo quéntase toda ela
e sumérxese en auga, a parte recu-

O traballo remata, empaquetándoas

cándolle tensións e distorsións, que

berta de arcilla perde a calor máis

para ser entregadas ó cliente ou

fan o aceiro máis ríxido e inflexible,

lentamente de maneira que non se

comercial que as destina a venda

é dicir, duro.

templa e o fío sen cubrir, endurece.

ambulante

nas

feiras

ou

polos

pobos.

14.- ACABADO DOS ÚTILES DE
CORTE. TEMPLE E REVIDO

Esta técnica permite controlar a forma
Para compensar a rixidez que se

de liña de temple, á que se lle pode

produce no temprado, está o pro-

dar un perfil artístico que mediante o

cedemento do “Revido” que con-

pulido axeitado faise visible.

siste en volver a quentar a peza
durante un tempo máis ou menos

Os antigos ferreiros, ao descoñecer

Os gregos xa coñecían no ano

longo, segundo antes se quenta-

estes procesos, guiábanse por coñe-

1000 a.C. a técnica, de certa com-

ran máis (menos tempo) ou menos

cementos adquiridos a través dos

plexidade, para endurecer armas de

(máis tempo). Iste proceso disminue

anos de experiencia e que trasmitían

ferro mediante tratamento térmico.

as tensións de xeito que se asenta

a súa arte de mestre a discípulo, como

un pouco, é faille perder á peza

segredos do oficio e que cada un apli-

Agora coñecemos os procesos que

parte da súa dureza, pero reduce a

caba con máis ou menos fortuna.

ocorren nas entrañas do aceiro,

fraxilidade da mesma e polo tanto a

e sabemos que o preocedemento

posibilidade de rotura.

do “Templado” consiste en quentar

O temple lógrase pondo a peza ó
roxo e mergullándoa nun baño de

a peza a alta temperatura (entre

A auga disipa o calor moi rápida-

auga fría. Esta operación faise nunha

750º y 900º), para que o carbono

mente e esta violencia de enfria-

banda dun centímetro na zona de

se disolva no ferro, e de seguido,

mento pode provocar a aparición

corte e cando se trate dun coitelo

enfrialo metendo en auga ou aceite;

de fisuras (sedelas) e deformacións

ou dunha peza de folla fina, o tem-

durante iste proceso os átomos de

nas pezas, por iso a temperatura

ple faise en auga templada ou en

carbono non teñen tempo de agru-

da auga é moi importante. Ás veces

aceite. O templado é moi delicado,

parse entre eles e separarse orde-

quéntase un pouco a auga ou empré-

xa que hai risco de que aparezan as

nadamente, polo que quedan atra-

ganse medios menos agresivos como

“sedelas”, microcortes ou fisuras que

pados na estrutura do ferro, provo-

o aceite.

estragan todo o traballo feito.
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15.- AFIADO E ASENTADO NA MOA
O afiado faise hoxe nas moas que
move a corrente eléctrica, pero antes
facíase nas moas movidas pola forza
da auga, polo que adoitaban a ubicarse nun cobertizo preto dos regatos. Consistían nun eixe de madeira
(fuso), posto en horizontal que se
apoia nunha parede a que separa as
moas do rodicio, iste pode estar no
exterior, e está formado por dezaseis
pelas de madeira nas que bate a
auga que cae por unha cal, e que se
pode interrumpir cando convén por
medio do apeadoiro que a pecha.
Na parte cuberta, están instaladas
as moas ou pedras circulares de
afiar, que xiran conxuntamente co
rodicio.
A moa do interior, máis preta do
rodicio, é a de afiar e a do extremo
de gran máis fino ca anterior, a de
empavonar, é dicir, a de asentar
o fío eliminando os arañazos que
lle deixou o afiado. Os puntos
en que xoga o fuso lubrícanse
con auga que chega a eles por
medio de canetas. As moas teñen
a parte inferior sumerxida en auga,
e colócaselle no frente, rozando
contra elas unha presa de herba,
o tortullo, que serve para que se

16.- FERRAR AS RODAS DOS
CARROS

manteñan limpas, sen lixos nin res-

achas, para quentar as ferras e poñelas na roda. Debido a que non
tódolos paisanos tiñan boa leña,

tos do pó arrancado pola moa da

O proceso de ferrar as rodas que

para aprobeitala mellor misturábase

peza afiada.

vou expor, é o que se empregaba

a máis ruín coa boa e agardábase

nas forxas de Sta. Cruz da Rábeda

ata xuntar dous ou tres carros, polo

A moa era dun só propietario, e tiña

(Concello de San Cibrao das Viñas,

que as ferras a quentar en tal ocasión

un valor moi grande, pois valórase

Ourense).

eran ata seis. O traballo de ferrar fa-

non somentes os elementos materiais

cíase no inverno pola mañá cedo e

senón tamén o sitio máis ou menos

O labrego cando tiña que ferrar o

preferentemente no tempo nubrado

ventaxoso no que se atopa e, espe-

carro, ou cando iste era novo, o car-

ou con néboas.

cialmente, o dereito ó disfrute do

pinteiro levaba as rodas a forxa do

caudal de auga que se precisa para

ferreiro para ferralas. Era costume

As rodas do carro, dada a expe-

mover o aparello.

que se levase a leña de carballo en

riencia do carpinteiro, non eran
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da forxa, logo arrimábanselle, tres
ou catro filas de achas polo exterior
todo ao derredor, e se había leña,
tamén se lle poña unha volta polo
interior da ferra. Prendíaselle lume
e deixábase ata acabarse a leña,
polo que podía pasar como mínimo
unha hora, para quentar unha soa
ferra, anque dependia do tipo e das
condicións da leña.
O ferreiro empezaba por medir
varias veces a lonxitude da roda
para cortar a lámia o máis xusta
posible. Para iso emprega a ruleta,
que é un artiluxio de medir feito a
Banco de curvar as ferras da forxa de José Luis de Sta. Cruz da Rabeda, S.
Cibrao das Viñas-Ourense.

partir dunha roda de chapa de ferro
de 15,90cm. de diámetro, que ten
un desenrrolo de 50cm. e coa que
o ferreiro recorría a roda contando

redondas perfectas, xa que as cam-

ríxidas co empuxe da carga, sen

o número de voltas que daba e

bas facíanse, no seu punto medio,

ceder.

facendo unha marca sobre o disco

un centímetro máis co que pedía

metálico, cando o número de voltas

a súa circunferencia; esto era así

As lámias ou ferras máis empregadas

non era exacto.

polas fibras da madeira, xa que

eran de 6.00, 6.22 ou 6.25cm. de

na camba o rodar eran paralelas

ancho e con grosores de 2.00, 2.50

A ferra cortábase dous centímetros

ao chan, e polo tanto, cedían co

ou 3.00cm. Para quentalas facíanse

máis corta que a roda, e dábaselle

empuxe da carga do carro; mentres

“camas” de leña e poñíanse apoia-

forma no banco de curvar; logo

que no miñón eran perpendicula-

das en tres achas para levantalas

empatábase o lume na fragua. Esto

res, o que facía que se mantivesen

uns 10 cm. do chan na eira diante

facíase con moito tino, a milímetro,
xa que había que aplanar os cantos,
para unilos “a calda”; ao formar a

Ruleta para medir ao ferrar as rodas da forxa do Celso Cid
de Sta. Cruz da Rabeda, S. Cibrao das Viñas-Ourense.

ferra unha zona ampla, a soldadura
facíase en dúas veces, pegando primeiro a parte interior e logo, noutra
calda a exterior. Chegado este punto,
medíase de novo a ferra polo interior
coa ruleta facendo o mesmo coa
roda; normalmente a ferra estaba
escasa, polo que había que quentar
e mallar co martello, para estirala a
medida que axustase na roda.
Unha vez que a ferra estaba ao
roxo, o ferreiro e máis o axudante,
valéndose de grifas de ferro, collíana
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do lume e presentábana sobre a
armazón de madeira, que se tiña
colocada e ben fixa na pedra de
ferrar. Coa axuda dos gatos de
ferrar calzábase na roda e logo con
golpes de martelo íase axustando
o máis posible, e ao mesmo tempo
botábaselle auga para enfriala, o
que facía que se perdera a dilatación de quentala e se contraera,
adaptándose completamente á roda.
O proceso seguía co vertido de máis
auga na ferra e remataba cando se
enfriaba por completo.
Algunhas veces colocábanse guarnicións ou sobrerrellas de ferro para
asegurar a unión entre as cambas e
o miñón; tamén se puñan freos pretos

Pedra de ferrar as rodas da forxa de Celso Cid
de Sta. Cruz da Rabeda, S. Cibrao das Viñas-Ourense.

do encaixe do eixo, para evitar que
rachase o miñón, facendo diste xeito

secciones, según los tipos de trabajo

buen herrero de apellido Flores que

unha roda compacta e firme.

y en ellos se producía herrería de

no sabía leer ni escribir. Yo con

obra y de forja, rejas, puertas, ven-

dieciocho años, por disposición del

tanas, mamparas con dibujos para

patrón, lo secundaba. Flores tenía

vidriados tipo vitreaux. En el taller

un sistema muy personal para medir,

de don Vilanova trabajaba un muy

tenía una cinta de hule que usaba

II.- TESTEMUÑA
CONTADA POLO SEU
PROTAGONISTA.
Ista é unha trascripción da que está
publicada en Internet por Myriam
Corbacho e Raquel Adet e pertenece
ao seu libro “LA HISTORIA CONTADA
POR SUS PROTAGONISTAS”, onde
se recollen testemuñas das primeiras
décadas do século XX; foi publicada

Ferras da roda
do carro. Museo
Etnográfico
Liste de Oseira,
Ourense.

na provincia de Salta en Argentina e
o protagonista é Don Dardo, de 65
anos, fillo e neto de ferreiros, quen
ensina orgulloso a súa forxa adicada a museo do oficio de ferreiro
e conta:
Dardo: “Conocí tres grandes herrerías en Salta: la de don Valentín
Villanova, la de don Briones y la de
don Domingo Barrá. Se dividían en
23
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como metro, con marcas y señas

de poder. Trabajar en la fragua no

que sólo él interpretaba, pero más

es para todos, es decir, sólo para

medía con la palma de su mano y

aquellos que se avienen a reconocer

con el brazo también. Una medida

en el fuego a un igual. Te respeto si

era desde la punta del dedo pulgar

respetas, parece decir el fuego, en

hasta la punta del dedo meñique o

su crepitar de llama y humo. Y es

desde el pulgar al índice o del pulgar

cierto. La distancia del cuerpo con

a la punta del codo y si hacía falta,

el borbotón de llama es primordial

los espesores de los dedos y jamás

al retirar el material caliente. Este

hizo “carne” que era como decíamos

nunca debe ser elevado venteando

nosotros, cuando alguien se equivo-

la “cama”, sino tirando como si

caba e inutilizaba el material. Eso

estuviera clavada, suave pero firme,

hasta que su esposa lo obligó a ir a

según el tiempo calentado y si está

la escuela nocturna donde se instruyó

en corriente de aire. El aire produce

y comenzó a cometer algunos errores

una “chala”, una película de óxido

en su trabajo.

que al llevar a la bigornia se debe
“descamar” y soplarla todo en un
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Non te cases cun ferreiro
que o pican as muxicas;
cásate cun carpinteiro
que fai arcas bonitas.
Non te cases cun ferreiro
que é moi malo de lavar,
cásate cun mariñeiro
que ven lavado do mar.
A muller do ferreiro
ten un anelo,
que llo fixo o ferreiro
co seu martelo.
Aquí nenas, aquí todas
vinde acó ó pé de mín
eu son fillo de ferreiro
tocaremos o barquín.

En el taller teníamos ventiladores

solo movimiento y sobre el punto,

eléctricos y tres fraguas con sus res-

ejecutar el trabajo. Por eso la fragua

pectivas bigornias y utillaje y su car-

está fuera de la luz solar y de corrien-

bonera. Se hacían concursos entre

tes de aire. No faltan las quemaduras

los forjadores y era sacar el rizo

que generalmente se producen en las

casi listo en todo su vuelo desde la

palmas de las manos. En el apuro,

fragua. La forja tiene sus secretos y

muchas veces se dio que se tomó con

es especialmente en la seguridad

las manos el hierro caliente y es una

del sostén del material con la tenaza

quemadura que, a simple vista no se

adecuada y en la forma del agarre.

delata pero que quema adentro. Uno

Si se duda o no es seguro el puño

se da cuenta cuando ya lo ha “mor-

se escapa de la mordida y salta, ese

dio” y es una quemadura profunda.

trozo candente que hay que transfor-

Es preferible cuando está colorado

mar y, en una comba puede sacar un

porque resbala y quema igual pero

ojo, una oreja o marcar para siempre

superficialmente o no tan profundo

al herrero, además de la burla eterna

como el de la otra forma. De estos

de los compañeros. Yo conocí un

accidentes nadie estaba a salvo”.

Quen queira saber as cousas
vaia á forxa do ferreiro,
dea volta polo forno,
e veña polo fiadeiro.

III.- CANTIGAS, DITOS,
REFRÁNS E LENDAS DO
FERREIRO

Eu ben cho dixen meniña
eu ben te desenganei,
díxenche que era ferreiro,
e ti entendiches que era solteiro.

A muller do ferreiro
ten unha saia,
arriba de colmo
e abaixo de palla.
A muller do ferreiro
ten unha saia,
que lla fixo o ferreiro
cunha machada.

herrero de apellido Torres, mocho le
decían. Tenía un borrón liso por una
quemadura desde el maxilar derecho
hasta la sien y, una oreja repollada
como un ñoqui, que los malos le
decía oreja i´ñoqui. Algunos decían
que el que trabaja con la fragua

CANTIGAS DO FERREIRO

se envicia, se hace adicto. Lo que
sospecho es cierto pues el carbón
de piedra expide ese humo y gas
que gusta y, además dar forma al
hierro, realmente, es una sensación

Non te cases cun ferreiro
que te queiman as muxicas;
cásate cun carpinteiro
que che fai cousas bonitas.

O ferreiro vai no ferro
a muller vai no carbón
á noite cando viñeren
han de armar un folión
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• Coma o ferreiro da maldición que,

A muller do ferreiro era moi devota

cando ten ferro non ten carbón.

e á forza de bágoas logrou licencia

• Se o corazón fora aceiro, non

para ir á misa tódo-los días. A casa

podería con el o diñeiro.

estaba a carón do adro, e a porta
sur da igrexa daba dereitiño á porta

A túa fouce vai picada
e a miña vai no ferreiro
se queres conversación
séntate un pouco primeiro.
O ferreiro foi á misa
e non soubo presinar,
cando tocaron a Santos,
coidou que era machacar.

da ferreiría, de xeito que o ferreiro

REFRANS DO FERREIRO

podía traballar ollando á súa muller
na misa. Con todo e nin con eso a

• Quen a ferro mata, con ferro

coitada tiña paz na casa de Deus,

morre.

pois os ollos do seu dono feríana de

• Cando se afía o aceiro, gárdase a

lonxe con dúbidas noxentas.

pluma e o tinteiro.
• Non hai mellor abeiro, que o cu

Unha mañanciña chegou pola porta

do ferreiro.

da ferreiría unha vella lúrpia, tida

• De ferreiro a ferreiro non pasa

por meiga en todo Castrelos e nos

Moito se anoxaba o Crego
porque o ferreiro petaba
os domingos de mañá.
E non cataba o moi cego
que mentres un bate o ferro,
bate o outro na campá.

diñeiro.

seus arredores, e solermiñamente dei-

• Na casa do ferreiro non tentar, e

tou nos oídos do ferreiro estas verbas

na botica non probar.

ponzoñentas:

• Quen polo aprendiz deixa ó

- Por moitas voltas que lle deas, ti

ferreiro, gasta o ferro e perde o

morrerás axiña e a túa muller casará...

diñeiro.

casará cun rapaz que sei eu...

DITOS DO FERREIRO

LENDA DO FERREIRO DE
CASTRELOS (Recollida por Alfonso
R.Castelao en Vigo)

Naquel intre a pobre casada, de

• Ollo de ferreiro, compás de carpinteiro.

xeonllos na igrexa, pedíalle paciencia
a Santa María. O vello ferreiro fitouna
e sentiu que se lle subía á cabeza un
ramo de sangue. Endoudecido polos

• Na casa do ferreiro, coitelo de

Había en Castrelos un ferreiro que

ciumes colleu un ferro e meteuno no

pau.

deixara decorrer os días da súa

lume... Os folgos da ferreiría traballa-

• “Camiñante, se na noite cando te

mocidade sen decatarse de que

ron de firme e o ferro púxose de con-

achegues a Compludo, oes tronos

había mulleres no mundo, e che-

tado dun roxo írtido, luminoso... Entón

moi fortes, que parecen saír das

gando a vello deulle por se namorar

o ferreiro colleu o ferro candente e

montañas, non temas, é o martelo da

tolamente dunha rapaza nova moi

encamiñouse á igrexa, disposto a

ferreiría”.

cobizada por tódo-los mozos da

desfacer, diante de Deus mesmo, a

(Dito que repetían os pelegríns ó

feligresía. O ferreiro era rico e logrou

fermosura da súa muller.

pasar polo monte Irago, no Bierzo

facerse dono da mellor xoia de

- León).

Castrelos; mais os mozos, xuramenta-

E Deus, o bo Creador de todo, non

• Macheta de carpinteiro, calzón de

dos, lograron acedarlle a vida.

quixo que o ferreiro desfixese unha

ferreiro, e filla de taberneiro non as

das súas mellores obras, e cando o

queiras por ningún diñeiro.

O vello namorado clavou as fiestras

ferreiro, cego de ciumes, ía entrar na

• Na casa do ferreiro, todos apren-

da casa, pechou a muller dentro e

igrexa, tapouse a porta supetamente

den a machacar o ferro.

nin con eso logrou durmir un sono

cunha parede de pedra.

• O ferreiro con barbas, y as letras

acougado, porque nas noites de

con babas.

ruada os mozos enchían o vento de

O milagre foi sonado naquel tempo e

• Dar unha no clavo, e cento na

cantigas de maldicir e o sangue do

aínda hoxe a porta sur da igrexa de

ferradura.

vello virábase solimán.

Castrelos aparece tapada.
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IV.- VOCABULARIO DO OFICIO DE FERREIRO
Aldabarra:

forxa, o ferreiro dá as oito caldas,

Chifrón:

Pezas de ferro correspondentes ao

con elas dáse a elasticidade necesa-

Prisma feito con catro táboas; por el

mango do mazo, nos que xogan os

ria ao apeiro.

baixa a auga desde o banzado ata

dos espigos que ten a boga.
Aposturar:

Caneta:

a trova; a entrada da auga tápase

Canles estreitas por onde se leva a

Labor de endereitar as partes que tor-

auga ás moas e tamén ao eixo (o

ceron cos golpes da carabuña ou cos

fuso), para evitar que se quenten na

da templa, faise petando no material

rozadura e lubrifiquen mellor.

co martelo, sobre a incre.

Canón:

coa maza, cando se quere.
Doce:
Ferro con baixo contido de carbono
(0,2%) de fácil moldeado en quente;

Tubo para o escape do aire que

a súa maleabilidade rómpese cando

Parte do mazo; é un eixe de case seis

entra polos oídos do chifrón da

chega ó 1,7% de carbono.

metros de longo que xira na horizon-

trompa e baixa ata a trova; aquí o

tal; nun cabo leva a roda coas pelas,

aire busca a saída con tanta máis ou

Efecto de vacío ou aspiración que se

e no outro van os malugreiros; sobre

menos forza polo canón, tanta máis

fai nun segundo tubo, cando mete-

os que bate o rabo do mango.

ou menos auga se faga baixar polo

mos outro dentro, e facemos pasar

chifrón; este vento aprovéitase logo

un fluido por eles. Non confundir

para quentar o ferro.

co Principio de Bernoulli, que esta-

Árbore:

Atizador:
Aparello para remover as brasas do
lume para que arda máis.

Cepo:

Efecto Venturi:

blece que nun fluido en circulación

Toro de madeira, que se enterra no

por un conducto cerrado, a enerxía

Depósito, corgo, no que se acumula

chan da forxa, á medida do ferreiro, e

que posee permanece constante ao

a auga que moverá o mazo.

sobre o que senta con firmeza a incre.

longo do seu recorrido.

Banzado:

Baño:

Cravuñar:

Espalmar:

Depósito con auga, ou aceite, no que

Labor que se fai na forxa, despois do

Labor do ferreiro, que segue á calda,

o ferreiro fai a templa.

espalme e antes da templa; o ferreiro

para sacar as barras que se fan no

quenta o material na fornalleira e vai

mazo (hoxe martinetes). Espálmase

Proporciona o aire para avivar o

con el á incre, onde molla o martelo

de chas e de malle.

lume que hai na fornalleira, pode ser

en auga e bate con el na ferramenta,

simple ou dobre; actívase co cambón

apostura o foucín e tíralle a borra,

Ferramenta empregada para regular,

que move o ferreiro.

os residuos, e vai facendo ben o

aplanar, reducir ou rematar os traba-

fío, dando o corte sobre o aceiro,

llos máis polo miudo que co martelo.

Barquín ou Fol:

Bigornia:
Zafra pequena de dúas puntas, una

ou apuntando os picos; cando se

piramidal e outra cónica.

empalma o material chámase calza.

Boga:

Cono da incre:

Esteixador:

Falso Rolo:
Útil moldeador de varias tallas que
se acopla no oco correspondente da

Anel ou argola de ferro que vai incor-

Peza cónica de varias tallas que se

taboa da incre, serve para traballos de

porada no mango do mazo.

acopla no oco correspondente do

enrolado e pezas de forma redonda.

Cal:

taboa de incre, serve para formar

Ferrar:

Cauce por onde baixa a auga que

anelos e outras pezas de forma

Poñer á lámia que rodea a roda,

hai no banzado, para bater nas

redonda.

para evitar o desgaste da rodadura

pelas e mover así a roda do mazo.
Calda:
Proceso antigo para soldar o ferro
(nos mazos de auga).

Cortafrío:

e sosteñer a estrutura de madeira

Ferramenta que emprega o ferreiro

que a forma; quéntase a llanta nunha

para corta-lo ferro.

“cama” pondo lume e logo colócase

Chas:

na roda, axustándoa con gatos de

Quentar o material para eliminar

Tenaces de volta, úsaas o ferreiro

ferrar, pequenos golpes de martelo e

impurezas, borra, carraspas... a máis

mestre coa man esquerda para o

polo o enfriamento brusco vertendo

de mil graos de temperatura; na

espalme.

auga.
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ao tempo que os move a auga que

Gabillo:

Aparello que emprega o ferreiro,

Fouce, lampo; úsase para desbrozar,

para soplar e avivar o lume.

no corte dos toxos, xestas...

Fornalleira:

R

Garra da incre:

bate nas pelas da roda.
Mandil:
Cuña de madeira que axusta as
aldabarras.

Caixón de madeira sobre catro pés,

Útiles de plegado e dobrado de

á altura cómoda do ferreiro, nos

varias tallas que se acopla no oco

derradeiros tempos construíase de

correspondente da taboa da incre.

Peza cónica de varias tallas, que

ladrillo ou pedra; aquí están os restos

Serve para torsionar as pezas.

pode ter ata 50 mm de diámetro por

da cinsa, a borra e todo ese material

Mandril de forxa:

120 mm de alto, serve para formar

Goa:

co que se acende o lume que precisa

Ferro doce semifundido do que se

grandes aneis e outras pezas de

o ferreiro; para avivar este lume faise

fan tochos para levar o mazo, pro-

forma redonda.

chegar ata a fornalla o bico do bar-

cede da forxa, fundiuse nun fogar

quín, a través dun furado que había

alternando capas de mineral e de

Parte do mazo, horizontal coma a

na lousa vertical, e que se axustaba

carbón vexetal coa axuda dun fol ou

árbore e perpendicular a este; o

con barro.

barquín.

xogo entre ambos fai que o mazo

Forxa:

traballe sobre a incre; é de madeira,

Gorreóns:

Obradoiro no que traballa o ferreiro,

Espigóns dos extremos da “árbol” do

está preto pero separado da casa.

mazo, que permiten o xiro horizontal

Forquita:
Ferramenta agrícola de tres ou máis

Mango:

deste ao ser impulsada pola roda.

e mide uns tres metros de longo.
Martelo formón:
Dispón de pico e boca de martelo
con distintas dimensións redondas,

Incre / Zafra:

gallos que se emprega para xunta-la

Bloque de ferro plano de 200 kg de

emprégase para facer fendidos con

herba.

peso, que emprega o ferreiro para

ángulos máis ou menos vivos nas

forxar metais, dispón de dúas puntas

pezas. Tamén se usan para acanalar

Ferramenta agrícola de dous ou máis

(bigornias), una plana prismática

e decorar ribetes e bordes.

gallos na parte inferior e outro cen-

e outra cónica; tamén ten uns ocos

tral superior curvado que se emprega

para colocar suplementos. Está colo-

Aparello composto de madeiras,

para cargar o carro.

cado no cepo e anclado no chan.

ferros e aceiro, no que de antigo

Forcada / Galleta:

Fouce:

Lámia / Ferra:

Mazo:

se facían as caldas, a fundición dos

Ferramenta agrícola de ferro con folla

Lámia de ferro que protexe as rodas

vergallóns e do aceiro; sacábanse

estreita curva e mango de madeira.

dos carros do desgaste da rodadura

as barras, rabenábanse e levábanse

Úsase para ceibar a herba e rozar

e impedir a desmontaxe da estrutura

para completar o labor na forxa;

as silvas.

de madeira que a forma.

estaban ao carón das correntes de

Llana de Aplanar:

auga, para aproveitar a súa forza;

Fouciño:
Ferramenta agrícola de ferro con folla

Martelo aplanador empregado para

tiñan dono, que alugaba por quen-

ancha curva e mango de madeira.

aplanar, allanar e nivelar superficies

das o traballo do mazo aos distintos

Úsase para rozar os toxos. Non

forxadas que non deben ter aspe-

e distantes ferreiros que había na

existe unanimidade para o nome, a

rezas.

zona.
Cabeza en forma de argola de ferro,

forma, e ás funcións dependendo
segundo a comarca.

Macho / Malle:

prolongado pola parte inferior a

Martelo grande de ferreiro que

modo de groso martelo que malla

Fogón provisto de fol, para avivalo

empregan os aprendices. Banco que

sobre a incre.

lume, no que se quenta o ferro para

sostén a incre cadrada.

Fragua:

forxalo.

Moa:
Conxunto de dúas pedras de afiar, de

Malugreiros:
Son catro vultos, chepas, situadas

distinto grao de dureza; na primeira

Aparellos de aceiro que se usan para

nun cabo da árbore. Fan que se erga

afíase e na segunda empavónase;

mangar, furan o mango, despois de

e baixe o mazo catro veces sobre a

de antigo eran movidas pola forza

seren quentados.

ingre, cando xoga con eles o mango,

da auga e asentábanse en casetas

Furós:
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ao pé dos ríos ou regatos; arestora

cavas que ó cae-lo chorro da auga

aprovéitase a enerxía eléctrica para

da canle sobre elas fai virar o eixe e

Máquina na que se traballa mediante

traballar con elas preto da forxa.

move a moa, muiño, barquín, etc.

o movemento de rotación, onde se

Oídos:

Rodete:

fai virar a peza.

Buratos feitos nas táboas do chifrón,

Rodicio das moas antigas, funciona

polos que entra o aire que chega á

de xeito semellante á roda.

trova da trompa.
Panca:

Torno:

Sangrar a Fragua:
Retirar a escoria do carbón e do

Torno de Banco:
Instrumento para suxeitar as pezas
no banco de traballo.
Trova:

Barra de ferro para transmitir a forza

ferro por un burato da fornalleira

Recinto de madeira situado no fondo

a algo ou erguir pesos.

previsto para este fin.

do chifrón e cunha saída a nivel

Pavonar:

Sellos / Aros:

para a auga que baixa desde a cal,

Pulir polo miúdo na moa. Impregnar

Pasadores que se poñen no eixo

de xeito que o aire que entra polos

cunha especie de verniz azulado

para que as rodas non saian del.

oídos non teña outro escape que o

os obxetos de ferro ou aceiro; para
evitar que se enferruxen.
Pelas:
Aletas de madeira ou de ferro, onde

Sobrerrellas:

do canón.

Peza de ferro embutida na parte
exterior das rodas do carro.
Sufrideira:

Tromba:
Sistema de aproveitamento da forza
na caída da auga para facer o

bate a auga que baixa pola cal

Peza ou molde base para copiar as

baleiro e arrastrar o aire necesario

desde o banzado, para mover a

formas de cerraxeria.

para avivar o lume que quenta o

roda ou o rodete.
Pia:

Tas:

mineral, nos mazos antigos; cando

Accesorio da incre que se emprega

escaseaba a auga usábase o bar-

Recipiente de pedra dunha peza que

conxuntamente co esteixador para

quín.

conten a auga que se emprega para

regular, aplanar ou reducir máis polo

a templa e o revido.

miúdo que co martelo.

Pirilla / Picín:

Talleiras:

Tufo:
Peza para facer os ollos, onde colocar os mangos das ferramentas.

Remate do mango dos fouciños, para

Peza con diferentes galgas de máis

que non esvare a man do labrego

a menos, para tallar os cravos.

Fachuzo de palla ou herba que roza

namentres traballa.

Ferramenta empregada polo ferreiro

nas moas, para limpala e estender

para cortar ou furrar o material.

a auga que cae das canetas e ao

Rabenar:
Cortar as barras que serán fouces,

Tenazas:

mesmo tempo evitar que a roda de

á medida de ollo do ferreiro. Faise

Ferramenta composta de dúas partes

sobre a incre de rabenar.

cruzadas, móbiles con un eixe que

Rever:

Turtullo:

afiar salpique ao afiador.
Vergallón:

usa o ferreiro para suxeitar as cou-

Barra de ferro que se caldeaba con

Parte do proceso da templa, é funda-

sas. Poden ser planas, de volta, de

outra de aceiro ata alcanzar a fundi-

mental non se pasar no revido, para

tubo, de corte, de lume e mixtas.

ción, nas ferreirías antigas.

eso o ferreiro sabe das distintas cores

Templa:

que lle corresponden ao aceiro: a

Labor que lle dá dureza ao aceiro;

boa templa é a da cor da perdiz.

faise con carbón vexetal, de cepa

Roda/ Rodicio:

de uz (torgo) ou castiñeiro, por sacar

Elemento de madeira, fundamental

un fume máis limpo; e cómpre ter

do mazo e das antigas moas; leva

en conta as cores do aceiro des-

dezaseis pelas de madeira ou de

pois de cada quentura, cun cambio

ferro para que bata nelas a forza da

brusco da temperatura, dende os

auga e a poña logo en movemento.

máis de 1000 ºC e ata a tempera-

Peza de muiño e outros aparellos

tura ambiente; para logralo, o aceiro

hidráulicos, consistente nunca roda

afógase na auga ou aceite do baño

que leva ao seu derredor pas cón-

de temperar.
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Seres sobrenaturais
de Filgueira
(Crecente)

Liliana Carro Estévez

INTRODUCIÓN
A memoria dun pobo non aparece
moitas veces escrita, senón que se reflicte máis fielmente nos contos, cantigas e tradicións populares, transmitidas de xeito oral e que, co paso do
tempo e a chegada de novos costumes, corren o risco de perderse. Desgraciadamente hoxe xa hai moita literatura que non se pode recuperar. É
nos dicires do pobo onde este expresa mellor as súas preocupacións, os
seus amores, o seu traballo, as súas
festas… e a través deles podemos coñecer mellor a cultura de toda unha

En Filgueira, cara ó ano 1903.

nación, neste caso da poboación da

Hoxe en día os medios de comunica-

parte das crenzas colectivas para

parroquia de Filgueira, pertencente ó

ción non axudan a isto, pois prefiren

axudar a mostrar a verdadeira im-

concello de Crecente (Pontevedra).

importar cultura externa, cantos de

portancia do popular na constitución

Por iso é moi necesario que todo o

fóra en linguas alleas, que, xa non

da memoria colectiva de toda unha

mundo sexa consciente e non me-

exportar, pero si estender a cultura

comunidade.

nosprece a cultura popular, xa que é

popular dentro do propio país, para

alí onde temos que buscar as nosas

que a xente se poida sentir orgullosa

Para isto fixéronse diferentes grava-

raíces, e sexamos capaces de estar

do seu folclore. Cambiar estas ideas

cións por Filgueira durante os meses

abertos á posibilidade de aprender

é cousa de todos, e con este traballo

comprendidos entre novembro do

moito do pobo e dos seus costumes.

preténdese mostrar unha pequena

2004 e maio do 2006.
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Os informantes, todos dunha idade

tardiña…). Non é labor deste traballo

pucho, facer que tire un cubo con

superior ós 60 anos e en perfecto es-

cuestionar nin negar as súas crenzas,

auga e cando vexa que non é quen

tado de saúde, naceron todos nesta

senón respetalas como tales.

de recollelo lisca, aínda que destaca

parroquia, e ademais sempre a tive-

como máis importante a de pórlle un

ron como lugar de residencia habitual, sen que ningún deles emigrase,

cesto con sementes para contar, xa
que lle gusta moito pero só sabe con-

O TARDO

polo que case non recibiron ningunha

tar ata dez e pasa a noite comezan-

influencia exterior, aínda que algúns

O máis importante, por ser do que

do de novo unha e outra vez. Na

deles si estiveron en contacto con

máis anécdotas se recollen, é o tar-

zona obxecto de estudo para librar-

xente que marchara fóra. Gardan

do, unha especie de demo que collía

se del non había que terlle medo,

recordos máis ou menos intensos de

as máis variadas formas. É unha figu-

pois así en canto te dabas conta de

acontecementos reais, de situacións

ra que aparece por toda Galiza, e

quen era xa desaparecía. Ademais

vividas por eles mesmos, por familia-

mesmo Xaquín Lorenzo lle adica un

había outra maneira, a través dun

res ou veciños seus, e recréanos coas

libro (O tardo, 2004), baseándose

pequeno rezo mentres pechabas os

súas propias palabras ata chegar a

nuns datos que recolle da tradición

puños, que dicía: “Jesús, dulcísimo

formar parte desa memoria colectiva.

oral da terra de Loberia, ó sur da

nombre de Jesús, si es el demonio

De aí que a lingua sexa transcrita tal

provincia de Ourense e na frontei-

vete al infierno”, como se nos explica

como eles a empregan nas súas his-

ra con Portugal, non moi lonxe, por

neste conto:

torias, sen correcións de ningún tipo,

outra parte, do concello de Crecente,

Unha vez iba coa miña abuela ó

con repetición, castelanismos, dialec-

obxecto do noso estudo neste caso.

muíño, alá arriba, ó muíño da Ge-

talismos... incidindo na idea de re-

As características do tardo son que

lana, e viñamos do muíño e pasaba

crear as súas propias palabras.

só sae de noite, tenlle medo á luz,

o tren que pasaba ó tempo ás nove,

e é un ser inofensivo que só se com-

era no verán, ás nove da noite, que

prace en gastar bromas á xente, máis

aínda era de día, así entre o escure-

ou menos pesadas, pero sen maior

cere. E viñamos subindo cruzando a

trascendencia, case nunca pasaba

levada, onde vén a auga pra reghar,

dun bo susto.

e subindo polo monte arriba sinto as

SERES SOBRENATURAIS
En toda Filgueira imos atopar

uns

estraños tipos, relacionados con se-

ferraduras dun cabalo: cataplín, ca-

res burleiros e medoñentos, que van

O Tardo, segundo Diccionario de

taplín, cataplín, cataplín, e díxenlle

ser coñecidos con distintos nomes,

seres míticos galegos (1999:232) é

eu á abuela: “E ese cabalo?” “An-

aínda que na maior parte dos casos

definido:

dará por aí perdido-dixo ela- hache

se refire ó mesmo personaxe. Son se-

“é pequeno, peludo, con moitos den-

ser algún da Montaña que che vén

res chamados sobrenaturais por non

tes, de cor verdosa e ollos redondos

moer a ese muíño dos da Choca e

ser reais, sempre falando dende un

e negros. (…) Instálase nas casas

hancho de ter aí preso e habíanche-

punto de vista obxectivo, xa que para

facendo entradas invisibles para os

selle de soltar e habían de ir chamar

os informantes tódalas historias acon-

humanos, e gárdase de animais, es-

por eles a casa á Choca pra que lle

teceron de verdade, ben pode ser

pecialmente cans e gatos, que po-

veña dar a fariña.” Sólo que confor-

protagonizadas por eles ou por algún

den velo mellor ca nós. (…) É moi

me nós subimos polo monte arriba o

familiar, amigo ou simplemente coñe-

medoñento e covarde. Foxe dos que

cabalo cada vez atraventaba máis,

cido. Estes feitos son apoiados con an-

lle poden facer mal e nos apuros su-

coma que viña detrás de nós, e ó mi-

tropónimos, nomes de xente que vivía

plica humildemente. (…) Ademais fai

rar arrastra non vías nada. E díxome

ou aínda vive (María, Nieves, Gracia-

trasnadas idénticas ás do trasno e o

a abuela: “Pasa diante –a abuela

no…), e topónimos, nomes de lugares

diaño burleiro.”

deuse conta e díxome ela- pasa dian-

concretos onde sucederon (A Ermida,

te e pecha os puños, pasa diante e

Guillade, A Rochela…), acompaña-

Xaquín Lorenzo recolle varios trucos

pecha os puños.” Entón dixo: “Jesús,

dos polo momento do día (a noite, a

para librarse del, como quitarlle o

dulcísimo nombre de Jesús, si es el
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demonio vete al infierno”. I eso era o
tardo, desapareceu e non o sentimos
máis.
(M aría, 78 anos, Filgueira-Crecente)

Co tardo convivíase como cun membro máis da familia, pois calquera
ruído na noite, calquera desorde na
cociña, a el lle eran atribuídos. Tódolos informantes acreditan na existencia deste ser, pero tamén inciden
na idea de que agora xa non aparece. Hai que entender que se pode
ou non crer nel, pero as historias son

Representación do Tardo.

pasadas, dun tempo onde nin había
luz eléctrica nin televisión para entreterse, e as escuras a imaxinación

Unha noite aquí, na cociña, tiñamos

iso a xente non tiña o medo de agora

é moito máis poderosa. Era en certo

aquí, bueno, a lareira, e había aquí

a andar a soas de noite no monte, sa-

modo tranquilizador que calquera

onda puñamos tenedores e todo,

bía que o único malo que che podía

estraño e descoñecido ruído fose

unha tabla así, había arriba unhas

acontecer era que che aparecese o

causado polo tardo, pois no fondo

ollas colghadas e sentimos andar

tardo, e nunca pasaría de gastarche

ningún mal che podía facer. Neste

aquí na cociña, na lata dos tenedo-

unha broma como esta, na que o tar-

caso incluso se mofa del, pois axú-

res, no bote do azúcar, todo aquí na

do aparece como galiña con tódalas

dalle a debullar o millo que ten na

cociña. E sólo que eu estaba, dormía-

súas pitiñas:

cociña:

mos alá na cama e dicen: “Debe ser
a tía, debeuse encontrar mal e debe

Había alí na Choca unha muller que

Aquí, dentro da nosa casa, hoxe non,

andar ferver algunha cousa pra ela

estaba, vivía cos abuelos de Marina

pero pasounos, xa estaba eu casada,

ou tal“. E cando me levantei fun onda

a do Faro e de Nieves, e de Jesús,

eh, que Benito sábeo. Viñamos, de-

ela á cama e díxenlle eu: Usté ato-

vivía aí coa abuela. Era unha muller

bullabámo-lo millo e deixábamolo,

pouse mal de noite? Que eu noitei an-

pequeniña e solteira. E vivía con eles,

debullábamolo alí, onde agora é a

dar alí na cociña entre os tenedores”.

pero ela tiña unha casiña alá na Esta-

habitación, que era o comedor, nun-

Dixo ela: “Tamén sentín eu, tamén

ción, onde a fonte de Casares, mismo

ha cesta que nós chamabámoslle an-

sentín eu, pero eu non era que eu non

por encima, tiña alí unha casiña ve-

tes cesta do ferrán, quedaba alí pra

me levantei”. Entón dixo ela: “Érache

lliña. Entonces, a nós veunos moitas

levar ó muíño o outro día. E unha

o paisano!”

veces ó xornal, esa muller, moitas,

noite bailaba a cesta, bailaba a ces-

Moito deso si, que agora non se oien,

moitas veces, e tamén oía. Iso oín-

ta que era de ver, e decía a tía: Ai,

pero agora eu xa digo, eu acórdo-

llo nunca merenda, nunca malla do

baila, baila, traballa ben que mañán

me desas cousas, desas cousas do

centeo. Bueno, eu, eu cuando acordo

han de mirar o que tes feito, non che

tardo.

eso,… Unha vez discutiu cos abue-

teño medo.”

(M aría, 78 anos, Filgueira-Crecente)

los de Marina, discutiu, enfadábase
por calquera cousa e dixo ela: “Eu

(M aría, 78 anos, Filgueira-Crecente)

A maior parte das veces o tardo apa-

márchome, eu non vos aguanto máis,

No seguinte simplemente adícase

recía baixo a forma de animal e de

voume para miña casa”. E marchou.

a tirar todo polo chan, e ademais

noite, e aínda que en principio po-

Marchou aí polas once ou doce da

aparece con outro dos seus nomes,

díache dar un bo susto unha vez re-

mañán, marchou pro Barrio da Esta-

o paisano:

coñecido incluso falabas con el. Por

ción, que era alí. Pero á noite xa lle
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pasou o enfado e di: “bah, voume

por aquí arriba. Entonces cheghou

Outra vez viñamos da Ermida, de alá

pra Choca”. E veuse. E tamén eran as

aquí á encrucillada e encontrou unha

onda os meus pais, e viña da Ermida

tres ou as catro da mañán, non tiña

ghaliña, encontrou unha ghaliña

coa miña abuela, era eu unha rapaci-

hora, i había que vir pola Taberna

aquí e dixo ela: “Ai, e esta ghaliña,

ña moito máis pequena ca esta, que

Vella, que se chama, onde fixestes o

Dios mío, por aquí, e a ghaliña,…”

lle chaman a Quintiña, alí baixando

sendeirismo, desde alá, alá pola Ro-

e Consuelo queríalle botar a man e

da Ermida. E hai un, bueno, cháman-

chela arriba, por detrás da casa de

cuanto máis lle tiraba a man a ghali-

lle un afichueiro, que baixa a auga

Mariano e viña das de san José. E

ña máis andaba, máis andaba, máis

do alto, non sabes?, e hai unhas es-

por aí estaba cheo de cruceiros, eu

andaba, e dixo ela: “Ai Dios mío, de

caleiriñas, e por aquelas escaleiriñas

acordo, cinco ou seis cruceiros. E alí

quen será esta ghaliña?, Dios mío,

arriba ía un carneiriño branquiño

frente a carnicería vella viña e alí ha-

pois esta quedouche fóra”. Pero des-

coma a neve, e eu quíxeno coller e

bía uns piñeiros, había, non se vía

pois iba acercando a nosa casa e a

díxenlle á abuela: “Vouno coller, vou

nada porque había moito bosque, e

ghaliña desapareceu, desapareceu,

coller ese carneiriño e levámolo”.

tamén era unha noite de luar, e dicía

e cheghou aquí e veu a ghaliña na

Dixo ela: “Non, non, deixa, déixacho

ela, dicía ela: “Chegho alí e unha

encrucillada e ela queríaa coller e

que aí arriba hai un anello e quéda-

ghaliña choca con dezaoito pitiños”.

dixo ela: “Ai, alghén che lle durmiu

che a pasar moi ben e mañá xa o virá

Entonces díxenlle eu: pero Lola, como

esta ghaliña fóra e vóuchelle coller

o dono a buscar. Pasa, pasa diante”.

podía andar as tres da mañán ou

que che pode vir a raposa e cóme-

E ela deuse conta que era o tardo.

as catro da mañán”. “Pois andaba,

cha”. E quería coller a ghaliña pero

Que agora non aparece nada deso

pois andaba.” “Pero entón que era,

a ghaliña escapábache, hasta que

pero antes había moito deso.

que era?” “Era o tardo, era o tardo”.

cheghou alí e a ghaliña desapare-

(M aría, 78 anos, Filgueira-Crecente)

“E usté que lle dixo?” “Díxelle eu, ai,

ceu. Dixo ela: “Aquilo que sería?” E

ho, pois tes boa raballada, ala, ala,

díxenlle eu: “pois seríache o tardo”.

E incluso podía aparecer baixo a

cuídaos ben, cuídaos ben, cuídaos”.

Dixo ela: “Cruz, pois tería que ser”.

forma de varios paxaros que asusta-

E acabouse.

Dixo ela: “Levei un susto, empezaron

ban á xente de madrugada, cando

(Eduardo Estévez, 70 anos, Filgueira-Cre-

a poñérseme os pelos así, de punta,

ían traballar, xa que facía uns ruídos

cente)

os pelos de punta co medo, porque

que non eran dun paxaro normal,

despois xa pensei no malo, porque

acrecentado o medo tras morrer

Como galiña aparece tamén no se-

eu queríaa coller e a ghaliña nada,

unha vaca, membro fundamental da

guinte, e a muller dáse conta de quen

a ghaliña nada, ata que foi e des-

economía dunha casa e instrumento

se trata cando a persegue e esta es-

apareceu”. E dixo ela: “e os pelos

fundamental de traballo:

capa. Aínda que en principio pensou

meus puxéronseme así de punta, así

que era unha galiña dalgún veciño

de punta co medo”. Como dixo ela

E outra vez, ese é un, e outra vez iba

despois remata cos pelos de punta

se era unha hora tal, pero era unha

eu e Pepe, meu irmán, buscar unhas

co medo, porque un bo susto sempre

hora que eran as dúas da mañán ou

carqueixas alá á Freita e vai, claro,

podías levar, xa que neste caso era

as tres, si, a aquela hora,…

nós ibamos debían ser as cinco da

noite pecha:

(Cruz Fernández, 65 anos, Filgueira-Cre-

mañá ou as seis, caundo iba o Bau-

cente)

tista buscar o leite a Rebordechán,

Inda che vou contar outro de Consue-

que iba na mula co carro, e entonces

lo, que veu por aquí, veu o taxi de,

Noutros casos aparece camuflado

nós morréranos unha vaca. Pepe an-

o taxi de Filermino, e veu traela ata

baixo a forma dun carneiriño. A ra-

daba co ghando alá na carretera da

aquí, ata,… Filermino veu, foi facer

paza quéreo coller, pero a avoa dáse

Cañiza e desapareceulle unha vaca

un viaxe, entonces ela veu por aquí

conta de quen se trata e impídello.

e non sabía onde, el busca, busca,

e despois no segundo viaxe de vir

A informante insiste de novo en que

busca a vaca e non lle apareceu a

por aquí foi por riba e deixounos no

agora xa non aparece, pero “antes

vaca e despois veu a casa traendo

Regheiriño e despois Consuelo subiu

había moito deso”:

unha. Tiñamos dúas e veu traer unha
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Muíños abandoados do San Xosé.

e dixo: “Desapareceume a vaca Pin-

de todo e marchamos polo monte. Eu

non tuvo forza, se fora unha toura

ta”. E dixémoslle nós: “Pero tú non

fun por... dixen:”ó mellor vai a carre-

nova ó mellor inda se lle axudaba a

sabes onde,…” E dixo el: “No, no”.

tera abaixo”. Cheghei alá á Casilla,

levantar pero como xa era unha vaca

Andaban a botar os homes, o das

que había unha casilla que era dos

vella,… Era un muriño así como esa

obras públicas, a botar o piche na

Caminero e cheghei alá e nada, e

cociña de altura, era así un pozo, e

carretera da Cañiza, foi ó tempo,

anduvimos busca, busca, busca, e

despois claro, nós apartamos o fento

entonces eles, como eran rapaces

díxenlle eu a Pepe “tu mira hacia

e miramos como era o sitio, pero o

iban pa carretera xoghar, mirar

os Padrosos, a ver ser colleu hacia

valado que caiu a vaca era baixo,

como botaban o piche, e o ghando

os Padrosos”. E cuando eu veño por

pero caiu nun pozo e non se pudo

e as vacas andaban polo monte.

unha verea que lle chaman a carre-

axudar pa levantarse e quedou alí.

Eles sólo cuando eran horas de vir

tera vella, que vén dar a Cañoto, e

Estaba de patas así pa riba. Eu em-

anduveron na busca do ghando e

cuando non sei como fagho así e nin

pecei a dar uns berros, uns ghritos:

desaparecíalle unha vaca e foron a

que fora Dios que me dixo acércate

“Pepe, Pepe, que a vaca está aquí

casa traer unha e dixo el: “Desapa-

así, e vexo así unha cousa branca

desghraciada, que está aquí morta,

receunos a Pinta e non sei por que

entre os fentos, uns fentos altísimos,

está aquí morta!” E dixo el: “Onde?”

camiño coller”. E dixo el “Vén comig-

e miro, a vaca estaba morta de pa-

E dicen eu: “Mira, está aquí”. E fo-

ho-díxome-vén comigho a buscala,

tas par iba, desghraciouse, pero era,

mos e estábache xa morta, pero foi

axúdame a buscala”. Era á tardiña

era, como xa era vella, non sabes,

en pouco tempo porque el veu traer
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A fonte do Regueiriño, Filgueira (Crecente-Pontevedra).

a vaca, unha, á corte e despois fó-

a Rebordechán, entonces ídea buscar

piou, piou, e porque anda tras de

monos os dous mirar e doi cuando

cedo”. E díxolle Pepe: “Eu por cedo

min?” E dixo el: “Boh, iso era un páxa-

a encontrei eu e así, e despois non

vou, que eu non teño medo, eu vou

ro calquera”. E foi dende o Pontillón

tiñamos vaca para ir as carqueixas.

cedo”. E foi ás cinco da mañá buscar

ata onde fomos buscar as carqueixas

a vaca onda o Bautista e fomos á Frei-

e atrás de min, e díxenlle,… Eu de

E entonces díxonos o señor Bautista:

ta buscar as carqueixas, marchamos

primeiro, así que o sentín cerca de

“Mirai, se queredes andar co carro

no carro. Sólo que cheghamos alí ó

min, estremecín porque collín medo,

empréstovos eu unha vaca, emprés-

Pontillón e empézame un páxaro así,

collín medo i era cedo e collín medo,

touvos eu unha vaca, pois vós agora

cerca de min, Pepe ía diante do carro

case que non se vía e dixen eu: “Ai,

xa que anduvestes co carro e agora

e eu ía atrás, piou, piou, piou, e eu

mamaíta, esto é o tardo”. Eu dixen:

como quedaste con unha empréstovos

asombreime, eu estremecín cando em-

“Esto é o tardo”, e despois dixen eu:

eu outra”. Porque tiñamos un carro de

pezou a cantar, a facer así: piou, piou,

“Pepe, tu non sentes este páxaro?” E

dúas vacas. En entonces fomos, e

e eu: “Pepe, ai, o páxaro da morte, o

dixo el: “Sinto, sinto, pero non teñas

dixemos nós: “Entonces se fai o favor

páxaro da morte”. E dixo Pepe: “Ti es

medo, non teñas medo que eso non

podemos ir ás carqueixas á Freita”. E

unha medorenta, bueno, bueno, iso

é nada”. Pepe ría, ría, e eu un medo

entón ibamos, emprestónola, e díxo-

non é o páxaro da morte nin é nada”

que morría.

nos el: “Si, pero tedes que ir cedo bus-

e dixo el, “Porque anda atrás de min-

(Cruz Fernández, 65 anos, Filgueira-Cre-

cala poise u marcho recoller o leite

eu-que anda atrás de min a facerme

cente)
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O tardo é un ser gracioso, que é
quen de falar coas mulleres ríndose
porque adoptara a figura dun cañoto
e ó levalo ó muíño quentáranlle o cu.
Un conto semellante recólleo Xaquín
Lorenzo, pero neste caso coa forma
dun miniño. O final, coa mofa do tardo, é igual nos dous casos:
E non dicían que cando se iba para
o muíño tamén unha vez que iban
dúas vellas pra alá, pra Paizás, pra
Paizás, e que colleron por aí por
riba de Cañoto un cañoto e que botaron no lume e que despois que decía: “Uhuruhu, as mociñas do muíño
quentáronme o cu”.
(Lucha, 63 anos, Filgueira-Crecente)

Tamén adopta esta mesma forma
no seguinte conto, pero neste caso
méxalle ó home no ombreiro:
Un home, eso heino de contar porque
a min non me pasou, era o abuelo
de aí do Alfonso, e fora seica ó monte, e que vira un cañoto moi sequiño,

“O Tardo”, obra de Xaquín Lorenzo Fernández, publicada por
A Nosa Terra en 2004.

moi sequiño, e dixo: “Vouno levar”.
O trouxo ó lombro e tirou co el no
patio, e cando foi buscar a machada

tonces el despertounos e marchamos

i el por rba do carro e estamos alí

o cañoto xa non estaba, xa marchara

ó monte, e entón íbamos ó redor da

hasta que foi día, hasta que foi día,

e o ombreiro mollado. Dixo el: “vaia,

carretera que vai pra Cañiza, enton-

pero nós debimos de saír daquí ás

que trouxen o tardo ó lombo e ata me

ces claro, cheghamos ó monte e nun-

dúas da mañán. Claro, cheghamos

mexou no ombreiro.”

ca era día, nunca era día, nunca era

ó monte, nunca era día, nunca era

(M aría, 78 anos, Filgueira-Crecente)

día, e díxonos el: “Bueno, debe, non

día, habían ser as dúas da mañán

debe de ser inda mañán, debe ser

cando saímos daquí. E pois así que

E outras veces é quen de non ser só

inda noite, e nós viñamos sen hora, e,

amañeceu o día pois e empezamos

un cañoto, senón converterse nun gru-

e entonces deitaivos debaixo do ca-

a carghar o carro das carqueixas e,

po de carballos que fai ruído co ven-

rro e durmir aí debaixo do carro”. Fo-

e viñémonos, e cuando ibamos aí,

to e asusta á xente de madrugada,

mos a Currás, buscar as carqueixas,

chámanlle Detrás do Ceo, e nós íba-

especialmente ós rapaces, pois ó pai

entonces díxonos el: “Ai, o día non

mos no carro, Pepe e mais eu ibamos

xa se dera conta de quen era:

aparece, non amañece o día, debe

no carro e meu pai, e o papá iba a

ser cedo, entón é mellor que vos dei-

chamar as vacas, e cuando sentimos

Pois eh, íbamos ó, ó monte, bueno,

tedes debaixo do carro pra que non

ós carballos, porque aqueles carba-

meu pai despertounos e claro, daque-

vos tome o frío”: Entonces deitámo-

llos eran polo papá e entonces que

la non había reló, non había reló e en-

nos, Pepe i eu por debaixo do carro

era o monte deles, e entón cuando
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sentimos aqueles carballos, run tun

redor da iglesia, e dico Ghraciano:

nuel, o irmán de Lolita dos Carballás,

tun, run tun tun, com que se o anda-

“El levei un medo, aquela muller”, e

bueno, a moitos. Entón era de noite,

ban a cortar e se caían, e, e e nós

primeiro que dixo: “E quen é esa mu-

e aí onda, onda a casa do cura, que

asustámonos, Pepe e eu asustámonos

ller que anda de rodillas arredor da

hai ese, aquel asento pra sentar, pre-

e eu, eh,: “Papá, papá, ai, os carba-

iglesia, que penitencia anda a fag-

sentóusenos un home altísimo todo de

llos que can, os carballos que can!” E

her”, e non lle falou. E dixo Ghracia-

neghro, e abantou a pista toda hasta

dixo el: “Non teñades medo, rapaz,

no: “Un pano así, neghro, e ela ras,

a acera do Cajide cunha perna. Nós

non, rapaces, non teñades medo que

ras, ras, de rodillas”. E díxenlle eu:

demos volta a correr e marchamos

non can, non can, e vós, non teñades

“Esa muller non era nadie Ghraciano,

onda Pepe, que vivían Pepe e Helena,

medo, non saltedes do carro que po-

a ver, era alguien que anda a facer

vivían aí nesa casiña que fixo o Jorge.

dedes caír, vós deixaivos ir no carro”.

unha promesa que fixo, unha prome-

Vivían aí e fomos onda eles e dicen

E díxenlle, dixemos nós: “Ai, pero os

sa, i andaba a fagher algho, ó mellor

eu: “Pepe, por Dios, vén con nós que

carballos can”, porque empezaban a

ofreceuse a fagher unha promesa e

nos asustamos, que vén un home todo

facer os carballos, brum, brum,, como

estaba a cimplila”. E dixo el: “Pero

de neghro, un home grandísimo”. E

se alghén os estivera cortando e como

aquelas non son horas pra cumplir

veu Pepe pero xa non o viu. O tardo

que querían caír, e el despois contóu-

unha promesa, porque viña, eu asus-

presentóusenos alí e marchouse.

nolo no monte, díxenlle, dixémoslle

taba, eh, non me asustei, pero pouco

(M aría, 78 anos, Filgueira-Crecente)

nós: “Papá, que era aquilo daqueles

me faltou porque levei un susto…”. E

carballos Detrás do Ceo que oíanse

dixo el: “Levei un susto,… porque a

Incluso o tardo convértese en varias

uns ruídos?” E dixo el: “Iso era o tar-

muller andaba ó redor da ighlesia”.

caixas de defuntos que aparecen de

do, e vós collestes medo ó mellor”. E

E díxenlle eu: “Ou era o tardo ou era

noite asustando a un neno que es-

dixemos nós: “Eu non”. Claro de pri-

alghuén que estaba a cumprir unha

capara da casa. Isto tamén está fa-

meiro si collimos medo pero díxenlle

promesa”. Pero ás dúas da mañán ou

vorecido porque o camiño polo que

eu: “Como ía usté nós medo non”: E

ás tres… caramba!”

ía estaba moi preto do cemiterio, e

díxonos el: “Pois eso debía ser o tar-

(Cruz Fernández, 65 anos, Filgueira-Cre-

un neno de noite é quen de ter unha

do, si, debía ser o tardo”.

cente)

imaxinación moi poderosa:

Ou de xigante que non deixa pasar

O meu irmán, cando era pequeno, es-

(Cruz Fernández, 65 anos, Filgueira-Crecente)

ás mozas para a súa casa, pois de

taba nas Tabernas, que o criaron nas

Pero en moitos casos chégase a con-

tan grandes que tiña as pernas che-

Tabernas, e, i el estrañaba, entón de

verter en persoa, viva ou morta, e

gaba dun a outro lado da rúa:

noite escapáballe, de noite decía el:

así é cando causa máis medo, pois

“Eu, eu ó cheghar a noite eu escapa-

de noite non se sabe quen pode ser

Outra vez viñamos entre eu e María,

ba pros Casás, eu morría co medo”. E

esa muller que reza axéonllada dan-

unha que se chama María que non

dixo el: “E un día escapeille de noite,

do voltas á igrexa, aínda que tamén

sei se a conoces que tamén andivo

escapeille, e caixas de defuntos, todo

pode ser unha simple penitente fa-

moito cos do Souto, que é irmán de

caixas de defuntos diante de min, todo

cendo unha promesa:

Consuelo que está en San Sebastián.

caixas de defuntos, todo caixas de de-

E nós corrémoslle o enganido a moi-

funtos”. E dixo el: “Empezáronseme a

E de Ghraciano pois, unha vez viñan

tos rapaces cando eran pequenos,

poñer os pelos de punta e tembláron-

dunha festa, bueno, eran mozos, e

que agora nadie anda co enganido

me as pernas”. Dixo el: “Cheghei a

viñan ás dúas ou ás tres da mañán

pero antes cruzábanche as pernas

casa sen aliento”, e dixo el: “Eu,…” i

e cheghou o de Farrucas, o Pepe de

ou era a fame, estaban murriadiños

era, daquela era pequeno, que tería,

Farrucas, e el tamén veu por riba, e

de todo. E corrémoslle o enganido a

non sei que anos tería, ó mellor era

pasou pola iglesia, si, pola iglesia,

moitos, e viñámoslle de correr o enga-

un rapaz e se escapar,… mira pa se

bueno, por onda a verea da iglesia,

nido non sei se era a don Delmiro da

asombrar,…E que lle decía a mamá:

e unha muller de rodillas a faghere, a

Choca, tamén llo corremos a Xan Ma-

“Pero tu, pero tu”, e que decía el: “Eu
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estrañaba, eu estrañaba” e decíalle, e
decía a mamá, e que decía el: “Cheghei á Salgueira, alá pra onda casa de
Tere, e alí sólo vía caixas de defuntos,
defuntos, ou caixas, caixas de defuntos, caixas de defuntos, canto máis
andaba máis me aparecían, canto
máis,...” Dixo el: “Hasta a Granxa, alí
xa pararon de aparecer”. Díxenlle eu:
“Mamá querida, eu xa che morría, eu
xa non sei se chegharía aquí”.
(Cruz Fernández, 65 anos, Filgueira-Crecente)

O tardo ata é quen de facerse pasar
por un bo gaiteiro que toca a gaita
nunha tarde de domingo, algo que
non era moi normal. Este vai ser un
dos poucos casos nos que o tardo
apareza de día:
Unha vez viña miña tía, no, entón vouche contar ben deses. Unha vez viña
miña tía alá da Ameixeira e baixaba
por un monte que se chama os Taxés,
aí arriba, e cando baixaba sentiu un
gheiteiro a tocar, ela viña baixando
dunha curva embaixo e ó gheiteiro
sentíao enriba do curuto. Entonces
dixo ela: “Dios mío, onde che irá ese
gheiteiro a tocar agora tan tarde?- era
un domingo á tarde- para onde che
irá ese gheiteiro” Sólo que chega á carretera da Chan da Porteira, entón xa
viña onda a Nova Cerrada, que teñen

Srs. Ramón e Emilia, Filgueira 1896.

unhas irmán que chaman a Cerrada
menos, xa viña onda aquela Cerrada
a tocar. Pero cando ela cheghou á ca-

seguinte conto fai tolear a un home,

e entonces cando viñera de Améri-

rretera deuse cuenta, dixo ela: “Quie-

que queda medio parvo para o resto

ca, como viñera un pouquiño mal,

to, que é o tardo! Anda compañeiro,

da súa vida, aínda que xa viñera algo

eh, díxolle a mamá: “Bueno, José”,

que non che teño medo, vén corre!”

mal de Bos Aires, e incluso, como se-

traballaba na casa, claro, e decía

Desapareceu e xa non se sentiu máis.

ñorita, anímao a tirarse ó río:

a mamá: “Bueno, hoxe tócache a ti
andar de levadeiro, coa levada, do

(M aría, 78 anos, Filgueira-Crecente)

Pois José, cuando era levadeiro, que

Aghro, e entón vai tu andar coa leva-

Aínda que o tardo normalmente non

andaba coa levada, do Aghro, nós

da”. E dixo el: “Bueno, pois vou, pois

ten malicia ningunha, só asusta, no

tiñamos fincas alá tamén no Aghro,

vou”. E marchou a mañán cedo pra
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Era imposible outra opción, pois o
tardo incluso é quen de facerche
desviar dos camiños. Algo semellante ocorre nun dos contos de Xaquín Lorenzo, pois un home sóbese
a un cabalo, que en realidade era
o tardo, e lévao polo camiño contrario á súa casa sen que se dera
conta:
Ai, iso si, ho, desas cousas había.
Pois el tiña a filla casada entón,
alí, chámanlle A Punta do Galo, aí,
onda Sobradelo. Antes a xente ía
unha pra casa das outras. Nós aquí
sempre tiñamos xente tamén. Entonces el marchou pra casa da filla e
unha noite marchou, e viña sempre
a pasear, pero daquela noite non
veu. Ó final díxenlle eu ó meu home
“É mellor que vaias buscar ó teu
pai, que non chegou”, e el tamén
traballaba na carretera, e ó outro
día tiña que traballar e o home tamén andaba cansado e non marchou, non foi. O home veu, colleu
un fachuco e había alí un canasto
e el, así que baixou aquel canastro
pra abaixo apagou o fachuco e non
Dicionario de seres mitolóxicos de Galicia, Xerais, 1999.

sabe pra onde fora e perdeuse, e ía
por alí, nada, í amáis alá, nada, e
anduvo así toda a noite, tanto que

andar ca levada, e cuando cheghou

me vou eu tirar ó río?”. Entón díxo-

despois xa se vía o día, xa, entón

a Arbilleira que se lle pon unha seño-

lle ela: “José, tírese al río-que non

agharrou e púxose a fumar un ciga-

rita: “Tírese al río, tírese al río, José,

lle paraba-José tírese al río, tírese

rro e entón dixo que a muller estaba

tírese al río, tírese al río”. E daquel

al río, José”, e el, claro, despois el

nunca veigha que lle chaman a san

susto inda se puxo pior do que viñe-

contouno, iso todo era o tardo, tiña

Valente, que era nosa, entón, can-

ra de Buenos Aires. Colleu aquel sus-

que ser o tardo, si.

do viu que era nosa, entón tiña dez

to, non sabes, ademais ese sitio ten

(Cruz Fernández, 65 anos, Filgueira-Cre-

piñeiros, entón dixo: “Aí hai dez pi-

mala fama, ese sitio chámanlle as

cente)

ñeiros” e así cheghou a casa, que

Cernadas, onde collen pro Aghro,

te parece. E outra vez meteuno no

ten mala fama ese sitio, entón que

O tardo era o culpable de perderse

anello que temor que lle chamen,

lle apareceu unha señorita: “José, tí-

na noite, como reflicte este conto,

as cousas do millo, mentérono alí, e

rese al río, tírese al río” e que el que

xa que cando un home se perdía

outra vez houbérono botar, el cha-

lle dixo: “Ó río? Ó río o carallo, ó río

por un camiño de sobra era coñeci-

máballe o tardo.

tírese usté, eu non me tiro, por que

do que era o tardo que o desviara.

(Edina, 95 anos, Filgueira- Crecente)
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O home tiña dúas tramancas e pola

aire a outro lugar sen lle facer dano,

mañá cando se levantaba pra lle

se pola contra ten a desgracia de

Segundo a definición do Dicionario

botar ó ghando, vai, acuñaba ne-

levarse mal con algún deles danlle

de seres míticos galegos (1999:102)

las, e o costume que nós facemos,

unha malleira e arrástrano polas sil-

os demos son:

acuñar a punta. Entón agharrou el

veiras.”

“os espíritos que a relixión oficial

e nese día facía así as tramancas,

considera de carácter demoníaco,

hoxe collía nas tramancas, marchou,

Este conto narra como un home era

aínda que de inferior rasgo có Demo

non bateu nada con elas. Empezou

levado de noite polas Xans, a pro-

Maior, cunha orixe común. Despois

a chamar polos compañeiros e mar-

cesión de espíritos, sen que se dera

de rematada a guerra entre os anxos,

chou e cheghou á montaña e saíulle

conta, só o descubría porque a mul-

os perdedores foron condenados

o pecado … el tiña uns conexos na

ler o notaba frío, e o remedio que ten

ó Inferno. Para executar a condena

man, nunha man, e queríase presi-

que facer para librarse disto, coller

descían cara ó abismo ordenados en

nar pero non lle deixaba presinar, e

terra de sete cemiterios e meterlla no

lexións. Cando desfilaba a décima,

quería facer o sinal da cruz e dicíalle

peto ó cura cando estivera a alzar:

San Miguel, por orde da Virxe ou por

que no, “O sinal da cruz non o fas”,

cansar de ver tal desfeita de anxos,

dixo el, “Pois agora estou perdido, se

Aquí había un que lle chamaban

pronunciou as palabras: «Sursum

me non deixa, eu non sei que facer”,

Penacova, tamén contaba contos de

corda!» (erguede os corazóns). De

pero ó fin presinouse e anegou. Des-

que o levaban a Xans tódalas noi-

súpeto pecháronse as portas do ceo

pois cheghou onda os compañeiros

tes, a Xans, á procesión, levábao e

e as do inferno. Os anxos da décima

que estaban alá a tapar a devesa,

despois cheghaba e a muller, claro,

lexión quedaron suspensos no aire e

e “mira ti, saiume o pecado”. E que

non o notaba, pero despois chegha-

andan, desde entón, errantes polo

lle dixo o Modesto e mailo… “Saiu,

ba e encontrábao frío e así tódalas

mundo causando estragos de pouca

saiu,” e non paraba, o que lle pasou,

noites, contoumo el a min eh, e un

monta. Son os demos, demiños e de-

e que lle dixo: “No, xa vén con usté

día, pois un foise confesar e o cura

machiños. Desde aquela non deixan

da casa, pois usté trae as tramancas

díxolle: “pois Mira, tes que poñer

de enredar, de facer trasnadas e fal-

do revés e non lle sirven do dereito”.

terra de sete parroquias, de cemen-

catruadas ou polo menos non deixa-

(Edina, 95 anos, Filgueira-Crecente)

terios, non, de cementerios, e traela,

O DEMO:

mos os humanos de apoñérllelas.”

e cando estea a alzar o cura métella
no bolsillo ó fulano, unha pouquiña

O demo ás veces é innomeable, e

terra de cada”. Bueno, e así fixo,

AS PROCESIÓNS DE NOITE

por iso empréganse outros nomes,

que viña e dicía el, eu non sei se foi

como o Pecado. En realidade non

No lugar de Filgueira ós espíritos que

verdade ou mentira, non o sei, pero

se diferencia moito do tardo, pois

andan na procesión pola noite chá-

que mo contou a min si, son cousas

este é un demo a quen tamén lle

manse as Xans. É o nome que noutros

así, bueno, home claro, había moito

gusta facer trasnadas á xente, como

lugares de Galiza se lle dá a Santa

conto ó tempo.

cambiar as tramancas dun home de

Compaña, e que nesta zona é pouco

(Juan Álvarez, 84 anos, Filgueira-Crecente)

pé, unhas tramancas que sempre lle

coñecida.

quedaran pequenas. Ademais apa-

Tamén as Xans son coñecidas nestas

réceselle, de novo de día, e non lle

As Xans son definidas no Dicio-

zonas como outra representación

deixa presinarse, facer o sinal da

nario

máis do tardo ou do demo, como

cruz, outro dos métodos para poder

como (1999:257):

neste conto. Todos son o mesmo, e

librarse del. Incluso fala con el e di-

“pantasmas de vivos, ou sexa som-

neste caso tamén se converte en ani-

lle: “Non, o sinal da cruz non o fas”.

bras ou dobres, ou corpos astrais.

mal, concretamente nun porco, que

Cando por fin o consegue o outro

Anuncian a súa propia morte. (…) Se

tódalas mañás cando van traballar

escapa, aínda que en realidade xa

algún vivo bate con elas e é amigo

co carro se lles aparece diante do

viña da casa con el:

dalgún dos da comitiva, lévano polo

mesmo regato:

de

seres

míticos

galegos
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mos que ir ó monte, temos que buscar
un carro de madeira. Unhas veces un
carro de troncos pa fábrica do Feijoo,
outras veces leña, outras veces toxo
pra corte, outras veces o que fose, e
marchábamos. Sempre cedo e tódolos días que íbamos, tódolos días que
íbamos ó pasar por diante de Jesús e
do tío Arturo (que hai aquel reghatiño, que hai aquel reghatiño que hai
xa por onda a casa de don Bernardo
abaixo, sabes, ó pasar… ó atravesar
o reghatiño dice) Meu pai iba chamando ós bois e eu iba no carro e
tódalas mañás de noite, ás cinco ou
seis da mañán, vía un porquiño diante do carro, un porco. “Pero papá...”
Dice: “cala, cala, non dighas nada,
cala”. “Bueno”. Pero íbamos outro
día, outra vez e tódolos días víamos
un porquiño así ó pasare. Entonces
el como dicía que calase eu calaba,
pero despois cheghábamos ó monte e
dicía: “Papá, pero ese cerdo tódolos
días, pero que é eso, pero…” “cala,
cala, que eso son as Xans que andan
por alí.” As Xans, e o tardo e ,… “son
as Xans, non fagas caso, cala, cala”.
As Xans, e o tardo, eso era todo o
Camiños de Filgueira.

demo, o tardo, non sabes.
(Eduardo Estévez, 70 anos, Filgueira-Crecente)

Ahora vouche contar outro conto que

entonces ibamos buscar madeira

tamén mo contaron a min. Mira, este

a Barxelas (Barxelas é alá por de-

contoumo en Madrid un irmán dese

baixo da carreterá alá) e claro, non

que está en Buenos Aires, dese Anto-

había pista ningunha”. Este vivía nos

nio, un irmán que se chama José, que

Varóns. Había que vir por aí, baixar

Tamén se cría nas bruxas, e calquera

ese aínda era máis vello, xa morreu

por aquí, había que subir ó Outeiro

problema que xurdise éralle atribuí-

hai catro ou cinco anos, morreu en

por onda casa da Lalina, había que

do a elas. Se os bois non andaban,

Madrid. Contoumo estando eu alí.

ir ós Casás, había que ir ó Souto e do

como sucede neste conto, había que

Dicíame el: “Mira Eduardo, as creen-

Souto todo pola verea vella ó Ponti-

facerlles unha cruz en cada perna e

cias que había antes en Filgueira, dí-

llón. Tu sabes onde é a casa de Jesús,

así desfacíase o meigallo:

goche que eu paseinas,…” e dicía: “E

do tío Arturo, sabes onda é, bueno.

logho?” E dicía: “Mira, eu de rapaz,

Pois dice el: “Levantábamonos ás tres

E despois nas bruxas críase moito, no

nós éramos oito irmáns e había que

ou ás catro da mañán e dicíame meu

das bruxas críase moito, moito, moi-

traballar moito e meu pai tiña bois,

pai:” Ala, José, vamos, veña, que te-

to, conforme aghora non se cre nada

AS BRUXAS
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pero antes... Unha vez oínlle eu a meu

Bueno, antighuamente, eu non sei

riba da casa da Carmiña, non sa-

pai, ó meu, e meu pai xa non era,

se era, porque outros tamén dicían

bes?, a Carballeira, aí dice que ó pa-

bueno, el non era, tiña un irmán cura

que, que tiña a muller moi enfer-

sare a xente que non sei que lle saía

e tal. Pero dixo, el tiña uns bois e su-

ma, toda a vida na cama, bueno,

alá alghúns que lle caían a ghorra,

bíamos pola Choca arriba, subíamos

e entón dixéronlle que fora a unha

que ían pasar e que lle caía a ghorra

pola Choca co carro libre que íbamos

bruxa e foi á bruxa e que lle dixo

da cabeza, outros que sentían uns ruí-

ó monte a Currás ós toxais, iban por

que tomase primeiro unha taza de

dos moi raros, aí, no tempo dicíano,

alí. Porque antes, iso aínda acórdome

alcol ou un non sei que e despois

aghora non.

eu, en Currás a xuntarnos catorce ou

que fose a primeira encrucillada, a

(Lucha, 63 anos, Filgueira-Crecente)

quice carros no medio de aghosto

primeira encrucillada que houbera.

cheos de carqueixas pa queimar no

Foi aí a Devesa e dice que lle em-

Ó pasar polas encrucilladas, por ser

lume, eso aínda me acordo eu, a xun-

pezaron así unhas cousas por riba

lugares especiais onde podía apare-

tarse catorce ou quince carros. Enton-

e abrir, eu non sei se sería ó mellor

cer o demo (de aí a proliferación de

ces claro, era de noite, por aquí des-

do alcol ou que. Empezou a ver aí

cruceiros nestes lugares), había que

de as tres ou as cuatro da mañán era

unhas fantasmas grandísimas e ag-

rezar o Noso Pai se morría alguén.

o cantar dos carros, tu sabes, e por tó-

harrarlle po diante, eu que sei se foi

Tamén se pensaba que cando un can

dolos sitios. Porque había moitos bois.

certo. Ese aínda está vivo.

ouveaba era un anticipo dunha mor-

Ó tempo había máis bois ca vacas,

(Lucha, 63 anos,Filgueira-Crecente)

te, e todos rezaban polo que fose.

despois polo leite viñeron as vacas,

Había xente que facía promesas es-

pero primeiro eran os bois. Entonces

As bruxas eran quen de facer falar

peciais por algunha causa, e entre as

dixo el, dixo o meu pai: “Unha vez

noutras linguas á xente, concretamen-

máis comúns era tocar nove badala-

iba eu ós carpos pero eran as nove

te a un que era portugués e rematou

das na igrexa ás doce da noite, tanto

ou as dez da mañán e vexo unha

falando castelán:

no verán como no inverno. O culto

muller aló no encima da Choca, e

ós mortos era moi importante, e de

eu estaba no fondo. Pararon os bois e

E outro que tamén foi e que lle empe-

aí os longos velatorios que se facían

non me subiron, e non me subiron co

zaron a, que empezou a falar, dice

durante toda a noite:

carro libre. Dixen: veña a pegharlle

que iba a mirar por un que era…

ós bois e non ían co carro libre, di-

Non sei que era, e que lle iban falar

E por iso digho eu que antes as

cen, entón iso era que me botaban as

e dixo: “Bueno, bueno, pero fala cas-

creencias das bruxas había moito.

bruxas, non querían que anduvese. E

tellano i el era portughés”.

Había outra creencia que era cuan-

despois que fixo. Saquei a faldra da

(Lucha, 63 anos, Filgueira-Crecente)

do morría alghén, cuando morría

camisa (eso aínda llo vin facer eu a

alguien nas encrucilladas rezar un

meu pai e facermo a min). Saquei a

Había certos camiños, encrucilla-

Padrenuestro, tamén, antes e había

faldra da camisa e encima da perna

das... ós que, como en toda Galiza,

as creencias de que cuando ouvea-

fíxenlle unha cruz a cada boi e nesto

se lle atribuía algún encantamento,

ba un can que iba a morrer unha

xa anduveron os bois. Pero tu mira e

como caer a gorra da cabeza, es-

persona. Ahora non hai, ahora non

que cousas había.

coitar ruídos... pero iso si, sempre de

se cre nada. Antes tamén había, an-

(Eduardo Estévez, 70 anos, Filgueira-Crecen-

noite, pois de día nada sorprendía:

tes as doce da noite, tanto no inverno como no vran, iban tocar, había

te)

Os mozos de san Benito e por aquí

promesas que facían de ir tocar as

Outras veces unha simple borrachei-

viñan moitos no tempo de pisar... bue-

campanas ás doce da noite. Nove

ra facíache escoitar e ver ata pantas-

no, cando fora no Regheiriño, non? E

badaladas, de noite, eh, dan, dan,

mas, e como o alcol fora receitado

todo por aí, e dice que alghúns que

nove badaladas, eran, había prome-

por unha meiga e por riba puxérase

viñan que non sei de onde, era que

sas que facían.

nunha encrucillada tamén se lle con-

pasaban de noite e aí na, aghora

(Eduardo Estévez, 70 anos, Filgueira-Cre-

sideraba feitizo:

chamámoslle a Furnia que hai aí por

cente)
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curva cheghar ó cruce, á izquierda,

si, despois si, despois vamos a ser

aquel monte que o dividiu a vía polo

felices”. E claro, ós rapaces que es-

medio. Mira, eu, cuando era rapaz,

tábamos oíndo esto tíñanos, estába-

que tiña cuatro, cinco, seis, sete ou

mos que aquillo… Entonces díxolle:

oito anos, estábamos á beira do

“Bueno, que teño que facer, a ver,

lume das cociñas de lareira que ha-

que teño que facer”. “Tes que vir

bía antes e claro, éramos moi curio-

no mes de xaneiro ás tres da mañá

sos porque xuntábanse os vellos de

nunha noite de luna chea, que haxa

antes e empezaban a contar contos

un luar que se vexa como día. Tes

porque non había televisión, nin ra-

que vir por ese caminiño, -porque ó

dio, nin había luz e claro, nós os ra-

tempo non había carretera nin ha-

paces éramos todo oídos. Entonces

bía nada. O caminiño aínda o hai

dicían:

aghora, un caminiño estreitiño- Tes

Había unha moza naquel monte que

que ir todo por aquel caminiño e

as tardes de sol do inverno salía

tes que traer unha flor- que a flor

fóra e poñíase a cantar. Entonces os

si que non sei que flor era porque

do pueblo de Filgueira víana pero

no mes de xaneiro non hai moitas

vían que ó poñerse o sol metíase,

flores, pero sería…eu que sei- E en-

escondíase, non se sabía pa onde

tonces- díxolle- ó cheghar aí, cen

ía. Esto foi antes de abrir a vía, eh,

metros antes de cheghar aí, tu ves

antes de abrir a vía, porque despois

polo camiño e hei d´ir en forma de

ese monte trouzouno a vía. Enton-

serpente, de culebra, pero unha cu-

Neste apartado cómpre incluír un

ces houbo un mozo que dice que

lebra negra, grande, moi grande.

conto marabilloso, no que non apa-

foi moi valiente e acercouse un día

Tu ó verme páraste, e eu subo por

rece propiamente ningún ser determi-

a ela e empezou a namorala, empe-

arriba e sácoche a flor dos labios,

nado, senón que aparece unha moza

zou a falar con ela. Entoces díxolle:

e nese momento somos home e mu-

encantada, que aínda que é fermosa

“E nós non nos podíamos cheghar

ller, entón levántasme o encanto e

e rica, non pode casar ata que un

a un acuerdo e cheghar a formar

xa podemos ser felices. Pero mira

mozo valente ature que trepe por el

un matrimonio e casarnos?” “Pode-

si o fas…” E dixo: “Fagho, fagho,

e lle colla unha flor da boca transfor-

mos-contestoulle ela-podemos, pero

muller, fagho, non te preocupes que

mada en longa serpe negra, un dos

tes que facer unha cousa moi difícil,

eu son valiente e fagho”.

animais que causaban máis rechazo.

moi difícil, moi difícil, porque mira,

Entón puxeron a noite esta, caundo

Ademais a proba debe ser feita nun

eu estou encantada que hai siglos

era luna chea, cuando ía luar, e foi,

día especial, unha noite de xaneiro,

e eu teño moito ouro, eu sáleme,

vai polo caminiño, ás tres da mañá,

ás tres da mañá, e sempre que haxa

levántame o desencanto, o encanto

tras, tras, tras, e aí, e niso vén a ser-

lúa chea, un elemento común a toda a

que me teño, pero se non non podo

piente. E entón el quedouse quieto e

mitoloxía, que a considera unha noite

salir máis. Se non fas a proba eu

ve, víase a trinta ou corenta metros,

máxica. El non é quen de aturar e a

non podo salir máis, entón xa non

pero cuando faltaban dez ou quice

moza desaparece para sempre. En

me ver máis”. Entón claro, despois

metros escapou. Non aghuantou a

ningún momento se nos di cal é o cau-

de tantas veces ir alí e contarlle eso

tentación, escapou e nunca máis sa-

sante deste mal, pero queda claro que

cheghou a un acuerdo que si, que

liu a moza alí a cantar nin a tomar

non é cousa deste mundo, senón un

facía a proba. Entonces díxolle que

o sol.

encantamento de hai moitos séculos.

que proba era a que tiña que facer,

Esa é a leyenda do Monte da Cida-

e dixo ela: “Mira, se o fas, xúrame

de.

Xunto a casa do médico, detrás,

que telo que facer, porque senón

(Eduardo Estévez, 70 anos, Filgueira-Cre-

quen vai para Corteghada, ó dar a

non me ves máis. Aghora despois

cente)

Os irmáns Carmen, Ramón
e Preciosa (de esquerda a direita),
Filgueira, 1934-36.

FEITIZOS
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CONCLUSIÓN
Como conclusión cómpre insistir na
idea da calidade estética de toda a
literatura popular e de tódalas tradicións, xa que a través delas é como
se coñece o pasado. Neste traballo
só se recolle unha pequena mostra
de crenzas relacionadas cos seres sobrebaturais, que unidas ós contos, romances, cantigas... son expresión de
documento da vida, sentimentos, aspiracións e afectos de todo un pobo,
e eles definen e integran a realidade
psicolóxica e social. Nos nosos días,
nos que se aprecia case máis o de
fóra que o propio, hai que aprender
a valorar a historia íntima difundindo
toda esta literatura, crear un fondo
coa maior recompilación posible
e, na medida en que se poida, ensinarlles os contos e cantigas populares dende a escola, para que os
rapaces, futuras persoas que poden
recollelos e estudalos, saiban valorar
todo o que se lles mostra.
Do mesmo modo acontece coa lingua, xa que as diferencias dialectais enriquecen calquera idioma, e
habería que aprender a retirar as
valoracións negativas que se fan ás
veces sobre algunhas delas. Iso non
significa que non haxa que depurar
a lingua de castelanismos nin crear
unha normativa común.
Valorar a riqueza de toda a cultura
popular, tanto literaria como lingüística, e concretamente as tradicións,
axudaranos a forxar a identidade do
pobo galego.
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Pedro sorriu en canto
os pés deixaron o paseo
para enterrarse na area
húmida. Agora apenas
notaba o peso da rede
sobre os ombreiros; a
ilusión do que podería
pescar afastaba calquera
incomodidade.
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Conto de Nadal

P

edro sorriu en canto os pés deixa-

todo, dominando o calafrío que o percorreu, púxose

ron o paseo para enterrarse na area

ao axexo un intre e despois apertou o paso en

húmida.Agora apenas notaba o peso

dirección á ourela. Dous minutos máis tarde deu co

da rede sobre os ombreiros; a ilusión do que podería

náufrago.

pescar afastaba calquera incomodidade. Miraba o mar
aínda revolto tras o temporal da noite anterior e sabía

Tiña o aspecto descoidado, sucio e agoniante que

que a rede non estaría preguizosa moito máis tempo:

correspondía a un verdadeiro fuxitivo da boca

de camiño había procurar algún peixe para o xantar.

famenta do mar. Pedro endexamais imaxinara unha

E con este pensamento foise achegando á beiramar

persoa cuberta daquel xeito polas algas. Cando se

en busca da súa dorna, abrindo coas súas pegadas un

achegou, o olor salgado das profundidades bateulle

vieiro entre os argazos que a marea deitara na praia.

no nariz; o fedor era tan forte que mesmo lle viñeron
ganas de trousar. Porén, puido máis o dó, tivo máis

De súpeto, oíu un alentar pesado, coma o dunha

forza có noxo que lle inspiraba o home. Así, Pedro

besta durmida. Dubidou se fora cousa do seu maxín,

axeonllouse e axudouno a desfacerse da auga que

mais logo, cando volveu escoitar aquel son, sentiu

tragara, xunto con algunhas cunchiñas que traía

que se lle encrespaban os cabelos da caluga. Con

atravesadas na gorxa.
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O náufrago formara un gran
charco no lugar onde se atopaba
por mor do líquido que escorrera das súas roupas. Mais o
que esvaraban agora pola cara
do descoñecido eran bágoas que
Pedro tentaba atallar ao tempo
que o consolaba dicíndolle que
estivese tranquilo, que xa non
ía afogar. No entanto, o infeliz
saloucaba que oxalá se encontrase mergullado no máis profundo das ondas revoltas do mar
da madrugada. Pero o que máis
estrañou a Pedro foi que o home
que rescatara case lle suplicou
que non dixese que o vira.
Axudouno. Pedro prometeulle

que

non

había contar a ninguén

que

o

vira;

prometeuno porque
Foise achegando á beiramar

a meniña de peixe

en busca da súa dorna, abrindo

morto do descoñe-

coas súas pegadas un vieiro entre os

cido lle producía un

argazos

certo receo. Mais axiña esquecería o motivo que o

que a marea deitara na praia.

obrigara a tomar aquela decisión. O primeiro que
fixo foi erguer o home e levalo case a rastro camiño
da casa, esquecendo rede e pesca. Non o fixo de boa
gana, disposto como estaba había un anaco a coller
algúns peixes.
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Tiña o aspecto
descoidado,
sucio e agoniante que
correspondía a un
verdadeiro fuxitivo da
boca famenta do mar.
Pedro endexamais
imaxinara unha
persoa cuberta daquel
xeito polas algas.

Aos poucos, deixaron atrás a praia co ceo aínda
escuro. E entraron na vila, onde a luz dos vellos farois
daba unha impresión morriñenta ás casas pintadas

Termando do náufrago, Pedro

de cal. Como era Nadal, moita xente estaba xa en

ascendeu sen dar chío polo vieiro empedrado

pé. Non parecía que fosen as seis da mañá. O vento

que decorría preto da igrexa, a pesar de que dúas

aínda zoaba entre as árbores e as persoas marchaban

mulleres deixaran un momento a súa conversa para

apresuradas cara aos seus asuntos. A Pedro non lle

observar o seu traballoso andar. Mesmo cando se

agradou ver os outros pescadores tomar a parva no

achegou á panadería para recoller a bola que encar-

bar da confraría. E fíxose o xordo cando o centenario

gara, incluso no momento no que Marta lle pregun-

Herminio lle preguntou desde a porta do local de

tara qué facía enchoupado daquel xeito coa viruxe

onde viña tan cedo.

que ía, Pedro permaneceu en silencio.
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Xa na súa casa, correu con
inquietude as cortinas, temeroso de que algún veciño
pasara por diante das ventás
e puidese ver a clase de pesca
que fixera de mañanciña. Por
descontado, Pedro xa non sentiu mágoa cando acomodou o
descoñecido no único leito que
posuía; a continuación, tirou
a roupa mollada do lombo
e acochouse no sofá baixo
unha manta. O vello pescador
aínda notou como o estómago
lle daba unha volta cando o
estraño lle deu as boas noites
desde a habitación, non sen
antes advertirlle de novo que
non debía dicir a ninguén que
o encontrara exsangüe nese
contrariado amencer.
A luz do mediodía espertou a Pedro; a fame que
O primeiro que fixo foi erguer

sentía non foi quen de facerlle esquecer que si, que

o home e levalo case a rastro

dera con alguén case morto na ourela. Alguén que

camiño da casa, esquecendo rede

recollera e que estaba a durmir na súa propia cama.

e pesca.

Alguén verbo do cal non tiña que falar para nada con
ninguén. Pedro ergueuse pero non o chamou; foi ata
a cociña e comeu un anaco da bola que comprara
aquela mañá. Cando rematou, preparouse e saíu en
dirección ao bar de Eduardo, como tiña por costume
cando a marusía non o deixaba achegarse ata os cons
en busca de percebes.
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Pedro xa non sentiu
mágoa cando acomodou o
descoñecido no único leito
que posuía; a continuación,
tirou a roupa mollada do
lombo e acochouse no sofá
baixo unha manta.

O maino rebulir
do orballo e o
nordés

acompa-

ñaron o vello pescador no seu pausado andar pola
rúa que levaba á
igrexa, xusto en
fronte do final do paseo
dos

carballos.

Eduardo

viuno aproximarse e aprestouse a preguntarlle polo feito de velo vir a súa dona

– Que nos coñecemos desde cativos, Pedro. Que sei

de madrugada cargado cun fardo, algo que deixaba

que es honrado; dígocho polo teu ben: non che con-

un rastro de humidade no asfalto da rúa. Púxolle un

vén recoller todo o que o mar bota na túa rede...

café con leite non ben Pedro deu os bos días e entornou a porta a propósito. No local non había ninguén

Pedro fitouno sen pestanexar. Entendía todo canto

máis ca eles dous.

estaba a pasar pola cabeza de Eduardo. Non, el non
era un contrabandista. O seu negocio era o peixe
e nunca coñecera nin desexara outro. De boa gana

– Que qué facías con aquel vulto ás costas, Pedro.

había dicirlle a Eduardo o que acontecera... mais
fixera unha promesa. Bebeu un grolo.

Pedro calaba.
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Non volveu nin aquel día nin o seguinte. Desesperado
e próximo á loucura, Pedro dirixiuse ao terceiro día

Pedro non o podía escoitar máis sen traizoarse.

daquela árida espera onda Eduardo coa escusa doutro

Baleirou a cunca e doulle as costas a Eduardo para

café. Polo camiño, encontrouse cos pícaros que xoga-

saír do bar. Os nenos que xogaban baixo as arca-

ban o día de Nadal baixo as arcadas. Detívose e apro-

das vírono acercarse e durante un instante non se

veitou a ocasión para preguntarlles polo estraño. Eles

oíron os seus risos e berros. Estaban sorprendidos

miráronse uns aos outros ao tempo que respondían á

ao ver o mutismo do señor Pedro, outrora tan

vez que qué estraño. Ao ver que Pedro acoraba e per-

falangueiro.

manecía en silencio, un deles bateu as mans mentres
berraba: Inocente, inocente. Os outros cativos imitá-

O vello pescador percorreu devagar as calellas.

rono, ledos ao crer descuberta a verdadeira intención

Matinaba que a cousa fora demasiado lonxe e que

do vello pescador, namentres que Pedro se afastaba

tiña que espertar o seu convidado para dicirlle que

deles rúa abaixo, perseguido polos risos infantís.

marchara por onde viñera. Pero cando chegou á
casa berrando: Náufrago, náufrago, ninguén con-

Cando entrou no bar e fixo a mesma pregunta que

testou. Pedro volveu notar aquel aire de cousa rara,

suxerira aos nenos, Eduardo, indolente, díxolle que

irracional e turbadora que o movera a traer un

non sabía do que lle estaba a falar.

estraño á casa; xusto ao entrar na habitación e atopar só sal húmido, algas podres e buguinas enriba

Íase o serán cando Pedro deu co bo do Herminio no

das sabas.

peirao, mirando ao lonxe, albiscando o horizonte.
Convidouno a xogar ao dominó.

Non obstante, o pescador sentiu algún alivio ao reparar en que non falara con ninguén e para nada verbo

Mais cando Pedro o tivo en fronte e o ancián ollou

daquel pobre aparecido. Pensou que regresaría axiña

para el con aquela inocente curiosidade, non se atre-

e permaneceu na casa durante todo o día, desexando

veu a preguntarlle nada a Herminio, nin Herminio

a súa presenza en calquera instante.

nada a Pedro.
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Os nenos que xogaban baixo as arcadas
vírono acercarse e durante un instante non se
oíron os seus risos e berros.
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Purificación Rodríguez Rodríguez
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A aventura do mar
A ti...
que con coraxe arriscas
a cultura que che deron,
a cultura do teu pobo
que viviches dende neno.
A ti...
quero decirche...
que no meu país te espero.
A ti...
que con saudade
dís adeus á túa térra,
esa que te víu medrar
e te despide con pena.
Diche adeus con unha bágoa
salpicándote no mar;
quixera ofrecerche futuro
quixera ofrecerche máis.
É unha terriña pobre
pero rica en cultura,
onde de neno pasaches
da infancia á aventura.
Agora deixala triste;
quérela desafiar.
Non che ofrece boa vida,
miras angustiado o mar.
Pos un pe naquela lancha;
o outro quere quedar.
Pero axiña da-lo salto
non te queres defraudar.
Ti revolve-los teus ollos
non te atreves a mirar.
Algún día voltar a ela...
¡Algún día voltarás!

Pecha-la porta á tristura:
o feito, feito está.
Ábre-la porta á esperanza:
a ilusión estáte a agardar.

Mergulloute sin piedade,
sin permiso, sin razón;
mergullou a túa vida,
mollou o teu corazón.

Soñas con mellor vida
iso mesmo vas buscar;
soñas un mundo novo
de igualdade e de paz.

O teu corpo á deriva
deixou pronto de loitar,
as ansias de mellor vida
engulíronse no mar.

Aquela lancha sacude
o teu corpo a derivar,
tamén che sacude todos
os pensamentos do mal.

Ese mar que che ofrecía
viaxar, mellorar, traballar...
Ese mar que te traizoa.
Ese mar quérete xa.

O medo achégase a ela
vai contigo a navegar.
¡Quén poidera da-la volta!
¡Quén poidera voltar atrás!

Non o culpes, él é forte,
él sabe desafiar;
convertirate en escurría...
Seguirán as burbullas a soñar.

Agárraste forte á vida
na morte, mellor non pensar;
o mar salpica a túa mente,
o mar estáte a avisar.

Volverás á túa terra
as súas praias bañarás...
Volverá a túa alma.
Veña, acouga xa.

A tua lancha non resposta;
ó amigo téndeslle a man;
comeza no corpo o medo;
as ondas seguen a medrar.

A ti...
que con coraxe arriscas
todo o que che deron...

A película da túa vida
na túa mente pasa xa.
Ollos pechados, nostalxia,
non hai tempo para recordar.

A ti...
quero decirche...
que no meu país te espero.

Nunca pensaches que aquilo
puidese acontecer...
que aquela onda anoxada
te pudiese sorprender.
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Sara Cid Feijóo
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Ollando ao meu redor

Palabras que leva o vento
non se poden atopar,
lonxe de nós ou preto,
sabe Deus onde estarán.

Os nenos xogan calmados,
as vacas pacen na herva,
a aldea está sosegada,
pronto chegará a festa.

As sombras dos longos días
son moi malas de esquecer,
detrás daquelas montañas
o sol desperta outra vez.

A hedra no seu silencio
medra buscando a luz,
eu dende a miña xanela
vexo na Igrexa unha cruz.

As ondas do mar veñen e van,
sen descanso polo vento,
os barcos asucan as augas
cun andar de vagar lento.

No parque a carón da Igrexa
óense os paxaros cantar,
o río que asuca o monte
leva a corrente ata o mar.

Van as aves polo ar
debuxando moitas formas,
dende alí ven toda a terra
coas súas paisaxes novas.

Xa comeza a anoitecer
o sol vai durmir,
os nenos veñen de volta
acabouse o de fuxir.

En terra firme agardando
a que chegue a primavera,
os campos vólvense flor
e lindas cores esperan.

Escóitase o mar de lonxe
o faro ilumina o mar,
a xente está na súa casa,
mañá hai que traballar.
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Os nenos déitanse cedo,
haberá que madrugar,
os seus pais cóntanlles un conto
naquela noite de luar.

A música e o folclore
teñen que estar presentes,
as notas soan no aire
alegrando a toda a xente.

A lúa ilumina o ceo,
enchida por completo está.
Óense no souto ruídos,
un lobo aparecerá.

O alfareiro da aldea
tamén estará alí,
facendo tarteiras de barro
para entreter e divertir.

Os rapaces estremécense,
xa teñen bastante sono,
pronto durmen coma tolos
pensando nos seus soños.

Ninguén pode faltar
todo o pobo ha de ir,
a praza dos artesáns
onde segredos descubrir.

Cedo pola mañanciña
todo o pobo desperta,
van traballar e a estudar
neste día que comeza.

Xogaremos, bailaremos
muiñeiras e xotas,
cantaremos,tocaremos
instrumentos da terra nosa.

As nais despiden os nenos
cun bico na meixela,
estes van cara a escola
chorando ó despedirse delas.

Escoita estas palabras,
a Romaría vai comezar.
Acórdate, non te esquezas
ven bailar sen parar.

Despois das súas labores
preparan a Romaría,
música e danzadores
que alegren aquel día.

Palabras que se han esquecer
non moi tarde no futuro,
vivas teñen que estar
no noso corazón puro.

¡Que veñan as palilleiras
xunto có noso afiador,
será un día fermoso,
inolvidable, si señor!

Cantemos os cantares
propios de Galicia,
das nosas avoas,
con ganas e ledicia.

O augardenteiro que non falte
os da taberna han protestar
cunha taciña de viño
a ninguén has molestar.

Bailemos tódalas danzas
que naceron na nosa terra,
saquemos tódolos puntos
sorrindo a nosa parella.

Pandereteiras, gaiteiros
ímosvos esperar,
nun día coma este
non podedes faltar.

Palabras que leva o vento
non se poden atopar,
lonxe de nós ou preto,
sabe Deus onde estarán.

M

E
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Manuel Blanco Guerra
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Manuel Blanco Guerra
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Ascensión Rodríguez Nóvoa
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Diego Luis D. González
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Hector Porfilio Guzmán Mendoza
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Juan Andrés Hervella Vázquez
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Miriam Amaro Lois
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A xa tradicional Romaría Etnográfica

Raigame, que se celebra anualmente o día 17 de

maio en Vilanova dos Infantes con motivo do Día das Letras

Galegas, e que ten un complemento fundamental nos concursos que ó seu

abeiro se veñen convocando, teñen feito que cada outono nesta revista lle botemos unha ollada ó mundo das tradicións, da imaxe ou da creación literaria.
Aproveitando esta circunstancia, nesta ocasión a ollada quere ser a través de tres facetas que,
se ben aparentemente non teñen nada que ver, si que contan cunha lóxica incardinación no ámbito
dos costumes e das tradicións da Terra de Celanova.
Estamos falando da presentación dos traballos premiados nos concursos anteriormente mencionados, onde
ademais de amosar a beleza plástica que Vilanova dos Infantes lle regala cada ano, na xornada do 17 de
maio, a Galicia, tamén damos a coñecer as evocacións literarias ou de investigación etnográfica que esta
xornada provoca nalgúns participantes.
Como complemento, desta volta queremos achegarnos tamén ó mundo singular dos zapateiros, tan ligado
a Vilanova dos Infantes e á súa economía. A profesora Olga Araújo, natural desta vila e gran coñecedora
da evolución deste sector económico, fálanos de cómo foi xurdindo esta actividade en Vilanova alá onde
se perden os tempos,

e como a chegada da maquinaria e das novas técnicas de producción acabaron
por transformar ós zapateiros en producto de emigracíon.
E, como non, á gastronomía do
outono, representada
nesta ocasión
pola micoloxía.
Na capitalidade
da Terra de Celanova é onde se
celebra unha das
máis veteranas
convocatorias
micolóxicas da
provincia (este
ano chega xa o
número XXI) e
con tal motivo os
especialistas Ricardo Mínguez Abajo e
Alejandro Mínguez González, achéganos as benevolencias e tamén as prudencias
que hay que manter para saber
disfrutar duns productos que no
seu momento sufriron tanta mala
sona como agora gozan dunha
gran estima.
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Zapateiros do gremio de Vilanova, ano 1960.
De esquerda a dereita: Luis Meléndez “Nelso”, Manolo Meléndez “Ichavo”,
Ángel Vázquez, Manolo Vázquez “Rin rin” e Amelia Rodríguez.

OLGA ARAÚJO

Nada en Vilanova dos Infantes. Licenciada en psicopedagoxía, actualmente exerce como orientadora no
IES “O Couto”.

RAIGAME 25 [n].indd 76

22/11/06 13:54:07

Vilanova
Dos
Infantes
O GREMIO DOS
Z A P AT E I R O S

Olga Araujo

INTRODUCCIÓN

V

ilanova dos Infantes é unha
vila medieval agrupada ao
redor da torre da homenaxe
do Castelo do Conde de Monterrei,
que foi asolado pola revolta irmandiña do ano 1467, e posteriormente
reconstruida.
Unha das moitas lendas que fan referencia á toponimia desta vila di que
o seu nome débese aos once fillos
que unha muller tivo nun só parto.
Segundo divulga esta lenda, estes
foron os once irmáns que fundaron
a vila.
Urbanisticamente ten forma de caserío típico, cunha economía totalmente
artesana, con obradoiros situados
nos baixos das casas, polo que ás
máis das vivendas teñen unha porta
dividida en dúas partes. A parte
superior funciona a modo de fiestra
para permitir a entrada da luz do día
ao taller.
As rúas conservan un carácter medieval e aínda se mantén en pé parte

da muralla do castelo sobre a que
están construidas algunhas casas.
Aparecen tamén varias edificacións
con escudos nas súas fachadas e asimesmo mantéñense ben conservados
varios grupos de canastros distribuidos por diversas zonas da vila.
Vilanova tivo carácter de municipio
formado ademais polas freguesías
de Santa María de Castromao, San
Xoán de Viveiro e Santa Cristina de
Freixo. Sen embargo, a principios de
1927, por mutuo acordo de ámbalas
dúas corporacións, decidiron a súa
integración no concello de Celanova.
A Casa do Concello estaba situada
no castelo, razón que explica que
este se conservara en tan bo estado
ata os nosos días.

O GREMIO DOS ZAPATEIROS
Desde tempo inmemorial a actividade
económica principal da vila (complementada coma no resto de Galicia
coa actividade agraria e gandeira
de subsistencia), desenvolveuse arredor do gremio dos zapateiros.

Varias son as referencias e as
evidencias históricas que reforzan
esta aseveración, tales coma a
propia conservación dunha danza
na honra da Virxe do Cristal, que
recolle de primeira man a principios de século XVIII o jesuita Jesús
de Villafañe no “Compendio histórico de los principales santuarios e
España” e que transcribiu no libro
do Santuario o párroco daquel
momento no ano 1827, co fin de
que nel quedasen para a historia
os principios que amparan a aparición da fermosa e inusual peza de
vidro “de orificio e soldadura/ sen
sequer unha sinal”.
Conta o padre Villafañe no ano
1726 que á virxe chámanlle do
Cristal “porque con estraña maravilla
está formada en lo interior de una
columnilla o cilindro de cristal sólido,
de poco más de tres dedos de alto,
y la imagen tendrá poco más de
uno, registrándose la imagen de una
señora, por un lado con las manos
puestas y en ellas un rosario, el
manto azul y el vestido encarnado, y
por otro lado del Cristal se manifeista
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el cristal enla faltriquera y prosiguió
trabajando como antes, pero a poco
tiempo advirtió que el cristal pesaba
tanto que no le dejaba fuerzas para
poder moverse. Admirado con tan
extraordinario suceso, sin saber ni
detenerse a discurrir lo que era,
sacó el cirstal de donde lo había
guardado y lo arrojó en le suelo, no
haciendo estimación del favor que
le hacía el Cielo.
A las nueve de la mañana del día
siguiente, sábado veintiseis de julio,
pasó por aquel sitio una pastorcilla
y hallando el cristal le tomó en la
mano y admirada de lo que veía,
con más prudencia que el labrador
que no apreció tal dicha, se presentó
al cura de Villanueva que al tiempo
era Don Juan de Barros y le entregó
el cristal diciéndole el sitio donde le
había hallado.

Soportais na Praza Maior de Vilanova.

con las manos cruzadas y el mismo
vestido con el rostro algo inclinado
y las facciones se divisan menos
perfectas”.
E xa, polo que se refiere ós feitos
que deron lugar á aparición, o
jesuita sostén as súas escrituras “en
lo que consta por tradición constante de los naturales de esta villa y
anotaciones que hallé en los libros
de este santuario”, describindo o
suceso de tal xeito:

“En el siglo pasado, por los años
de 1630, trabajando un labrador
en una heredad que tendía junto a
la fuente que llaman La Fervenza,
al pie de un arroyo que baja del
sitio que llaman Porto de Outeiro,
y distante de la capilla actual como
cincuenta pasos, halló el cristal con
la imagen dicha de Nuestra Señora
y aunque advirtió la singularidad,
no haciendo mucho aprecio de lo
que por si y por las circunstancias
merecía mucha admiración, metió

Gozoso sumamente el abad con
tal presente, por el beneficio que
el cielo hacía a este país y con
particularidad a sus feligreses depositarios electos por el Altísimo para
la custodia de tan preciosa joya, y
después de contemplar la maravilla
de estar formada la imagen dentro
del cristal, consultó el caso con el
Ilustrísimo señor Obispo de Orense,
quien la mandó poner a la pública
veneración y que se fabricase una
capilla en el lugar más cómodo y
contiguo al sitio donde fue hallada.
Y corriendo la voz por los lugares
más cercanos, comenzó a concurrir
gente, atraída de la noticia de un
caso tan raro y de los milagros que
el Señor se dignó obrar por medio
de aquella Santa imagen de su
madre.
No solo corrió la voz por todo el
Reino de Galicia, sino que también
llegó a a corte de Madrid y el Rey
católico Don Felipe IV quiso verla y
examinar si la imagen que se registraba dentro del cristal era obra del
arte o efectos sobrenatural. (...)”.
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Pois ben, se o Padre Villafañe ubica a
aparición da virxe no ano 1630 e a
celebración da romería loxicamente
pouco tempo despois, decatarémonos de cómo o gremio dos zapateiros
se perde na noite dos tempos na historia de Vilanova.
Un gremio do que tamén se fai eco o
poeta Manuel Curros Enríquez cando
versifica a lenda e a fai inmortal, xa
que ó falar de Vilanova en senllos
versos di así:
(...)
Vilanova dos Infantes
é vila de grande sona:
n’hai zapateiros no mundo
que batan millo-la sola;
non se cocen en ningures
petadas que aquí non cozan,
e de aquí sán prós teares
as millores mazarocas.
(...)
E noutra pasaxe do mesmo romance,
referíndose á celebración da festa
organizada con motivo da aparición
da virxe:
(...)
Esta noite os zapateiros
non queren collé-la chaira,
nin as rapaciñas fían,
nin os fomeiros amasan.
Esta noite en Vilanova
é noite de fuliada;
que así o dispuxo o Concello
i o señor Abade o manda.
(...)
Pero, se estas evidencias foran poucas, aínda os datos que se recollen
nos arquivos municipais de Celanova
amosan que no padrón municipal de
1950 había censados en Vilanova
dos Infantes un total de 120 homes
rexistrados coa profesión de zapateiros:

Id

estado
civil

nome

1º apelido

2º apelido

idade

dirección

1

Ramón

Rodríguez

Santalices

46

casado

O Cristal

2

Alfonso

Fernández

Armesto

53

casado

Santa María

3

Luis

González

Álvarez

21

solteiro

Santa María

4

Adolfo

Pérez

Silva

44

casado

O Arrabaldo

5

José Luis

Pérez

González

15

solteiro

O Arrabaldo

6

Julio

Núñez

Rodríguez

31

casado

O Arrabaldo

7

Antonio

Núñez

Pérez

54

casado

O Arrabaldo

8

Regino

Núñez

Fernández

18

solteiro

O Arrabaldo

9

José

Vázquez

Rodríguez

22

solteiro

O Arrabaldo

10

Ángel

Vázquez

Rodríguez

20

solteiro

O Arrabaldo

11

Luis

Vázquez

Rodríguez

18

solteiro

O Arrabaldo

12

Eduardo

Vázquez

Rodríguez

14

solteiro

O Arrabaldo

13

Manuel

Méndez

Núñez

59

casado

O Castelo

14

Gabriel

Méndez

Armesto

16

solteiro

O Castelo

15

Arturo

Núñez

Rodríguez

33

casado

O Castelo

16

Luis

Feijoo

Silva

60

casado

O Castelo

17

Benito

Feijoo

Cortes

29

solteiro

O Castelo

18

Camilo

Feijoo

Cortes

24

solteiro

O Castelo

19

Elías

Cid

Fernández

77

casado

O Castelo

20

Julio

Méndez

Rodríguez

40

casado

O Castelo

21

José

Meléndez

Vázquez

51

casado

O Castelo

22

Gervasio

Feijoo

Álvarez

42

casado

O Castelo

23

Camilo

Núñez

Vázquez

44

casado

O Castelo

24

Camilo

Núñez

Ferro

17

solteiro

O Castelo

25

Antonio

Núñez

Ferro

14

solteiro

O Castelo

26

Ubaldo

Santalices

Silva

28

casado

O Castelo

27

Luis

Santalices

Meléndez

77

casado

O Castelo

28

Abel

Fernández

Rodríguez

41

casado

O Castelo

29

Jesús

Fernández

Núñez

20

solteiro

O Castelo

30

Luis

Fernández

Núñez

17

solteiro

O Castelo

31

Ramón

Fandiño

García

25

casado

O Castelo

32

Victoriano

Vázquez

Rodríguez

63

casado

Rúa Celanova

33

Victor

Vázquez

Pérez

23

solteiro

Rúa Celanova

34

José

Villar

Vázquez

29

casado

Rúa Celanova

35

Manuel

Fandiño

Meléndez

26

casado

Rúa Celanova

36

Eladio

Fernández

Villar

30

casado

Rúa Celanova

37

Demetrio

Vázquez

Rodríguez

50

casado

Rúa Celanova

38

Alfonso

Vázquez

Martínez

23

solteiro

Rúa Celanova

39

Enrique

Núñez

Fernández

60

casado

Rúa Celanova

40

Luis

Núñez

Rodríguez

22

solteiro

Rúa Celanova

41

Manuel

González

Armesto

53

casado

Rúa Celanova

42

Manuel

Pérez

Fernández

22

solteiro

Rúa Celanova

43

Celso

Fernández

Armesto

46

casado

O Cristal

44

Luis

Fernández

Méndez

21

solteiro

O Cristal

45

Emilio

Fernández

Méndez

15

solteiro

O Cristal

46

Luis

Vázquez

Rodríguez

68

casado

O Cristal

47

Luis

Bouzas

Núñez

19

solteiro

O Cristal

79

~

RAIGAME 25 [n].indd 79

22/11/06 13:54:09

Banquilla.
48

Darío

Pérez

Rodríguez

42

casado

A Cruz

49

Emilio

Pérez

Enríquez

17

solteiro

A Cruz

50

Modesto

González

Fernández

53

casado

A Cruz

51

Alberto

González

Cid

28

solteiro

A Cruz

52

Luis

González

Cid

26

solteiro

A Cruz

53

Manuel

González

Cid

24

solteiro

A Cruz

54

Salomé

González

Cid

18

solteiro

A Cruz

55

Manuel

Bouzas

Núñez

31

casado

A Cruz

56

Camilo

Meléndez

Fernández

25

solteiro

A Cruz

57

Camilo

Núñez

Vázquez

33

casado

A Cruz

58

Camilo

Núñez

Ferro

17

solteiro

A Cruz

59

Desiderio

Santalices

Silva

37

casado

A Cruz

60

Elías

Núñez

Pérez

72

casado

A Cruz

61

Ramón

Núñez

Vázquez

36

solteiro

A Cruz

62

Luis

Díaz

Araujo

32

casado

A Cruz

63

Manuel

Pérez

Rodríguez

14

solteiro

O Hospital

64

Elías

Martínez

Vázquez

20

solteiro

O Hospital

65

Luis

Rodríguez

Suárez

48

casado

O Hospital

66

Emilio

Suárez

Meilán

25

solteiro

O Hospital

67

Felipe

Ferro

Santalices

46

casado

O Hospital

68

Manuel

González

Pérez

43

casado

Igrexa

69

Alfonso

Silva

Araujo

52

viuvo

Igrexa

70

Enrique

Silva

Cid

21

solteiro

Igrexa

71

Alberto

Ferro

Araujo

21

solteiro

Igrexa
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72

José

Ferro

Araujo

20

solteiro

Igrexa

73

Gumersindo

Núñez

74

Argemiro

Armesto

Fidalgo

61

casado

Igrexa

Ferro

56

casado

Igrexa

75

Ricardo

Pérez

76

Arturo

Vázquez

López

38

casado

Igrexa

Meléndez

53

casado

Igrexa

77

Arturo

Vázquez

78

Elías

Vázquez

Meléndez

25

solteiro

Igrexa

Meléndez

22

solteiro

Igrexa

79

Manuel

Araujo

Núñez

62

casado

Praza Maior

80

Ramón

Bouzas

Núñez

27

solteiro

Praza Maior

81

Arturo

Vázquez

Meléndez

54

casado

Praza Maior

82

Arturo

Vázquez

Méndez

24

solteiro

Praza Maior

83

Elías

Vázquez

Méndez

23

solteiro

Praza Maior

84

Eliseo

González

Núñez

36

casado

85

Darío

Villar

Cortes

27

86

José

González

González

48

87

Camilo

Fernández

Armesto

88

Adolfo

Vázquez

Meléndez

E se esta cifra semella especialmente
significativa para unha poboación
total municipal que pasaba moi
pouco dos dous mil habitantes, non
foi, nin moito menos, a máis alta, pois
hai algunhas referencias que chegan
a contabilizar ata 154 o número de
profesionais residentes na vila:
TOTAL

154

Só zapateiro

64

Zapateiro e zoqueiro

40

Praza Maior

Zapateiro e músico

22

solteiro

Praza Maior

Zapateiro, zoqueiro e músico

17

casado

O Recreo

Zoqueiro e músico

39

casado

O Recreo

2

39

casado

A Ronda

Só zoqueiro

9

89

Dalmiro

Fernández

Rodríguez

59

viuvo

A Ronda

90

Manuel

Fernández

Corbillón

27

solteiro

A Ronda

91

José

Fernández

Corbillón

24

solteiro

A Ronda

92

Adolfo

Pérez

Silva

46

casado

A Ronda

93

Julio

Rodríguez

Borrajo

19

solteiro

A Ronda

94

Senén

Salgado

X.

27

solteiro

A Ronda

95

Basilio

Bouzas

Míguez

36

solteiro

A Ronda

96

Paulino

Fernández

Villar

45

casado

A Ronda

97

Manuel

Santalices

Silva

42

casado

A Ronda

98

Manuel

Santalices

Ferro

18

solteiro

A Ronda

99

Darío

Pérez

Rodríguez

43

casado

A Ronda

100

Emilio

Pérez

Enríquez

18

solteiro

A Ronda

101

Manuel

Dos Ramos

Vázquez

35

casado

A Ronda

102

Constantino

Santalices

Míguez

49

casado

A Ronda

103

Julio

Santalices

González

16

solteiro

A Ronda

104

Gumersindo

Pérez

Silva

43

casado

A Ronda

105

Dalmiro

Pérez

Fernández

16

solteiro

A Ronda

106

José

Pérez

Núñez

58

solteiro

A Ronda

107

Manuel

Rodríguez

Rios

37

casado

A Ronda

108

Manuel

Vispo

Salgado

37

casado

A Ronda

109

José

Ferro

Rios

78

casado

A Ronda

110

Dalmiro

Rodríguez

Santalices

57

casado

A Ronda

111

José

Martínez

Enríquez

32

casado

Unión

112

Gumersindo

Núñez

Pérez

68

casado

Rúa da Vila

113

José

Núñez

Rodríguez

29

solteiro

Rúa da Vila

114

Eusebio

Núñez

Rodríguez

23

solteiro

Rúa da Vila

115

José

Rodríguez

Santalices

38

casado

Rúa da Vila

116

José

Rodríguez

Ferro

14

solteiro

Rúa da Vila

117

Luis

Araujo

Campos

22

solteiro

Rúa da Vila

118

José

Araujo

Campos

24

solteiro

Rúa da Vila

119

Julio

Araujo

Campos

26

solteiro

Rúa da Vila

120

Manuel

Araujo

Campos (22-6)

18

solteiro

Rúa da Vila

Estas tan evidentes circunstancias
foron as que nos levaron a afondar
nunha profesión que só empezou a
descendender despois de mediados
os anos 60, onde aínda se rexistran
empadroados 57 zapateiros.
As causas deste descenso hai que procuralas na introducción da maquinaria para a confección dos zapatos, o
que levou á práctica totalidade deles
á emigración, fundamentalmente en
Venezuela, e a ir acalando pouco
a pouco aquela inxente actividade
profesional ó mesmo ritmo que ían
pechando os obradoiros espallados
polas rúas da vila.
Pero, vexamos máis polo qué tipo de
zapateiros traballaban en Vilanova,
onde e cómo o facían, qué tipo de
zapatos traballaban e cómo se desenvolveu a súa evolución histórica.

TIPOS DE PROFESIONAIS
Zapateiro: É o artesán que se
adica a fabricar zapatos de todo
tipo. Destaca a figura do mestre
zapateiro que é o que elabora o producto e preocúpase da adquisición
da materia prima e da súa posterior
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ano 1860 aparece esta nova figura
de profesional na vila. Nesa data
é cando se rexistra a creación da
banda de Vilanova e o oficio de
músico complementa a economía
familiar. Aínda que a principal fonte
de ingresos segue a ser a da elaboración de calzado, este novo oficio
vai axudar dun xeito moi importante a moitas famillias, sobre todo
durante os meses da primavera e o
verán, nos que se alterna o obradoiro coas festas.

MOBILIARIO TIPO DUN
ZAPATEIRO
Banquilla: A banquilla é unha especie
de mesa rectangular ou cuadrada cun
borde ou listón ao redor para evitar
que caian as ferramentas. Levan, na
parte onde sentan os artesáns, unha
especie de bolsillo de coiro onde se
coloca unha pouca cera para untar a
subela e as agullas. Leva asimesmo
unhas pequenas divisións para separar os distintos tipos de puntas utilizadas. No centro da mesa colócanse as
distintas ferramentas.
Sillas: Son baixas e anchas, co
asento feito de palla. Ás veces púñaselles un coxín de folello ou crin de
cabalo.
Esmeril ou rolo.

comercialización. O mestre zapateiro pode traballar en solitario, case
sempre acompañado da súa dona,
ou organizarse a xeito de taller con
operarios e aprendices.
Zapateiro-zoqueiro: Algúns artesáns non só se adican a elaborar
zapatos, senón que, aínda que en
menor medida, tamén confeccionan
chancas e zocas. Poderíase considerar un taller mixto. Estes profesionais
compraban os paus a artesáns que se
adicaban exclusivamente a este fin.

Zoqueiro: Este artesán adicábase
a facer e comercializar só chancas.
Moitos destes aprenderon o oficio de
zapateiro, e nalgún momento exercérono, pero por algunha razón, posiblemente obrigados polo mercado,
pasaron a facer só zocas e chancas.
Non adoitaban ter operarios nin
aprendices. Traballaban en solitario
e en alguna ocasión, coa axuda da
muller e dos fillos.
Músico: Mención especial merece
o oficio de músico. A partir do

Banco: Habíaos de moitas formas.
O máis usual estaba feito dun toro
gordo de castiñeiro mais ou menos
moldeado pola parte de atrás e
recto pola parte de adiante. Ía montado sobre tres pés de madeira
redondeada. Tamén abondaban os
bancos máis comúns construidos por
carpinteiros.
Mandil (Badana): Chamábase
tamén así porque estaba feito de
badana. Empregábase para protexer a roupa, razón pola cal leva
un peto. Ás veces na parte da
barriga aparaece cun pequeno
reforzo de coiro.Esmeril manual:
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Consta de catro pés que forman
unha especie de mesa oca donde
vai colocada unha roda grande
acanalada de madeira. Pola canle
vai unha correa forte que move
unha rodiña que á vez fai xirar unha
serie de rodas que leva acopladas
no mecanismo. Unhas son de pedra
de esmeril e outras de madeira
con papel de lixa acoplado no
borde. A roda grande leva unha
manivela de ferro cun manillar que
a fai xirar. Para utilizar este esmeril
eran necesarias dúas persoas: Unha
para darlle ao rolo e outra para
esmerilar. Malia ser unha operación
moi cansada, moitas veces era realizada por mulleres.
Máquina de aparar: Case tódala
máquinas eran da marca “Singer”.
Máquinas de pé, moi fortes e resistentes. Moitas veces eran compradas de segunda man. Engrasábanse
con pequenas aceiteiras de latón.
Usábanse para aparar as pesas. Nos
últimos tempos alguns talleres empezaron a utilizar o que eles chamaban
a máquina de medio cañón. Nunca
se chegaron a utilizar máquinas para
aparar con motor.
Coio de batir a sola: Era un canto rodado un pouco aplastado no medio.
Martelos: Utilizábanse tres clases
de martelos: Un, para bater a sola,
bater o aplantillado ou pegar a
goma. Outro para, que era plano
e bastante ancho, para para cravar as chancas ou os zapatos que
non ían aplantillados. Para estes
últimos utilizábase un martelo menos
pesado que o anteior. Finalmente
existía tamén un martelo especial
para endereitar as puntas.
Turquesa: Serve para arrancar as
puntas. Está formada de dúas partes
iguais e co borde cortante.
Tixeiras: Son moi fortes. Empréganse
para cortar pieis, etc.

Escofina: É un aparato de ferro
montado sobre un mango. Por unha
das partes é dentado e pola outra
leva unhas marcas máis profundas
que as dos triángulos.
Formas: Son de madeira, empregábase desde o amieiro ata o carballo,
o olmo e o nogal, é dicir, madeira
resistente ás oscilacións pola
humidade e ás diferencias de
temperatura, ademáis de á presión e ós golpes do martelo..
Constan de dúas partes: O empeine
e o talón, que se suxeitan mediante
un ferro que xira. Poden ser simétricas ou asimétricas. No primeiro
caso, unha soa forma utilízase para
os zapatos dos dous pés. As segundas son desiguais para ámbolos
dous pés e reflicten as diferencias
existentes entre o pé esquerdo e o
dereito. Cando o zapato vai cravado, ténselle que aplicar pola parte
de abaixo unha especie de plantilla
de ferro.
Coitelas: Son de ferro sen montar.
Unhas serven para cortar as pezas e
outras para cortar todo tipo de materiais: Sola, goma, etc. Sempre teñen
que estar moi ben afiadas, o que
axudaba tamén a convivencia doutro
oficio como era o dos afiadores.

martelo

planchuela

escofina

Serdas: Serven para coser. Poden
ser de dous tipos: As de emplantillar,
máis curtas e curvas con forma triangular e bordes cortantes. E as de
puntear, máis alongadas, rectas
e redondeadas.
Triángulo: É un ferro alongado
e como o seu nome indica, ten tres
caras con fendas mais ou menos
abundantes e profundas nas distintas
caras. Empregáse para afiar as coitelas, etc.
Chaira: Especie de pedra de esmeril que sirve para afiar e asentar as
coitelas.

coitelas
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Sacabocados: Como o seu nome
indica serve para facer os buratos
nas pezas dos zapatos ou chancas.

trencha

Remachadora: Serve para remachar os oxetes e os remaches das
pezas, tanto dos zapatos coma das
chancas.
Brocha: Serve para esparexer a
disolución de cola.
Isopo: Feito dun pau coun trapo,
serve para repartir o engrudo.
Pinceis: Utilízanse para darlle a
tinta os zapatos e as viras.

subelas

Táboa: Emprégase para aceitar as
pezas e preparar os materiaris como
a sola, a goma, etc.. Xa fora para
tacos, pisos, plantillas, etc., é unha
ferramenta que o zapateiro ten que
ter sempre á man. Mesmo se coloca
por riba das pernas coma no peito
según o que teña que cortar contra
ela.

Piel: Coiro de boi, vaca, becerro,
cabra, ovella etc. A diferencia do
becerro, ademais de curtirse, tamén
se pule e se tiñe. Empregábase para
facer calzado máis fino.

TIPOS DE CALZADO
No tocante á calidade do calzado, o
artesán diferenciábao en dous grandes grupos: Calzado de feira e
calzado de encarga. O primeiro
era máis ruín, pero tamén máis barato. O segundo era de moita maior
calidade, feito con mellor material,
incluso por traballadores especialidados, pero tamén moito máis caro.
E en canto á súa morfoloxía, unha
subdivisión posible podería ser a
seguinte:

Ademais das descritas, o zapateiro aínda utilizaba outras moitas
ferramentas, entre as que podemos
nomear: cepillos, ganchos, trenchas, ferros, subelas, lesmas,
alicates, etc.

Zapatón: Este é un zapato forte
subido, normalmente de home. Ata
os anos vinte está formado pola
peza de becerro e piso de sola. A
partir desta data, os pisos fanse indiferentemente de sola ou de goma, e
finalmente xa só de goma.

MATERIAL UTILIZADO

Bota: Zapato alto de pel negra ou
marrón. Podían seren de home ou
de muller. As de home podían ser de
media caña ou de elástico. Tamén
se fixeron moitas botas militares e xa
nos anos cincuenta e sesenta para
a Garda Civil. As de muller chamábanse botinas e a pala ía montada
por enriba da caña.

A materia prima utilizada para a
elaboración do calzado era básicamente o becerro e a pel.

coitela das chancas

As peles que non servían para pezas
externas do calzado utilizábanse
para forro e os restos que quedaban
dos cortes usábanse para facer trompos, punteiras e correas.

Becerro: Coiro de boi ou vaca curtido e de color natural. Utilizábase
a pel da cabeza, do pescozo, da
barriga ou falda, do lombo e da
cuada. A parte mellor é a da
cuada. Cando se empregaba
a parte da barriga como era
unha pel máis delgada era
preciso reforzar as pezas
cunha pouca badana.

Zapato baixo: Este é o calzado
que hoxe se emprega como calzado
normal. O piso podía ser de sola ou
de goma, segundo fose máis fino ou
máis tosco. Tamén se facía este tipo
de zapato para muller. Sandalia:
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Fitas de pel de becerro. A peza era
aberta. Era o calzado que se facía
para o verán. Podían ser descalzas
por detrás ou pechadas no tacón.
Zapatos de neno: Hbía as mesmas modalidades que nos de home
ou muller. Normalmente o calzado
de neno era cravado.
Botinas: Eran as botas de muller,
moi parecidas ás que utilizaban os
homes. Nestas botinas, a pala ía
montada por riba da caña, e levaban oxetiños por diante. Facíanse
de becerro, logo dábaselle unha
capa de almidon e despois dábaselle
cera e co pau da costa pulíanse e
quedaban brilantes e alustradas.
Zapado fino de muller: O
modelo destes zapatos sacábase de
revistas ou ben da creatividade do
zapateiro. Adoitaban ser modelos
exclusivos e vendíanse a comercios
ou a vixantes.
Chancas: Este calzado está formado pola peza de coiro e o piso
de madeira. Podían ser de botina de
corte de lado e de pala. Na chanca
de botina, o corte da pala é en
redondo e a costura por detrás vai
cuberta cunha tira. Esta chanca era a
máis elegante e vestía moi ben.
Ao carón do taller das chancas
tamén se atopa o taller para facer
os paus. Situado no mesmo baixo ou
fóra, nun recuncho baixo o corredor.
Para facer os paus das chancas, o
zoqueiro realizaba un longo proceso. Primeiro compraban as árbores:
amieiros ou bidos. Eles mesmos cortábanos e transportábanos en carros
ata a súa casa Amoréabanos na
rúa e botaban man deles a medida
que lle cumprían. Na mesma rúa, o
zoqueiro collía un pau e colocándoo
nunha especie de cabalete, toraba o
pau cunha serra longa, faena para a
que precisaba a colaboración doutra
persoa, normalmente a muller. Os

toros cortábanse segundo
a medida do número da
chanca que se quixera
facer. Logo, nun cepo,
á altura da cintura, dividíase o pau en dous
cunha cuña, obtendo
deste xeito o pau direito
e esquerdo. Despois,
cunha machada e a
axuda do coitelo, dábaselle a forma. O tacón
tamén se facía coa
machada e despois,
coa escavadora dabáselle forma á planta do
pé. Para facer o borde
utilizaban a cirquilladora.
Non era preciso lixalos, xa que
quedaban perfectamente lisos coa
escavadora. Ao acabar de facer as
chancas, esvirábase coa trencha.

cerguilladores

APRENDIZAXE DE OFICIO
Segundo garda aínda hoxe a memoria popular dos vellos da villa, o
mestre Dalmiro, o “Cantero”, era o
ensinante de oficio máis coñecido.
Por onda el pasaban todos os
aprendices da Vilanova. Como
anécdota pódese dicir que o primeiro traballo de aprendiz consistía
en endereitar as puntas. Os fillos dos
zapateiros non aprendían co pai, senón no taller do mestre. Normalmente os aprendices deixaban a escola
aos 12 anos. Algúns deles ao saír do
taller ían á escola de pago, que era
nocturna.

chaira

cerguillador

remachadora
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e abríanselle varias alternativas. Se
o taller do mestre tiña moito traballo,
quedaba con el, aínda que tmén
podía ir a traballar a outro taller ou
Tempo

de

aprendizaxe:

O

tempo da aprendizaxe do oficio viña

incluso podía entrar a traballar na fábrica da familia Alonso.

durando, segundo os casos, entre
ano e medio e dous anos. O apren-

Normalmente, esa situación man-

diz non cobraba pero tampouco

tíñase ata que chegaba a hora de

pagaba por aprender.

fundar unha familia. Entón ó casar,
acostumaba a montar o seu propio

Traballo do aprendiz: O

sacabocados

taller.

traballo no que ocupaban ó aprendiz para
i r

facéndose cos segre-

OS DERRADEIROS ANOS.

dos do oficio comenzaba por apren-

A INDUSTRIALIZACION.

der a endereitar puntas, buscar gara-

A EMIGRACIÓN

batos de salgueiro para dar forma
ao calzado e facer os fios (cabos)

A fábrica dos Alonso: A princi-

para os cosidos. Despois destes

pios dos anos 40, os irmáns Alonso

labores iniciais xa comenza-

montaron en Celanova unha fábrica

ban coa aprendizaxe dos

de calzado chamada “Fábrica dos

labores espécificos do

Antolises”. Nun principio eran viaxan-

oficio como era puntear,

tes que traballaban con varios talle-

empalmillar,

res de Vilanova. Cando montaron a

cuchillar

ou ben montar.

fábrica prácticamente tódolos operarios eran zapateiros de Vilanova,

Punteado:

Empezaban

chegando a ter 50 traballadores,

polos sitios sinxelos, partes

pero no ano 1968, con só 9 ope-

lisas e onde non se ven os cosidos,

rarios, a fábrica deu en quebra e

como polo interior.

pechou.

Empalmillar: Denomínase así ó tra-

A producción era en cadea, con-

ballo de ír empalmando o coiro para

tando con especialistas para cada

que vaia tomando en plano a forma

momento do proceso de elaboración

que logo, ó montalo, poida tomar a

do zapato: Cortadores, aparadoras,

coio de bater

plantillas

forma do pé.

montadores ...

Cuchillar: Cortar o coiro que

No ano 1950 o especialista cobraba

sobra despois empalmillar, así

12 pts ó día e o oficial de pirmeira,

como a goma despois de

6 pts.

puntear.
O horario da fábrica era de 9 a 13
Montar: A parte máis difí-

horas e de 14 a 18 horas no inverno

cil, porque era a que lle daba

e de 15 a 19 horas no verán. O

base ao zapato.

pouco tempo que tiñan para comer
facía que todos os días as mulleres

Unha vez aprendido o oficio,

de Vilanova foran ata o medio do

o rapaz pasaba a ser operario

camiño para Celanova coa comida,
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encontrándose cos homes no monte
da Costa, onde comían xuntos.
Tentativas de supervivencia:
Nos anos corenta, parece ser que
por iniciativa do párroco José Devesa, intentouse crear unha cooperativa
de cazado, para dalgún xeito poder
ser competitivos no mercado, industrializando a producción. Pero o intento, desgraciadamente, fracasou.
Coa chegada década dos 50,
pasados os terribles anos de fame
e do racionamiento, a sociedade
formas

española empezou a mellorar o
nivel económico e xa non se buscaba no calzado a calidade, o que

Ademais, de forma paralela, a xente

interesaba era que o producto fose

comeza a ir mercar directamente ás

máis económico aínda que durase

tendas o que provocou tamén que o

menos. Na época anterior a xente

mercado nas feiras descendese

buscaba que os zapatos e demáis

moito.

prendas de vestir duraran canto
máis tempo mellor, posto que era

A emigración: Esta si-

moi difícil poder adquirir nova-

tuación provoca un pro-

mente roupa, dado que a econo-

ceso

mía familiar non se podía permitir

Hispanoamérica,

ningún luxo.

todo a Venezuela. Alí había

de

emigración

a

sobre

abundante traballo e a moeCoa industrialización chegou a vul-

da era moi alta comparada

canización do calzado que lle puxo

coa peseta. No ano 1952

fin ó complexo proceso do cosido e

un bolívar valía 11 pese-

fixo moi dificil para os zapateiros de

tas e chegou a estar

Vilanova competir no mercado, xa

a 18 pesetas cando

que coa aparición das colas o pro-

en Vilanova o obrei-

ceso de pegado é máis rápido que

ro que máis gañaba

o cosido, polo que o calzado vulca-

podían recibir unhas

nizado baixa de forma moi significa-

20 pesetas diarias.

tiva o calzado e a xente decantouse
por este en detrimento do cosido.

candil

Tendo en conta todas
estas circunstancias non é

Deste xeito é como se acelera en

de extrañar que a máis grande

España o proceso de industrializa-

parte dos zapateiros empezaran a

ción no mundo do zapato e os

emigrar de tal maneira que uns ían

zapaterios de Vilanova non chega-

reclamando aos outros, ó tempo

ron a incorporarse a este proceso.

que xa lles buscaban traballo. Case

A única aproximación, ademais da

todos o facían no seu oficio e incluso

cooperativa frustrada, foi o paulatino

chegaron a montar as súas própias

emprego do esmeril de motor.

fábricas. De aí que actualmente a
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cantar e víase traballar. Era, polo
tanto, un pobo moi alegre. Estaba
cheo de vida, e a medida que a
xente camiñaba polas estreitas rúas
do pobo, dos obradoiros saían
cantos e asubíos e dende calquera
lugar escoitábase o traqueteo do
mallado da sola.
A tertulia era diaria. Comezaba
pola mañá cedo, de casa en casa,
parolando con tódolos veciños.
Deste xeito transmitíanse os feitos
a viva voz, non precisaban da
prensa, as novas chegaban a eles
sen esforzo. Cando algunha persoa
lles resultaba pesada gastábanlle
algunha broma como porlle unha
subela no asento ou unha castaña
de pez cun letreiro que despois levaban pegado sen se daren conta.
Tamén lles gustaba moito gastar
bromas á xente que chegaba por
primeira vez ó pobo.
Ó remate da xornada os mozos xuntábanse na Praza e no Arrabaldo,
e case sempre se formaban grupos.
Por unha banda adoitaban xuntárense os do Arrabaldo e pola outra
Vivenda-taller.

os do Areal. Entre eles había xenreiras e probocacións e nesas liortas se
entretiñan ata que as mozas saían do
rosario para ir mocear.

mais importante fábrica de calzado

Moitos dos emigrantes que regresa-

de Venezuela sexa unha fábrica

ron o pobo continuaban traballando

Aínda hoxe os poucos homes que

montada por tres emigrantes de

no oficio. Hoxe, só queda un zapa-

viven ou acuden ó pobo, manteñen

Vilanova. E hoxe en día existen en

teiro que se adica á reparación do

ese costume, pois tódolos domingos

Caracas dúas fábricas de calza-

calzado.

a saída da misa seguen o mesmo rito

dos montadas por emigrantes de

de reunións e tertulia na Praza á hora

Vilanova cuxos fillos seguen a tradi-

do xantar.

ción dos seus pais.

UNHA FORMA DE VIDA
Entre os do Arrabaldo e os da

Pero a emigración non foi só cara ao

A presencia permanente dunha

Praza ás veces organizaban par-

outro lado do Atlántico, senón tamén

comunidade

tan

tidos de fútbol e como non tiñan

cara Europa e incluso cara outras

ampla nun espacio tan arremui-

balón, facíano con trapos metidos

cidades de Galicia, destacando o

ñado como era, e aínda é, Vilanova

nunha media vella. O mesmo xoga-

papel que xogou a empresa Citroen

dos Infantes, provocaba que nunha

ban no Balcón, que na Praza ou no

de Vigo.

casa si e noutra tamén se oíse

Cristal.

traballadora
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Antiga fábrica dos Alonso.

Os mozos e mozas saían a pasear

San Antón: Celebrábase o día 17

A Virxe do Cristal: Era, e aínda

ó Cristal pola estrada e sentábanse

de xaneiro. Nesta festa os maordomos

segue sendo, a festa máis importante

nos penedos. Os días de paseo

pedían para o Santo e ademáis de

da parroquia. A esta romería seguen

eran os domingos, os días de feira

cartos dábanlle unha parte do porco,

acudindo os romeiros de dentro e

(o doce de cada mes) e tódolos días

cacheira, lacóns, unllas, etc... Todo isto

fora da provincia.

da novena da Virxe do Cristal. As

colocábase nunhas ramas de árbore e

mozas enfeitizábanse co mellor que

o día da festa poxábase polo ramo.

tiñan e acudían ó paseo. Durante a

Ademais das festas propias de
Vilanova, os veciños desta vila acos-

novena o “paseo” estaba moi con-

Santa Ana: Celébrase o día 26 de

tumaban a acudir ás festas que se

currido pois acudía xente de toda a

xullo e nesta festa tódalas mozas do

celebraban na bisbarra. Ían a pé

bisbarra.

pobo estrenaban o mellor modelo.

todos os mozos e mozas xuntos.

Os mozos sacaban a bailar as mozas

Por iso durante o verán os cami-

e pelexabanse por bailar na pedra

ños estaban moi animados xa que

redonda (Unha pedra que había no

había gran cantidade de romarías.

AS FESTAS

medio da praza, máis grande cas

Empezaban co San Antón de Viveiro,

O ciclo anual das festas de Vilanova

outras e con forma redondeada). A

o 17 de xaneiro, e remataban coa

entra, con moi poucas variacións,

moza que se preciaba tiña que bailar

Festa das Neves na Ponte Grande o

nesta clasificación:

na pedra redonda.

segundo domingo de outubro.
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Familia de zapateiros a principios do século XX.

Durante o inverno, organizaban

ranga e comezaban a tocar de tal

bailes.

unha

xeito que todos acudían á Praza en

sociedade encargada de organi-

pandillas disfrazados. Se alguén

zar estes folións, así como tódolos

non se disfrazaba e se puña a mirar

actos sociais que tiñan lugar no

nos soportais facíano sair rápido

pobo. Os bailes celebrábanse nun

botandolle “formigas cabalarias”,

baixo grande dunha casa situada

borralla ou fariña. O último día

na Praza Maior.

celébrase a corrida do touro (o

Para

elo

creouse

touro era sempre o vello) e o que
O Entroido: Outra festa de grande

facía de toureiro cando mataba

renombe eran as do Entroido,

o touro dicía: “señores morreu o

incluso na época da dictadura na

touro acabouse a función” e con

que fora prohibido por Franco.

esta frase acabábanse sempre os

Algúns músicos formaban unha cha-

carnavais.
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Exposición celebrada
en Caixanova, Celanova.

RICARDO MÍNGUEZ ABAJO

ALEJANDRO MÍNGUEZ GONZÁLEZ

1947 - Camarma de Esteruelas (Madrid)

1974- Ourense

Funcionario de carreira, primeiro

Estudiou na Escola de Relacións La-

do Ministerio de Agricultura e pos-

borais na Universidade de Vigo. Autor

teriormente da Consellería de Agri-

dun traballo de Música en Celanova.

cultura da Xun ta de Galicia. Ten a

Afeccionado á micoloxia dende pe-

Medalla do Mérito Agrícola. Foi un

queno, conta con varios cursos rea-

dos primeiros técnicos que se intere-

lizados sobre esta especialidade. Ten

saron en Galicia polo mundo da mi-

unha longa experiencia xornalística

coloxía, a comezos dos anos setenta.

como colaborador de varios diarios

Xefe da axencia do Servicio de Ex-

e revistas en Galicia, correspondente

tensión Agraria de Celanova, técnico

da axencia de noticias Europa Press

do grupo B, profesor de micoloxía,

en Ourense, locutor de Onda Cero-

é ademais licenciado en Dereito pola

Radio Miño e redactor do diario Faro

Universidade de Vigo.

de Vigo.
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Os cogomelos
na cociña celanovense
Ricardo Mínguez Abajo
Alejandro Mínguez González

G

Xornadas de Celanova

alicia en xeral e Ourense en particular son
zonas de gran riqueza micolóxica. Existen diversos xéneros de moito interés culinario que

En Celanova celébranse as Xornadas Micolóxicas, propi-

aparecen en importantes cantidades, un significativo

ciadas pola Oficina Agraria Comarcal e coa axuda do

número de exemplares que non presentan interés gas-

colectivo de mulleres rurais Maravalla, máis veteranas da

tronómico, pero tamén hai nos nosos montes exempla-

provincia de Ourense que son en outubro-novembro, na

res tóxicos e mortais. Pese a esta riqueza, Galicia non

época de maior número de exemplares nos montes, se o

ten tradición na recollida de cogomelos, e esta situa-

tempo acompaña e ten chovido entón. Un cento de per-

ción ponse de manifesto pola ausencia de nomes popu-

soas de media, asisten o longo da semana as charlas que

lares para a identificación de cogomelos, con algunhas

imparten diversos especialistas na materia, xa que a única

excepcións, de xeito que en Galicia, reciben o nome

identificación válida no mundo dos cogomelos é a botá-

latino. Ademais, os cogomelos estiveron relacionados

nica e non sirven os ditos populares. Celebranse saídas

sempre coa maxia negra e a bruxería e ata hai moi

ao monte, identificación de exemplares, unha degustación

pouco tempo non eran nin persoaxes de segunda nos

culinaria e unha exposición de exemplares reais, pola que

fogóns ourensanos. Por esta circunstancia, no recetario

tódolos anos pasa unha media de cincocentas personas.

tradicional galego non aparecen os cogomelos por nin-

Unha mostra que recolle ademais libros, cartelería e obxe-

gún sitio.

tos relacionados co mundo dos cogomelos, e por suposto,
tamén recetas de interese. Na degustación, preparanse

Para aproveitar a riqueza micolóxica de Galicia, nos anos

dende empanadas de Lepiota Procera ou “cogordo”, ata

oitenta comenzaron a organizarse actividades divulgati-

tortillas de Coprinus Comatus, e carne ou arroz con Bole-

vas, co obxetivo de dar a coñecer a todo o mundo os

tus Edulis ou Lactarius Deliciosus á parrilla por parte de

diversos xéneros que hai nas fragas ourensáns, para ad-

expertos cociñeiros, que analizan a textura e os aromas

vertir dos tóxicos e alabar os comestibles coa finalidade e

dos cogomelos para presentalos acompañados das mello-

ilos introducindo na nosa cociña.

res carnes ou complementos, según conveña.
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supermercados. Pouco a pouco, os cogomelos entran
nos fogóns das casas ourensás e aparecen nas cartas
dos restaurantes da nosa provincia, inda que non na
mesma medida que en outras zonas de Centroeuropa
ou incluso de España, como poden ser Pais Vasco ou
Cataluña.

¿Qué son os cogomelos?
Os cogomelos son unha parte dos fungos, non pertencen os reino animal e tampouco o vexetal, xa que non
realizan a función clorofílica, imprescindible para estar

Exposición das Xornadas.

neste último apartado. Despois de non pouca polémica científica, os fungos quedaron encadrados como un
mundo aparte. Non absorven sales minerais do chan,
a sua forma de alimentación pode ser a base de restos orgánicos, materia elaborada ou poden medrar en
simbiose con outras prantas. En determinados casos son
parásitos que atacan e chegan a matar a prata da que
viven, como o cancro do castiñeiro. O cogomelo é unha
parte do fungo, o froito por decilo de xeito sinxelo, onde
se atopa a parte reproductora do mesmo. Fungos son
as levaduros do pan, a penicilina, as famosas trufas, o
mildeu que acata as cepas...
A reproducción dos cogomelos está baseada nas espo-

Asistentes ás charlas en Celanova.

ras que producen, e que caen o chan, e en condicións
óptimas xerminan dando lugar a unhas hifas que están

Publicacións

no solo.

A Xunta de Galicia ten publicado nos últimos anos, un

¿Cómo son?

“Manual de Cogomelos frecuentes e curiosos da zona de
Celanova e Baixa Limia”, e duas follas divulgadoras, unha
sobre “Os mellores cogomelos de Galicia” e outra sobre

Os cogomelos presentan moitas formas e teñen varias

“Os cogomelos máis tóxicos e perigosos de Galicia”, rea-

partes, que son imprescindibles para a súa identifica-

lizados polos organizadores das Xornadas Micolóxicas

ción. Como regra xeral podemos falar de sombreiro e

de Celanova.

pe nos superiores, duas partes que presentan infinidade
de formas, colores e tamaños. Hai sombreiros que teñen

Compre salientar tamén as actividades que se desenvol-

na parte inferior lamelas, pero tamén poden ter unha

ven en outros puntos da provincia, e mesmo na capital,

especie de esponxa, ou aguillóns... O pe pode ser liso,

coa labor que fai o colectivo “Os Cogordos” desde hai

con anel ou sin él, e éste pode ser fixo, móvil, sinxelo,

xa moitos anos.

dobre... e poden rematar nun engrosamento ou nunha
volva, ou carecer de ambas formas. Poden presentarse

Cogomelos hainos todo o ano, silvestres, na natureza

dous cogomelos moi similares nunha mesma zona, sendo

(sobre todo no outono), e por suposto nos supermerca-

un deles, un excelente comestible e outro tóxico ou mor-

dos, xa que son varias as especies que se cultivan e

tal, por elo e moi importante o coñecemento botánico

comercializan ou ben que se recollen da natureza, se

para a identificación correcta dos centos de cogomelos

conxelan ou envasan e despois se poñen a venda en

que hai nos noso montes.
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Agaricus campester

Propiedades
Os cogomelos teñen moitas propiedades nutritivas. Son
alimentos con un baixo contido calórico, 20 calorías por
cada 100 gramos, gracias a seu alto contido de auga.
Conteñen ergosterol, unha sustancia que se atopa nos
texidos vexetais e que pode transformarse en vitamina
D. Contan ademais con importantes cantidades de vitaminas do grupo B. Potasio, iodo ou fósforo son otras das
riquezas que conteñen os cogomelos. Compre salientar
que inda que conteñen metais pesados, como o mercurio, plomo ou cadmio, as cantidades constatadas non
son preocupantes para a saúde na nosa terra e incluso
poden ser beneficiosas.
Lepiota procera
Para apreciar o sabor, o ideal en moitos casos seria o
seu consumo en cru, algo desaconsellable para a dixestión. En todo caso, o máis interesante culinariamente dos

Hai cogomelos que só son comestibles o ferver un determi-

cogomelos é o líquido que soltan na cocción, que non

nado tempo, exemplares que desaconsellamos polo risco

se debe rexeitar e incluso pódese aproveitar para facer

que supón e pola existencia de cogomelos excelentes no

caldos posteriores. Son alimentos pesados, que hai que

mercado e no monte como para atreverse con experimentos,

dixerir lentamente, inda que existen exemplares de peque-

sobre todo para iniciados. Como curiosidade, decir que hai

ño tamaño ou de consistencia débil que se cociñan con

cogomelos, como o Coprinus Atromentarius, que si se come

rapidez, hai outros que é preciso cociñalos moito tempo

con auga non pasa nada, pero o seu consumo con alcohol,

para que non resulten moi pesados ao estómago.

viño, por exemplo, produce transtornos gastrointestinais.
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Compre sinalar que hai cogomelos que saben ben e son
tóxicos incluso mortais polo que o sabor non sempre e un
rasgo para a identificación dun exemplar.
En moitos puntos de Europa, diversos cogomelos como
o Marasmius Oreades, utilízase seco, como condimento
para diversas comidas.
Hoxe en día hai exemplares silvestres a venta en temporada nos mercados de abastos de Ourense e cultivados nos
supermercados, o mais habitual o Pleurotus Ostreatus (seta
de bandexa) e o Agaricus Bísporus (champiñón), pero non
son os únicos, sí os mais populares. Durante todo o ano,
na sección de conservas dos supermercados hai unha boa
Pleurotus ostreatus.

oferta e incluso empresas ourensanas adicadas a comercialización de cogomelos.

Consellos
Os cogomelos deben recollerse en cestas, nunca en bolsas de prástico que os poidan danar. Hai que tratar de
retirar as partes que estén danadas e no caso de que as
lamelas estén moi escuras ou maduras é mellor retiralas
para consumir solo o sombreiro. Non se deben pelar,
salvo os exemplares con cutícula viscosa ou amarga.
Deben limparse cun pincel, brocha ou cun trapo e evitar
dentro do posible o lavado con auga, xa que perderán
neste caso algunhas das suas propiedades e aromas.

Cultivo de Pleurotus ostreatus.

Arroces, caza, revoltos, son pratos ideales para introducir cogomelos, pero hai que analizar a textura, e aroma
para ver que acompanamento é millor para o cogomelo
ou que preparación é a mais axustada, cocción, parrilla, guiso...

Lepiota procera.

Xéneros seguros
Dentros dos xéneros mais seguros que hai en Ourense están os Boletus. Caracterizanse por carecer de volva e anel
(como regra xeral) no pe e por ter esponxa en lugar de lamelas. Nesta familia están os cogomelos máis apreciados
como o Boletus Edulis, ou o Boletus Pinícola e outros de
menor calidade pero tamén interesantes como o Boletus
Scaber ou o Boletus Badius.
Existe un perigoso, pouco abundante en Galicia pola
composición do chan, o boletus de Satanás, que ten o
sombreiro branco.
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Xéneros perigosos
Dentro dos xéneros perigosos e que aconsellamos non recolectar, están as amanithas. Inda que nesta familia está
a raiña das setas, A. Caesarea, que pola composición dos
chans en Ourense tampouco é frecuente, e hai exemplares
comestibles como a A. Rubencens, atopanse cogomelos
como a A. Phalloides e as amanithas brancas, que son
mortais.
En Ourense teñense producido varias intoxicacións severas polo consumo de cogomelos e incruso algunha morta
por inxestión de A. Phallloides. A intoxicación desta seta,
que ataca os órganos vitais, e moitas veces difícil de diag-

Amanitha, un xénero perigoso.

nosticar, xa que é un exemplar que sabe ben e cuios síntomas, mareos, vómicos, febre, non se rexistran ata varias
horas despois da inxestión.
Pasaremos sin máis dilación a plasmar
unha pequena mostra de receitas que se
foron elaborando, adaptando, axustanto
con outras traídas de fora e que ó longo
dos anos de ensaio e experiencia, deron
lugar entre outra ó sinxelo recetario que
a continuación expoñemos.

Tempada 2006
A tempada forte de cogomelos no 2006,
comezou a finais de setembro con moita
chuvia e temperatura suave, que provocou a aparición de milleiros de exemplares polas nosas fraagas. Extendeuse

Boletus edulis.

durante varias semanas gracias á luminosidade, a chuvia

Lactarius deliciosus.

e a unha media de 16 grados de temperatura ambiente.
As XXI Xornadas Micolóxicas de Celanova desenvolvéronse do 31 de outubro ao 5 de novembro de 2006, cun
marcado carácter culinario.
Ás actividades clásicas xa dentro desta iniciativa (charlas,
saída ao campo, clasificación, exposición...) sumáronse
degustacións entre os asistentes ao remate das charlas,
como filetes de Boletus, paté de cogomelos, croquetas ou
empanada de Lepiotas e Agaricus. Organizouse unha cea
micolóxica no Forno do Lito e houbo pinchos elaborados
con cogomelos en distintos locais de Celanova como Os
Claveles, Poldrado...
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Cantharellus en salsa
Unha receta sinxela son os cantharellus en salsa.
Fai falla mantequilla, ceboliña pequena, fariña, leite,
perexil, sal e pementa ao gusto.
Nunha cazola, por a mantequilla e aceite, freir a
cebolliña. Ao dorarse, engadir os cantharellus, que
soltarán o seu xugo. Remover e manter a fogo lento
durante cinco minutos. A continuación engadir a
fariña e remover mentres se bota o leite (que estará
quente para evitar grumos) e se produce unha fina
salsa que se manterá a fogo lento ao menos durante
vinte minutos, removendo constantemente.

Boletus edulis laminado.

Salpimentar e esparcir o perexil.
Servir quente.

Rabanadas de Boletus
Moi sinxelo de preparar, é unha receita na que se
aprecia o verdadeiro sabor dos cogumelos.
Un quilo de boletus, sexan Edulis ou Pinicola,
dous ovos, aceite, sal e pan raiado.
Compre limpar ben os exemplares de Boletus, dos
que se van a consumir na súa totalidade, sombreiro
e pé, que é carnoso, sempre e cando non estexan
atacados por ningún insecto. Procederemos a filetear
os exemplares en sentido lonxitudinal cun grosor
aproximado de medio centímetro. Salamos os filetes e
pasamos a introducilos nun recipiente con ovos batidos. Pasarémolos polo pan raiado para empanalos e
finalmente procederemos a freilos en aceite moi quen-

Ensalada de cogomelos.

te. Sirve de entrante ou tapa con verdadeiro sabor.
Tamén podemos empanar os sombreiros de outros

Tortilla de Coprinus

cogomelos como a Lepiota Procera ou “cogordo”.

Os Coprinus Comatus son moi delicados.
Arroz con cogomelos.

Hai que recollelos novos, antes de que as láminas
estexan oscuras e se licúen.
Con medio quilo deles, tres ovos, aceite e sal será
suficiente para facer unha excelente tortilla.
Hai que limpalos con moito coidado e retirar o pé,
que é fibroso e non aporta nada. O proceso é o
habitual para facer unha tortilla francesa, pero esta
delicada seta liga moi ben có ovo.
Outras especies de maior consistencia como
o Lactarius Deliciosos, pode cociñarse ao forno con
aceite e limón, e os Cantarellus Cibarius en salsas de
varias especies, ou Agaricus Campester
ou Arvensis “champiñón” ao aliño.
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