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de contemplación, de “ver pero non tocar”, senón
que ten que ser (e o é para aqueles que a coñecen
realmente) unha cultura de vida, de cambio constante, de “ver e tocar”, e pensaban tamén que mergullarse nela é aínda máis belo que limitarse a observala.

A

cultura que se adoita en chamar “popular”
ou “tradicional”, acostuma a ser tremendamente altruista, se nos detemos un pouco a
pensalo: amósase núa, bela, inocente,limpa,... e sen
pedir nada a cambio, sen pensalo, entrégase a todos
aqueles que viven nela ou aos que a visitan, como si
dun “museo” se tratase.

En certos ambentes chamou a atención que este ano
se adicase o día das letras galegas a un persoeiro
que non é extrictamente o que se coñece coma un
“literato”, senón un home polifacético, do que cecais
o que menos destaque precisamente sexa a súa obra
literaria, feito que compensa sobradamente coas súas
aportacións en campos tan diversos como a arqueoloxía, a paleografía, a numismática, a toponimia, a
arte, ou a etnografía. Se a esto engadimos o feito de
que a nivel popular, desgraciadamente, o conxunto
da obra de D. Xesús Ferro Couselo non é demasiado coñecida nen está suficientemente divulgada,
poderíamos caer na tentación de xustificar esa sorpresa.

Logo depende do grado de responsabilidade e da
capacidade de compromiso de cada un o que facer
co que alí se atopa ou co que esa cultura lle ofrece,
que normalmente é moito máis do que o “visitante”
pode ofrecerlle a ela.
Alguén ou algo se preocupou silenciosamente durante centos ou miles de anos de que hoxe en día resulte inimaxinable tratar de valorar en conxunto os fondos dese “museo”, pola súa riqueza, cuantía e variedade. Cada nai que durmía ó seu meniño ó lene
compás dunha cantiga de berce coa que a avoa lle
fixera soñar a ela mesma; cada orfebre, cada artesán
co seu traballo diario aprendido cecais do seu pai;
cada gaiteiro, cada bailador, cada tecedeira....
cada galego, en fin, aportou algo de seu á nosa cultura popular, moitas veces sen seren eles mesmos
conscientes da súa contribución, e sen pedir nada a
cambio. O pobo adoita ser tamén altruista e eso
fai, que algúns se aproveiten delo.

Paralelamente, noutros ambientes máis coñecedores
da grandísima obra de D. Xesús, o feito da súa designación para o día das letras galegas foi recebido
dun xeito moi positivo, por un lado xa que se recoñecía así a laboura deste home en pro da CULTURA
galega, e por outro xa que se cambiaba a orientación desta data ó adicar ese día por primeira vez, a
unha persoa que non produciu unha obra estrictamente literaria.
D. Xesús foi un deses persoeiros namorados de todo
aquelo relacionado coa nosa cultura, traballador
incansable en pro da arte a cultura e as tradicións
populares; non foi un simple “visitante” do museo
senón que foi e segue sendo guía e punto de referencia, especialmente para todos os ourensáns, e
contribuiu literalmente a atopar, airear e sacar a luz
importantes documentos relacionados coa cultura
galega, que agora lles serven de base a outros para
continuar o seu traballo.

Ese altruísmo aparece tamén e é, se cadra, aínda
máis digno de admiración naqueles persoeiros que,
namorados da entrega e beleza da súa Cultura non
se limitaron a visitar o “museo” e tomar o que alí se
lles ofrecía sen dar nada a cambio, senón que, bos
e xenerosos, como diría Pondal, se atreveron a estudala, aireala sacándoa dos escuros e suxos sotos ou
faiados nos que moitas veces se perdera e espallándoa orgullosos de todo aquelo que coma galegos era
de dereito seu, e, o mesmo tempo, enriquecéndoa
coas súas obras e estudos, e amosándolle a outros o
camiño para facer o mesmo.

Por todo elo, RAIGAME, como revista de arte, cultura
e tradicións populares da nosa terra, felicítase porque
este ano o dezasete de maio sexa, máis que nunca
un día da cultura galega, e unha homenaxe a todos
os anónimos artesáns da nosa cultura.

Mesmo pensaban, coma nós, que a cultura popular
non pode ser, por natureza, unha cultura de museo,
5
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Grupo de louza de
Portomourisco - O Seixo
na exposición «Cerámica
Popular de Valdeorras»
Foto: Simón Balvís

Gustavo Docampo

Técnico de Cultura no Concello do
Barco.

Ana Iglesias

Membro da Xestora da Asociación
Cultural “Vía Nova”.

6
~

Artesanía popular

Vellos cacharros para facer memoria
Gustavo Docampo

N

o Outono do ano
pasado comezou a
coller forma a idea
de facer unha exposición sobre a
antiga cerámica popular valdeorresa. Eran os primeiros pasos da
Asociación Cultural Vía Nova,
que se presentaba así, con intención de aportar compromiso coa
cultura galega, nunha comarca
na que escasean as propostas
positivas a prol da normalización
cultural e lingüistica, con capacidade para xenerar unha dinámica
de autoestima a través do estudio
e coñecemento de aquelo que
nos é propio. Así pois, poucas
cousas ían estar máis acaidas aos
obxectivos de intervención
sociocultural que o grupo se propón desde os inicios ca investigación e divulgación da olería tradicional que se facía en O Seixo,
Portomourisco e Rubiá.
Algúns membros do colectivo
coñecían a existencia destes centros de oleiros e mesmo posuían
interesantes pezas desa procedencia. Outros, maiormente os
que adoptaron esta comarca
como lugar de residencia e traballo, foron sorprendidos e cautivados polas creacións dos obradoiros cerámicos valdeorreses: interesantes pezas de louza antiga,
utilitarias e fermosas, que son
expresión dun xeito de vida,
dunha cultura rural que xa é
páxina do pasado, pero páxina
ainda fresca e aberta á nosa curiosidade, na arela de explicarmos

mellor o tempo de cambios que
vivimos.
Xusto é recoñecer que desde a
exposición “Cerámica popular
de Valdeorras” sabemos algo
máis dun tema prácticamente
inédito na nosa comarca. Por
extraño que resulte, ninguén tiña
feito antes en Valdeorras - que
nós saibamos - un traballo de
recollida, estudio e presentación
pública, coa amplitude que agora
se fixo, deste aspecto tan importante da nosa cultura popular. E
con isto non queremos arrogarnos ningún tipo de protagonismo, nin reclamar inmerecidos
loureiros, que, de habelos, serían
para todos aqueles que tiveron a
sensibilidade, a fortuna, ou as
dúas cousas, de conservar as
pezas de barro, algunhas de máis
de cen anos, para poder seren
coñecidas e admiradas hoxe por
todos.
En todo este proceso foi de grande axuda a detallada obra de
Luciano García Alén “La
Alfarería de Galicia I e II”
(Fundación Barrié de la Maza,
1983), e máis concretamente as
súas certeiras alusións aos traballos das oleiras de O SeixoPortomourisco e dos cacharreiros de Rubiá. A súa presencia na
inauguración da mostra supuxo
un estímulo e un recoñecemento
ao traballo realizado que nos
encheu de satisfacción.
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O traballo de campo deu un
resultado moi superior ao que
inicialmente se esperaba. A colaboración entusiasta dos xoves da
Asociación “O Lagar” de A Veiga
de Cascallá aportou unha parte
significativa dos cacharros orixinais de Rubiá. Os alfares de Rubiá
están máis próximos a nós no
tempo, funcionaron ata os anos
sesenta, o que fai que as pezas
sexan máis abundantes e relativamente fáciles de conseguir. Sen
embargo, o seu parentesco de
primeiro grao coa cerámica de
Jiménez de Jamuz, localidade leonesa da que procedían os cacharreiros que se instalan en Rubiá,
fai que sexa máis complicada a
súa identificación. Moitas veces é
case imposible asegurar se unha
determinada peza procede de
Rubiá ou da súa “casa matriz” leonesa. Coas formas de O Seixo e
Portomourisco,
coincidentes

ten que competir en Valdeorras
cos cacharreiros de Jiménez que
venden practicamente as mesmas formas aos almacéns de O
Barco, A Rúa ou Lentellais. Sen
embargo a louza negra de O
Seixo-Portomourisco deixou de
elaborarse a finais dos anos vinte
e resulta máis difícil de atopar.

Grupo de «cacharros» de Rubiá: cántaro de pescozo volto e cantarilla de sulfato (detrás),
e floreiro, xarro de viño e xarra de leite (diante).
Foto: Simón Balvís

entre sí, pasa o contrario. Ao
seren creacións autóctonas
teñen unhas características moi
orixinais que as diferencian claramente. Ademais, a súa zona de

estensión comercial non coincide coa de outras olerías semellantes (Gundibós por exemplo),
que poidera inducir a error como
acontece no caso de Rubiá, que

As setenta pezas seleccionadas
para a exposición son ben representativas das dúas correntes
artesanais. Xunto a elas, unha
ducia de paneis informativos e
unha vintena de ampliacións
fotográficas dos fondos que, destas cerámicas, ten o Museo
Etnolóxico de Ribadavia, constituen un suxerente percorrido
que invita á reflexión sobre a
estética e a funcionalidade e ao
reencontro coas antigas formas
de vida no medio rural.
Pero a exposición “Cerámica
popular de Valdeorras”, que
acadou un notable éxito de
público, levaba tamén, implícitos
no seu cerne,
outros obxectivos
que sobrepasaban
o simple carácter
informativo consustancial a toda
exposición.
Quixo ser unha
proposta didáctica
para ser usada na
escola pero o resultado non foi o apetecido. Confirmouse aquelo de que o
estudio do medio,
do entorno próximo, da nosa memo-

Santiago Fernández
facendo unha “cantarilla
de sulfato”.
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ria comunitaria, seguen sendo,
xunto coa normalización lingüística, a grande asignatura pendente da escola galega.
A exposición indica tamén o
camiño para unha posible acción
sociocultural nos concellos de
Rubiá, O Bolo ou Petín, que poda
conducir á recuperación destas
actividades artesanais cunha finalidade cultural, pero tamén de
promoción turística que dea pulo
a unha economía local necesitada de incentivos. Resulta exemplar o resultado acadado en
Jiménez de Jamuz, pobo situado

a 3 kms de La Bañeza, desde o
punto de vista da dinamización
da vida local, coa posta en funcionamento
do
chamado
“Museo-Alfar”, un antigo obradoiro rehabilitado convertido nun
museo vivo, conducido por un
veterano alfareiro do pobo, que
realiza e vende as formas tradicionais do lugar, e polo que
pasan centos de visitantes.

Valdeorras: un museo etnográfico comarcal. Un espacio no que
se dispoñan, para seren visitados,
todos os elementos que configuran o patrimonio material da
comarca, antes de que sexa
demasiado tarde.

Por último toda esta experiencia
puxo o dedo na chaga do que
está sendo, desde o punto de
vista cultural, unha das carencias
máis inxustificadas da Terra de

Cerámica popular de Valdeorras
Ana Iglesias

ORIXES E EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DA OLERÍA
TRADICIONAL GALEGA

A Idade Media caracterizouse en
todo Occidente por un estatus
social composto por señores e
campesiños. En Galicia, esa diferenciación persistiu dalgún xeito
ata pleno século XX.
Os grandes señores podían,
durante a Idade Media, dispoñer
de toda a ferramenta precisa nos
seus fogares. Por este motivo,
existían moitas ferrerías ou obradoiros por toda Galicia, que tra-

ballaban non só o ferro, senón
tamén o granito, o acibeche, o
estaño, etc.
Pero toda esta producción ten un
destino relixioso ou é consumida
polos señores e pola alta burguesía. A maior parte da poboación
galega, que era campesiña, non
tiña ningún poder económico
nin social, polo que a súa cultura
material estaba a niveis de subsistencia, a súa cerámica era insignificante. Aínda no século XVIII a
meirande parte do campesiñado
galego non ten outra louza que a
de madeira, sendo inaccesible
para eles os obxectos de metal,
nin tan sequera de ferro.
9
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O SEU PAPEL NA ECONOMÍA LABREGA.

A pesares de que en pleno século XVIII, en Galicia persisten as
estructuras feudais, que conlevan
o acaparamento dos excedentes
da producción campesiña, por
parte dos señores. Pouco a
pouco, irase pasando dunha economía de autoconsumo, pechada, a aparición de oficios artesanais que cubran, non só as propias necesidades (almacenamento da producción), senón que
axudasen coa súa venda á economía familiar.

Oleiras traballando no torno baixo, característico
de O Seixo e Portomourisco

Os labregos galegos coñecían
dende moito antes do século
XVIII as posibilidades da louza de
barro que supoñía unha alternativa fronte ó metal e á madeira.
Pero, non foi ata que os oleiros
puideron producir cacharros de
barro suficientes para abaratar os
seus custos; cando coñecen as
posibilidades plásticas do barro,
e como facer a cocción para
obter cerámica resistente, que o
campesiño completa os seus
escasos recursos coa axuda do
oficio de oleiro.
Ao mesmo tempo que se introducen novas técnicas que permiten perfeccionar o traballo artesanal no barro, os labregos e a
baixa burguesía van aumentando
a súa capacidade adquisitiva,
posibilitando a compra ou o
troco das pezas de cerámica.
Pero tal melloría non foi posible
no agro galego ata finais de século XIX.
As aldeas de oleiros alcanzaron a
súa maior expansión a finais do
século XlX. É probable que os
adiantos técnicos, que tamén
fixeron prosperar a producción
artesá, tivesen relación coa chegada doutros cacharreiros de
áreas limítrofes, como foron os
portugueses, os berciáns e da
Bañeza, e tamén os cataláns, que
chegaron a Galicia coas súas
novas artes de pesca, para despois importar diversos productos, entre eles gran cantidade de
louza.

producíase en Portomourisco - O
Seixo. E a outra en Rubiá.

CENTROS DE CERÁMICA
EN VALDEORRAS
A CERÁMICA AUTÓCTONA DE
PORTOMOURISCO - O SEIXO

DOUS TIPOS NA OLERÍA
GALEGA: DE TORNO
BAIXO E DE TORNO ALTO

Portomourisco e O Seixo atópanse situados ao sureste da provincia de Ourense, entre o Xares e
as montañas do Bolo. O Seixo
está enclavado en plena serra, a
maior altitude e polo tanto máis
aillado que Portomourisco. Pero
os dous pobos pertencen á
mesma comarca e cabe supoñer,
que mantiñan estreitas relacións
pois é imposible distinguir hoxe
que cacharros eran fabricados
nun ou noutro núcleo de poboación.

En Valdeorras temos representados dous tipos de cerámica
popular, ben diferenciados. Unha

Xa a mediados do século XVlll, o
Catastro do Marqués de la
Ensenada recolle a existencia, en
Portomourisco, de “fornos para
10
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cocer olas e estas fanas e cocen
só mulleres”. Cada un destes fornos producían xa uns beneficios
anuais de 30 reais. Seguíuse producindo ata o ano 1.925 aproximadamente.
En Portomourisco traballaban as
mulleres en tornos baixos, nunha
habitación ou na cociña da casa,
sentadas nun tallo. Era un pobo
de oleiras. As oleiras traballaban
sobre todo, no verán. Os homes
ían polo barro e pola leña para os
fornos, enfornaban as olas e vendían os cacharros.
Na aldea do Seixo tiñan como
medio principal de subsistencia a
venda ou o troco da cerámica.
Toda a aldea dedicábase a esta
actividade. Todas as casas facían
a súa fornada e se en algunha non
sabían traballar o barro, chamaban a unha oleira para que lles
preparase unha fornada. As oleiras, eran pois moi apreciadas no
Seixo pola importancia que tiñan
para a súa economía.
Os veciños de Portomourisco ían

buscar o barro dentro da mesma
parroquia. Os do Seixo non contaban con xacementos próximos
e tiñan que traer o barro dende
Freixido, Larouco, ou Chandoiro.
Os homes recollían o barro de
febreiro a marzo, para que o
terreo non estivese moi duro.
Con este fin limpiábase ben a
área máis superficial, cavándose
un gran burato, ou mina, sacándose o barro sen chegar a facer
galerías subterráneas.
Diferenciábanse tres calidades de
barro, un máis rubio, que era
menos plástico e máis resistente
á calor; outro máis branco de
maior plasticidade pero que
estoupa coa calor; e un máis areoso. Destes barros mesturábanse
distintas proporcións para obter
a calidade precisa en cada ola.
O barro era transportado en
sacos, ó carrelo ou en burro.
Despois botábase nun maseiro
de madeira, en proporcións axeitadas e deixábase durante varios
meses, coidando que non se
luxase, humedecendoo con auga
e picandoo coa aixada todos os
días. “Antes de utilizalo, amásabase como se fose pan”. Era un
dos traballos máis costosos e
duros.
As oleiras traballaban no chan,
no inverno nas casas e no verán
fora delas.
Os tornos son baixos e de pouco
peso. Chamados rodas en toda a
comarca pois constan dunha
roda, duns 52 cms. de diámetro,
feita de madeira de castiñeiro,
que na súa parte inferior leva
dúas madeiras en cruz, chamadas
machos.
Os machos, únense a roda por
catro paus. No centro da cruz,
leva un eixo sobre o que xira a

roda durante o proceso de fabricar o cacharro.
Para traballar no torno a oleira
séntase nun tallo e un axudante,
fronte a ela, movía a roda sentado en algo máis baixo. Ás veces o
axudante era un neno que logo
era premiado cun xoguete, que
lle facía a oleira, de barro.
“Lembro que de pequena eu
dáballe a roda”.
Para darlle a forma a cerámica, a
oleira traballaba cun anaco de
madeira en forma de triángulo,
chamado fanadoiro.
As oleiras de Portomourisco - O
Seixo, decoraban os cacharros,
ás veces como reforzo, con cordóns enfeitados con depresións
feitas cós dedos.
Outras veces, con fins decorativos facían punteados, raias, líneas onduladas, rebaixes circulares,
etc.
Para as grandes cántaras, as oleiras precisaban dous tornos,
posto que construían dúas pezas
á vez, mentres unha delas adquiría consistencia, pasaban a outro
torno e comezaban con outra.
“Para darlle consistencia ás
cántaras, prendíaselle lume a
unhas uces e arrimábaselle”.
Ademais de facer os seus propios
cacharros, as oleiras facían os
doutras familias que non sabían
manexar o torno, a cambio dun
xornal. Que ás veces era comida,
ou grao, ou outro tipo de semente. Según nos conta Xosé do
Seixo, non era normal pagarlles
en cartos senón que intercambiaban o seu traballo por cousas que
lles eran precisas. Unha soa oleira podía chegar a facer 50 pezas
ó día.
Cocíase, sobre todo, nos meses
do verán. Os fornos eran” toscos”. Entre as pedras quedaban
fendas por onde pasaba o lume.
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A altura da parede e o diámetro
eran duns 170 cms. A boca do
forno, de forma cadrada, estaba
na parte máis baixa da parede.
Polo lado oposto á boca, subía
unha rampla que facilitaba o
acceso ó forno.
Os homes de cada casa ían buscar a leña precisa para a cocción
dos cacharros, polos montes do
contorno. “Facían falta dous
carros de uces para cada fornada.”
Mentres duraba a cocción axudábanse uns aos outros. O enfornador, que era un home con experiencia, vixiaba a cocción e colocaba as olas. Empezábase a cocer
moi cedo, primeiro con pouco
lume durante unhas dúas horas,
despois aumentábase a temperatura durante tres ou catro horas.
Cando o lume saía por enriba do
forno botábase borrallo ou terra
para abaixalo. Cando os cacharros enrubiaban ou ó golpealos o
seu son era fino, remataba a cocción.
Ao día seguinte, retirábase toda a
cerámica, que saía dunha cor castaña. Estas pezas co uso, vólvense negras, imitando, deste xeito,
ó ferro, que era moi apreciado.
Cóntanos a muller de Xosé: ”O
mellor era cando remataba a
fornada, sacábanse as brasas
para fora e poñíanse ao redor
do forno, entón íamos todos
correndo a asar patacas. ¡Que
ben nos sabían! Facíamos casi
unha festa.”

A COMERCIALIZACIÓN E A
ÁREA DE INFLUENCIA.

Como xa mencionamos as oleiras
facían as olas principalmente
para vender ou trocar cos veciños do propio pobo e dos pobos

do contorno. Os homes que se
decicaban a venda “se tiñan
montura levaban os cacharros
nela en grandes alforxas, pero
os que non tiñan levábanos ao
carrelo nunha especie de redes,
os pobres. Antes era todo unha
miseria. ¡ Canto había que traballar!”

Do mesmo xeito que copiamos
moitas outras cousas que nos
caen lonxanas, podiamos ter
copiado exemplos máis cercanos
como é o caso de Jiménez de
Jamuz, Niñodaguia, Buño, etc.

A CERÁMICA DE IMPLANTACIÓN DE RUBIÁ.
A DESAPARICIÓN DA
OLERÍA DE O SEIXO E PORTOMOURISCO.

Polos datos que nós poidemos
recoller na desaparición da olería
de Portomourisco e o Seixo
influiron varios fáctores:
Ao mellorar a calidade de vida,
ninguén quería traballar o barro
pois era algo moi custoso, realizaban esforzos enormes para
sacarlle pouco proveito económico. Esto foi unha queixa
común de todas as persoas coas
que falamos.
Por outra banda, coa chegada de
novos materiais como eran o
plástico, o zinc, e o ferro a prezos máis asequibles, as pezas de
barro non tiñan mercado pois
non podían competir con estes
materiais, que eran menos pesados
e
máis
resistentes.
Cóntannos como se cambiaron
camións de pezas de barro por
esta nova ferramenta. Algúns
anticuarios, ou os seus intermediarios, fixeron o negocio do
século cando as pezas de barro
deixaros de ser apreciadas.
Por último, foi a desidia da administración a que conqueriu rematar por levar a estas cerámicas á
desaparición, ao non potencialas,
xa non como medio de subsistencia, pero si como unha mostra
da cultura popular, ademais de
polo seu propio interes artístico.

AS SÚAS ORIXES
LEONESAS.

Rubiá atópase situada nunha antiga ruta comercial, seguida polos
arrieiros berciáns, que atravesaban a Veiga da Cascallá por sendeiros de montaña.
En Rubiá establecéronse oleiros
da zona de Jiménez de Jamuz
(León), que se asentaron por
falta de traballo na súa propia
comarca. Introduciron as formas
da súa comarca, adaptando a elas
os gustos dos seus clientes e ó
mesmo tempo, galeguizándose
eles tamén.
Pero curiosamente, mentres que
en Jiménez de Jamuz, hoxe
seguen traballando cinco oleiros
máis o Museo Alfar, que conserva
e fabrica todas as pezas tradicionais, en Rubiá esta cerámica
desapareceu.
Ao visitar o Museo Alfar de
Jiménez de Jamuz sorprendeunos a semellanza non somentes
da maioría das pezas, senón que
o forno, o torno, o tratamento do
barro eran prácticamente idénticos aos utilizados en Rubiá.
Félix, o oleiro do Alfar Museo,
relátanos que, en tempos, os
galegos eran os seus mellores
clientes; e como a súa influencia
na venda dos cacharros facíaos
fabricar a cántara do sulfato espe12
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cialmente para a zona de Rubiá,
ou unha ola que eles mesmos
denominaban ola de Lalín. En
Jiménez de Jamuz chegou a
haber 170 oleiros, ao escasear a
venda moitos deles emigraron á
comarca de Valdeorras.
Algunhas das pezas que se fabricaban en Jiménez de Jamuz
nunca se chegaron a fabricar en
Rubiá onde a cerámica parecía
ter un carácter estrictamente utilitarista; así, mentres que algunhas das pezas de Jiménez de
Jamuz decorábanse con pinturas
sinxelas, de follas, flores ou raias,
este tipo de decoración non se
facía en Rubiá. Tampouco se
fabricaba en Rubiá a famosa
xerra trampa e o barril do cura
típicos de Jiménez de Jamuz.
De todos os xeitos, para calquera
que se interese pola cerámica
popular galega, Jiménez de
Jamuz e un referente vivo do que
puido ser e non foi a olería de
Valdeorras. Alí apréciase a maxia
que ten a construcción dun
cacharro, a impresionante plásticidade do barro, as mans, o enorme esforzo que se agacha detras
dunha peza de barro.

O PROCESO DE FABRICACIÓN.

Por sorte para nós, polo que respecta a cerámica de Rubiá, contamos coa testemuña viva de
Santiago Fernández Mallo, o último alfareiro.
Santiago chegou a Valdeorras,
coa súa familia, cando tiña seis
anos, procedente de Jiménez de
Jamuz. O pai de Santiago era oleiro, ademais de traballar na
cementeira de Toral de los
Vados, no comezo da Guerra

Civil foi ao paro polo que decidiu
virse cos seus a Rubiá. Ao principio, traballaron para José como
oleiros, “nós trouxemos este arte
para Valdeorras.”
O alfar da familia Fernández, atopábase na zona alta de Rubiá, no
lugar do “Lago”. Hoxe o alfar está
en ruinas e o forno caeu. Agora
esa finca é propiedade doutros
veciños. O barro, sacábano dun
toxal e dun prado que tiñan
arrendado. Tamén contaban cun
xacemento comunal do concello

na parte alta do pobo.
“ En Rubiá había tres tipos de
barro que usábamos por aquel
tempo. Un forte para ligar as
pezas mestras, un máis frouxo
para que tomase ben a pintura
de mínio, e outro case que areoso.”
“ O verán era a época máis
dura porque había que sacar o
barro para que secase”.
“ Todos os barros teñen que
secar no verán para que des-

Santiago Fernández Mallo, fillo do anterior, o último oleiro de Rubiá.

pois se poida moldear ben. Si se
fai cando están húmidos,
póñense aterronados e non hai
quen os traballe.”
Amasar o barro era unha das tarefas máis difíciles.
“Primeiro hai que sobalo a
man para facer unha gran bola
que se tira no torno. Despois,
tamén coa man, empezase a
moldear a peza. É unha arte
que require anos de aprendizaxe.”
O torno ou roda, estaba nun
ángulo dunha habitación ou na
bodega. A estructura da mesa do
torno apóiase en catro pés. Ten
un eixo de ferro, cunha altura
entre as rodas duns 75 cms. A
roda superior tiña un diámetro
duns 30 ou 40 cms, e a inferior
medía 1 metro aproximadamente. Santiago, di que tiñan dous
tipos de tornos. Un cun rodal
máis grande que era para as fontes, e outro para as pezas que
tiñan menos base.
Entre os útiles que se usaban
para traballar o barro destacaban,
a tiradeira, que era unha placa de
madeira, semicircular, duns 10
cms. de diámetro; unha tira de
coiro fino para refinar a ola; o
recorteador que é unha placa de
madeira de 10 cms ou máis de
lonxitude, cun extremo cortado
en bisel para quitar o barro
sobrante e decorar. Nos alfares
de Rubiá facíanse decoracións en
forma de líneas ou ondulacións
íncisas coa axuda do recorteador. Co recorteador podíanse
facer punteados íncisos, ou picados, tamén depresións cando se
colocaba plano sobor do barro.
Nas asas en forma de saínte, acostumábase facer debuxos ondulados ou pequenos repicados co
dedo.
O vidrado facíase con galena ou
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con folla de chumbo de Linares.
A maioría dos cacharros levan
vidrado por dentro, e ás veces
por fora.
O forno “non é como o que se
usa para cocer o pan. Ía pechado como unha habitación.
Levaba dúas bocas, unha para
tirar as uces para dentro; e a
outra para colocar os cacharros, que teñen que ir todos
boca abaixo e facendo cuña
para que o lume purifique a
pintura e a funda. O forno consumía en cada fornada máis de
dous carros de uces e carqueixas, ou uns vintecinco feixes de
leña.”

Santiago Fernández Mallo na actualidade

“Templar o forno levaba máis
de dúas horas porque é unha
operación que hai que facer
pouco a pouco. Se o forno se
quenta de súpeto, rachan as
olas polo cambio tan forte da
temperatura.”

Castilla teñen un barro moi
poroso, moi mantecoso e brillante. Pero o de aquí dura
máis porque é máis areoso e
consistente. Entón, vendíase
moito nas feiras de León. Por
aquel tempo viviamos deso.”

“Poden ser máis de nove horas
o que tarda en facerse unha fornada. Primeiro o barro ponse
negro; despois branco como a
neve; e ao fin colle esa cor vermella que teñen os cacharros.”
En Rubiá cada oleiro tiña o seu
propio forno próximo ao lugar
de traballo.

COMERCIALIZACIÓN E ÁREA
DE INFLUENCIA.

“Vendiamos ao detalle ou
tamén á carga para os cacharreiros que viñan de pobos
como Lentellais, Portomourisco,
A Rúa. Para o Barco e A Rúa ¡
vendiamos carros e camións de
cacharros! Moito dese material
ía para Castilla e para o pobo
do meu pai. Porque alí, en

Foto: Simón Balvís

A SÚA DESAPARICIÓN.

Sigue contando Santiago que deixaron de traballar o barro fai trinta e cinco anos.

atento durante toda a conferencia inaugural impartida polo
Profesor García Alen. Así que
este rematou, Santiago levantouse e falou alto e claro, como
pedindo disculpas por deixar
aquel traballo que levaba na
alma, díxonos :”tiven que deixalo por que xa non nos daba
para comer. A miña muller dicíame: ¡deixao, deixao! Deixeino.
Pero denme un torno e estas
mans son capaces agora
mesmo de facerlle calqueira
cousa, unha hucha, unha cantarilla do sulfato, o que queira.”

“O plástico foi unha ruina. O
plástico rematou co noso oficio.
Ao ver que non vendiamos
nada, deixamos de traballalo.”

Mentres, sentada no público, a
muller de Santiago choraba.

Para nós, as causas da desaparición total da cerámica de Rubiá
foron as mesmas que as xa mencionadas no caso da cerámica do
Seixo e Portomourisco, o plástico tivo moito que ver, pero no só
foi o plástico...

AS FORMAS MÁIS CARACTERÍSTICAS DE PORTOMOURISCO E O SEIXO.

Cando a Asociación cultural “Vía
Nova” inaugurou a exposición de
cerámica popular de Vadeorras,
Santiago estaba alí. Estivo moi
14
~

As formas de Portomourisco e o
Seixo
son
moi
rústicas.
Predomina a louza de forma ovoide, sen modificacións que poidan afectar a súa resistencia, con
fortes asas. Facíase en borde
curvo, volteado. Outras veces

non se lle facía borde. A decoración das grandes pezas contribúen os propios reforzos. Ás veces,
decorabánse non cun fin práctico, senón para aumentar o seu
valor. As pezas pequenas decorabánse con picaduras, riscos, ricubeques ou ondas.
Os cacharros desta zona pódense
clasificar según a súa forma,capacidade e amplitude da boca en
varios tipos.

CÁNTARAS E CÁNTAROS.
As olas deste grupo teñen un
deseño ovoide e ampla boca. Son
as máis grandes e usábanse para
conter líquidos.
As cántaras teñen todas unha
forma ovoidal alongada, rematadas en forma de tronco de cono.
Na súa parte baixa levan unha
billa para poder extraer o líquido. Como reforzo das paredes
ten uns relevos circulares chamados bíncalos. Poden ter un borde
volteado ou ter pescozo. A construcción dunha destas cántaras
facíase en catro etapas durante o
día, pois tíñase que agardar a que
endurecese unha parte para
poder continuar con outra.
O uso fundamental das cántaras
era para conservar o viño; a boca
tapábase cunha lousa de pizarra
pegada ó borde con barro, ou
ben, cun tapón de cortizo de
sobreira. Pero tamén se gardaba
nelas vinagre, pementos, aceite,
etc.
A cántara do mel era unha peza
especial. O borde non está volteado como nás grandes; leva un
relevo vertical saído, có fin de
crear un círculo de auga ó redor
do colo da cántara para que non
entren as formigas. Ou para que
o mel non se vertese.

Os cántaros, tiñan unha capacidade aproximada de 16 litros. Os
que tiñan exactamente esta capacidade, chamábanse cántaros de
medida. A súa elaboración era
moi coidada; sinalábanse cunha
raia para diferencialos dos que
non acadaban ou sobrepasaban
os 16 litros. Estes últimos, usábanse para transportar auga, ou
para o sulfato.
Cando a capacidade dos cántaros
era inferior ós 6 litros chamábanse cantariños ou cantariñas.
A forma e a elaboración dos cántaros era igual que a das cántaras,

para gardar o vinagre ou como
meleiras.
CAZOLAS E CAZOLOS.
Estas pezas son baixas, esferoidais e de colo pouco desenvolvido. A cazola ten asas e o cazolo
non as ten, e é máis pequeno que
a cazola.
As cazolas usábanse para cociñar,
para o pingo ou para gardar a
manteiga do porco. Por isto tiñan
unha tapa de barro. Os cazolos
tiñan a mesma utilidade que as
cazolas, excepto que non se usaban para cociñar.

Cerámica de Rubiá

soamente que estes eran máis
baixos e de menor capacidade.
PUCHEIRAS E PUCHEIROS.
Son pezas de deseño ovoide con
capacidade máis reducida que as
cántaras e cántaros. Levan unha
asa para facilitar o seu uso.
Servían para levar líquidos e utilizábanse na cociña.
A diferencia entre pucheira e
pucheiro está en que as pucheiras son máis grandes e teñen
máis boca que os pucheiros.
Había pucheiras de varios tamaños, dende os 7 litros ata os 2 ou
3 litros. Utilizábanse para gardar
o pingo, a graxa de porco, ou os
chourizos en aceite. Os pucheiros, máis pequenos e coa boca
máis reducida, empregábanse
15
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BARREÑON E BARREÑONA.
Son cacharros de forma troncocónica, con menor diámetro cara
a base, e cun borde voado. Polo
exterior levan varios bíncalos de
reforzo. O barreñón e máis grande que a barreñona.
A construcción dos barreñóns
facíase por partes, igual que as
grandes cántaras. Serven para
preparar a zorza na matanza do
porco. As barreñonas eran para
mondar patacas, para lavar as
verduras e para outros usos na
cociña.
BARRIL E BARRILA.
Estas son pezas co corpo entre
esferoidal e ovoide, cunha base
moi ampla, e que rematan por
enriba nun estreito colo.

Facíanse cunha soa asa ou con
dúas asas. As de dúas asas eran
para transportar o viño e as de
unha asa eran para beber delas.
No Seixo distinguían o barril
dunha soa asa, máis pequeno,
entre 2 e 1 litro, que era para a
auga; e a barrila, con dúas asas,
cunha capacidade entre 4 e 1
litros, só para o viño. Especial era
a barrila do augardente, de forma
igual as anteriores, pero a súa
capacidade era entre 3/4 e litro.

e l litro.
Usábanse para tomar o caldo.
Como toda a cerámica desta zona
non levan vidrado.
TARTEIRAS.
Estas pezas son redondas, cun
borde oblícuo, de barro sen area.
Non ían ó lume. Utilizábanse
para servir a comida nelas.
VASOS.
Os vasos usábanse para beber o

xentes daquela época.
O caldo e as castañas eran a base
da alimentación. O viño cultivábase pouco e bebíase só en ocasións. Os cacharros de Rubiá
teñen influencias tamén da cerámica de Zamora. E distinguimos
varias formas que podemos clasificar do seguinte xeito:
CÁNTAROS.
Había un cántaro con pescozo
volto e un cántaro con pescozo
alto.
O cántaro con pescozo volto non
leva asas, o seu corpo é ovoide
cunha maior incurvación na
parte alta, cara o colo, que se
amplía nun borde que serve para
agarralo. Non leva verniz.
Utilizábase para levar auga. A súa
capacidade era duns 12 litros.
O cántaro de pescozo alto, leva
asa, de corpo ovoide moi barrigudo, ten un colo recto cun relevo onde remata a asa. Utilizábase
para transportar auga e como
cantariña de sulfato. Levaba a
parte alta vernizada no exterior.

Cerámica de Rubiá

XARROS.
Os xarros teñen forma ovoide
continuada por un colo que se
amplía cara a boca formando o
bico, feito na mesma peza. A súa
capacidade variaba entre 3 e 1/2
litro. Leva uns adornos na barriga
feitos cun dedo envolto nun
trapo mollado, chamados rebaixes ou molduras. Ten unha forte
asa, cuns picados feitos cunha
estela. Usábanse para beber ou
servir o viño.
CUNCAS.
As cuncas no interior, teñen
unha concavidade que se amplía
ata o fondo, mentres que por
fora descansan sobor dunha
ancha base sen chegar a definir
un pé. No borde exterior levan
un rebaixe para beber mellor.
Teñen unha capacidade de a 1/4

viño, co fin de reservar as cuncas
para tomar o caldo. Adornábanos
con decoracións incisas.
OUTRAS FORMAS.
Había moitas outras cousas feitas
co barro: chocolateiras, testos,
xogos de café, xoguetes para os
nenos, etc.

AS FORMAS MÁIS CARACTERÍSTICAS DE RUBIÁ.

As pezas que fabricaban os
cacharreiros de Rubiá respostaban ós modelos propios da súa
orixe, Jiménez de Jamuz. A variedade de formas foi moito menor
que na comarca leonesa, por mor
da economía e dos gustos das
16
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BARRIL OU PORRÓN.
Ten a forma propia dos tradicionais porróns. Levaba unha forte
asa, e un dos extremos máis fino
para beber a chorro. Vidrábase a
parte exterior só por enriba.
Algúns destes porróns adornábanse, coa asa en forma de figuras de pequenos galos, serpes ou
lagartos.
GARRAFÓN PARA O VIÑO.
Esta peza ten forma ovoide, cun
estreito colo, con dúas asas de
trazo sinusoide que rematan no
colo. Enféitase por enriba da
éntase da barriga co adorno dun
cordón de barro, sobor do que o
cacharreiro debuxa unhas depresións co recorteador. Serven para
ter o viño na casa e hainos de
varios tamaños.

XARRO DO VIÑO.
A súa forma resposta a un corpo
esferoidal seguido dun colo non
recto, pois incúrvase para
pecharse no seu afinado borde.
O bico fórmase cun pregamento
na parede do colo. A asa oposta
ao bico, marca un debuxo sinusoide. O xarro do viño está vidrado por dentro e por fora nun área
irregular. Facíase en varios tamaños dende ata 6 e 8 litros.

TARTEIRAS
FONTES
E
OUTRAS FORMAS.
As tarteiras estaban feitas sempre
cunha mestura de barro con
area, para poder ir ó lume. As
fontes podían estar feitas con
area ou sen ela.

Cerámica de O Seixo e
Portomourisco

PUCHEIROS.
Os cacharreiros de Rubiá diferenciaban os pucheiros dos xarros
en que o pucheiro ten o colo
ancho, o borde groso, non leva
bico, e a asa arrinca dende o
borde do colo.
Había moitos tipos de pucheiros,
os máis correntes eran os do
leite, de capacidade entre 1/2 e 2
litros, non ían ó lume. Había os
que ían ó lume para quentar o
leite, ou o caldo. Tamén se utilizaban para gardar a manteiga, o
leite e outros líquidos.
BARREÑÓNS.
Os barreñóns facíanse en varios
tamaños. O máis grande empregábase na época da matanza dos
porcos, ou para fregar louza na
cociña.
Facíanse de grosas paredes, de
forma troncocónica, e borde
volto, con asas. Adornábanse
cunha raia o con picados feitos
co recorteador. Variaban no seu
diámetro, pero non na altura que
era semellante en todos.
CAZOLA DO CALDO.
É unha forma moi rústica cun pé
macizo, de forma hemisférica
pero torneada ata o pé, onde se
estreita. Tende a pecharse na
boca. E leva unha depresión ou
suco baixo o borde. Vidrada por
dentro. Tiña unha capacidade
dun litro, era para tomar o caldo
ou o leite.

As tarteiras son de paredes lixeiramente convexas seguidas por
un suco que lembra un colo, despois leva un borde. Ten dúas asas
abertas e vidrado interior ata o
borde. Facíanse de varios tamaños, ata individuais que podían
non levar asas. Usábanse para
guisar ou cocer alimentos.
As fontes son moi parecidas ás
tarteiras pero podían ir ou non ir
ó lume, para diferencialas destas
poñíaselles unha agarradeira a
carón do borde. Serven tanto
para cociñar como para comer
nelas, anque podían ter outras
utilizacións nas cociñas.
Ademais das formas xa descritas
había moitas outras, como pratos, botellas dos pés, sopeiras,
ánforas, huchas, funís, xoguetes,
etc.
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O taller de instrumentos Musicais

nace no ano 1951 baixo o patrocinio
da Excma. Deputación de Lugo e do
Mecenas D. Antonio Fernández, através do folclorista Faustino Santalices
e Paulino Pérez, quedando este último e ao pouco tempo a cargo do
taller, ao que acode ocasionalmente
o seu fillo Jesús Pérez, desenrolando
un complicado labor no terreo da
construcción de instrumentos tan
populares como: zanfoña, gaita, freixolet, etc; que contribuiron a colocar os nosos instrumentos e o propio
taller nun lugar moi destacado. Prova
son os numerosos diplomas e medallas obtidos.
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Artesanía instrumental

Instrumentos de corda medievais
Luciano Pérez Díaz

N

o ano 1973
incorpórase
como alumno o seu neto
Luciano Pérez, seguindo as
súas ensinanzas ata 1975,
ano da súa morte. Entre os
anos 1975/78 incorpórase
ao taller Antón Corral. A
partir deste momento,
Jesús e Luciano Pérez fanse
cargo da dirección do
taller, encamiñando o seu
labor cara a ensinanza tanto
da construcción como do
manexo dos instrumentos,
e comezan ao tempo un
labor de investigación e formación de futuros artesanos, que se foron asentando en diferentes cidades,
dando lugar a talleres de
prestixio.
Referente a este apartado
cabe destacar un premio de
investigación do Ateneo de
Ourense, concedido no ano
1983, e o recoñecimento
da Asociación de Prensa,
Radio e T.V., como Lucense
do ano 1990, personificado
nun dos seus artesanos.

No 1988, coincidindo con
un curso de tres anos de
duración, en colaboración
co INEN, ábrese unha nova
etapa coa posibilidade de
organizar conferencias, cursillos e concertos con
outros luthiers, músicos,
etc., e con un decisivo fin
de etapa debido á enriquecedora participación no
magnífico proxecto de
reconstrucción dos instrumentos do Pórtico da
Gloria, onde todo o cúmulo
de experiencias vividas servíronnos para afrontar
outros proxectos dese tipo.
Paralelamente, e como
complemento divulgativo
deste labor, o taller conta
con unha importante sección de instrumentos musicais orixinais, biblioteca e
arquivo
de
música.
Igualmente, entre outras
actividades, realizáronse
varias exposicións, programas de T.V., vídeos didácticos, concertos e varias
publicacións.
19
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Na actualidade, o taller
forma parte do Centro de
Artesanía e Deseño creado
pola Deputación Prov. de
Lugo, desde onde se atenden todo tipo de solicitudes
de información documental, de cada unha das nosas
áreas xeográficas, visitas
guiadas e peticións para a
construcción de instrumentos de corda medievais, tradicionais, etc.

Reconstrucción e
investigación
INSTRUMENTOS
CORDA MEDIEVAIS

DE

Todo comeza na clausura
do simposium de 1988,
conmemorando o 8º centenario do PÓRTICO da GLORIA
da
Catedral
de
Santiago. É cando se decide
acometer o vello proxecto
do profesor D. José López
Calo, para a reconstrucción
dos instrumentos alí representados. O seu nivel de

perfección e realismo constituía unha auténtica base
documental, que xunto a
comunidade científica alí
presente, a predisposición
da Fundación Barrié de la
Maza e a experiencia galega
en talleres de instrumentos
tradicionais, tiña dado un
encontro multidisciplinar
extremadamente
rico.
Ademais estaba o ¡sentir o
vértigo do Pórtico!...
Coa realización no noso
Obradoiro da derradeira
fase dedicada á decoración
e afinación, unha declaración dos responsábeis do
proxecto encerraba unha
proxección de futuro para
a artesanía galega.
Así,
o
Obradoiro
de
Instrumentos Populares da
Excm.
Deputación
de
Ourense,
dirixido
por
Manuel Brañas, reconstruiu
os
instrumentos
do
PÓRTICO do PARAISO da
Catedral de Ourense, e posteriormente
desde
o
Obradoiro de Instrumentos
Musicais da Deputación
Prov. De Lugo, e aproveitando a bagaxe profesional
adquirida no proxecto

antes mencionado (selección de madeiras, montaxe
de taller...), e a circunstancia de que o camiño de
Santiago alberga o 90% da
iconografía de instrumentos de pedra, fíxose aconsellábel seguer traballando
nesta línea, en proxectos
afíns, apoiados pola opinión de varios especialistas
participantes na mencionada
reconstrucción
do
Pórtico da Gloria.
Así ao longo de 1993 desenrolouse o proxecto de
reconstrucción e investiga20
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ción de instrumentos de
corda medievais, froito do
convenio firmado no seu
día pola S.A. de xestión do
plan Xacobeo 93 e a
Deputación de Lugo.
Este proxecto coordinado
por Luciano Pérez tivo
como colaboradores a destacados especialistas internacionais na súas respectivas áreas: Christian Rault,
luthier; Francisco Luengo,
luthier e músico, John
Wright, músico e especialista en cordaxes medievais; Ramón Yzquierdo

Guinternas

Perrín, historiador da arte.
Retomando o final de páxina do proxecto do Pórtico,
faise necesario profundizar
e seguer desenrolando as
súas investigacións. É por
esto que escollimos para
este traballo oito instrumentos do Pórtico e dez do
palacio Xelmírez (anexo á
catedral compostelana) que
ademais dunha unidade
arquitectónica significativa
é un dos centros de especial relevancia dentro das
representacións
pétreas
medievais sen olvidar que
corresponde a unha mesma
escola do maestro Mateo. O
seu estudo comparado ofrece numerosas ventaxas
para o coñecemento da
evolución instrumental do

Medievo xa que nos movemos nun período de tempo
importante (1188±1250).
Este traballo comeza a ter
forma através dos diferentes sistemas de proporcións
(harmónicos, aúreos, etc)
que xunto ao Códice
Calixtino, base documental
esencial para o coñecemento da fábrica Románica, que
refire as medidas totais da
igrexa, tomando como unidade de medida o STATUS
HOMINI, e as análises e
comprobacións do autor de
“As
Matrioskhas
de
Santiago”, Salvador Tarrago,
no que convén en 1,60
metros de médida modular,
serviron aos especialistas
para o deseño dos seus ins21
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trumentos, que coa axuda
da regra e compás veñen a
ser extrapolación da técnica empregada polo mestre
de obra do momento.
As diferentes fontes de
información de que dispomos como poden ser: textos (históricos, xurídicos,
poéticos, relixiosos, científicos, lúdicos...), mobiliario
da época ou a arqueoloxía
naútica permítennos un
achegamento tanto aos
tipos de madeiras diponíbeis como á súa utilización
e por suposto aos métodos
de construcción e ferramentas en uso.
Na construcción destes instrumentos
empregamos

FÍDULA: Poucos ins-

dúas técnicas: de vaciado,
que consiste no escavado
dun bloque de madeira
(característica principal dos
instrumentos monóxilos) e
outra marcada pola reaparición do uso da serra, que
veu a cambiar moito os costumes na construcción dos
instrumentos musicais e
que consiste en recortar do
bloque de madeira os costados do instrumento coa
forma desexada.
Bruñido
e
encordaxe
corresponden á última fase
realizada no que se converteu inevitabelmente nun
laboratorio, con decenas de
pontes, tapas, clavixas, cordas, madeiras, etc., onde se
fixeron e desfixeron, pro-

vando deseños, tamaños,
tensións, espesores, madeiras, movéndonos entre os
límites do necesario ou o
imposíbel.

Esta ferramenta ergonómico-acústica dos instrumentistas que forman o grupo
“Por que trobar...”, dirixidos por John Wright, obtiveron o recoñecemento da
crítica internacional en
varios concertos (palacio
Xelmírez de Santiago de
Compostela, Igrexa de S.
Pedro de Lugo, Catedral de
Buxelas) e unhas xornadas
dedicadas ao Instrumentarium
Medieval
na
Fundación
Royaumont
(centro de Investigación de
22
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trumentos como
este atopamos na
iconografía medieval. O máis próximo en forma atópase na Catedral de
Toro, pero parece
tratarse dun dos
múltiples intentos
realizados a partir
do s. XIII de conseguir instrumentos de arco de gran
tamaño.
É un instrumento realizado a partir dun bloque de madeira excavado, estando a estraña forma da
súa caixa coas guinternas e fídulas de brazo que tamén atopamos
en Xelmírez. Ten tres cordas, e a
diferencia de todas as fídulas de
forma máis ou menos oval, a súa
táboa harmónica parece ser
plana. A disposición dos buracos
sonoros e ponte correspóndese coa
fídula oval de Xelmírez, pero
levando esta disposición ao extremo, cunha ponte moi baixa.
A lonxitude do seu mastro é hipotética, posto que na escultura orixinal perdeuse. Foi realizado
tendo en conta o xogo de proporcións presente nos demais instrumentos de arco.

Os instrumentos de
corda forman a familia
mais interesante para
a organoloxía. No período estudado o 80%
das iconografías corresponde a estas representacións.

Músicas pasadas de París),
para o que se elaborou o
correspondente catálogo e
vídeo, documentación que
en breve verase enriquecida por unha publicación
xeral que recollerá os diferentes aspectos deste traballo.
Este
proxecto,
canto
menos, abríu novos campos de investigación, permitindo un mellor coñecemento da arquitectura destos instrumentos para que
en maos expertas señan
capaces de producir unha
mensaxe musical definida e
permitan unha certa virtuosidade.

Detalle de retablo medieval «Pasión de Cristo» de
Juan Oliver. 1330

Por outro lado afianza a
Galiza en terreos de investigación máis aló da súa propia área xeográfica.
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Os muros exteriores ou de pechamento, están executados con mampostería rexuntada con cinta ancha,
ou con pedras regulares máis ou
menos traballadas. Como pode
verse, a pedra granítica nas súas
diversas formas e colocacións está
incorporada na estructura e pechamento das vivendas.

Mezcla de pizarra e tella como material de cubrición.
Sempre a tella atrás e a pizarra perto do aleiro.
Esto dase en poucas ocasións

FERNANDO RODRÍGUEZ NESPEREIRA.

Biografía, consultar
«Raigame» nº 0 e nº 1.
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Arquitectura popular

Fernando Rodríguez Nespereira

ELEMENTOS DE
ARQUITECTURA
POPULAR II:
PAREDES E MUROS, ENTRAMADOS DE MADEIRA,
CUBERTAS E VOADIZOS

de outros muros intermedios interiores que
xa formaban parte da distribución interior
da planta baixa e que servían para apoiar
as vigas mestras que lles trasladaban as
cargas dos entramados de madeira.
O material destos muros é fundamentalmente pedra granítica en forma de mampostería máis ou menos elaborada, distin-

PAREDES E MUROS

guindo entre estas mamposterías a sillería,
a mampostería concertada e a mamposte-

O

s muros de pechamento das nosas

ría ordinaria, anque

casas rurais, pola súa presencia e

muros de xisto pizarroso, colocado con

importancia

constitúen o elemento

pedras planas, que se utilizan nas edifica-

constructivo da arquitectura popular con

cións das zonas montañosas nas que se

maior forza expresiva, non só pola súa

atopan este tipo de esquistos.

atopamos algúns

importante función de sosteñemento da
casa, senon tamén pola súa beleza plásti-

A execución do muro, independentemente

ca, dominando, xunto coa cuberta, a esté-

da calidade da pedra, case sempre era

tica e harmonía do conxunto edificatorio.

similar. Levantábanse simultaneamente as
dúas caras vistas do muro; unha por fora

Levántanse os perímetros das edificacións

(extrados) e outra

con anchos muros de pedra, formando o

por unha parella de canteiros que se colo-

propio pechamento das plantas, ben soa-

caban un a cada lado do mesmo, elabo-

mente perimetrais, cando a distancia a sal-

rando cada un a súa “folla do muro”.

por dentro (intrados),

var era inferior a uns 6,00 m. ou cando
esta distancia era superior, acompañados
25
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Polo interior do muro quedaba a cara

mala da pedra e os ocos que quedaban
entre ambas follas, enchíanse con pedras
pequenas e barro arcilloso.
Estos muros trabábanse, cada certa distancia, con pedras máis grandes que abarcaban o ancho total do muro e facían de
“chaves” ou “trabes”,

tamén chamadas

“Xuntoiras”, que anclaban as dúas caras
vistas do muro para que este non abrise.
O espesor medio do muro varía. Se é de
cantería elaborada tipo sillería podería ter
50 ou 60 cms, e se é de mampostería ordinaria o cachotería, necesitaba máis ancho
para a súa estabilidade, medindo entre 60
e 70 cms.
Este encintado con acabado en cal, ador-

Os muros de

Os muros das plantas altas eran algo máis

nábase na parte alta dos muros, conse-

pechamento

estreitos, e no caso de ser muro labrado

guindo un efecto decorativo onde se pro-

das nosas casas

este só conservaba unha cara ou folla, (a

cedía a facer filigranas tipo “puntilla” ou

rurais, pola súa

exterior) quedando o seu ancho reducido a

simplemente debuxos alegóricos a cultos

presencia e

25 ou 30 cms, e outras veces, este pecha-

pagáns.

mento dos andares altos

era de palla-

importancia,
constitúen o

barro con entramado de madeira.

elemento constructivo da

A cara externa dos muros quedaba coa

arquitectura

pedra vista, a maior parte das veces sen

popular con

rexuntar. Noutras ocasións e de execución

maior forza

máis recente, realizábase un encintado

expresiva, non

ancho, con area e cal apagada que tapa-

só pola súa

ba as xuntas da pedra conseguindo uns
debuxos como de círculos tanxentes de

importante fun-

diferentes tamaños, redondeados nas

ción de soste-

esquinas. Este tipo de rexuntado realizába-

ñemento da

se en muros de pedras pequenas.

casa, senon
tamén pola súa

No caso das casas solariegas, de certa

beleza plástica,

importancia, cando non quedaba a xunta

dominando,

á vista e se procedía a encintar as mes-

xunto coa

mas, facíase unha cinta de 3 cms. de

cuberta, a esté-

ancho, de formas regulares, paralela e per-

tica e harmonía

pendicular, debuxando a medida exacta

do conxunto

de cada pedra. Esta técnica é moi recente

edificatorio.

na arquitectura popular.
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A unha altura aproximada entre 2,50 e
3,00 m. sitúase o
andar da casa. Esta
planta elevada repite a mesma forma e
superficie que a da
planta baixa, dando
sensación de corpos
volumétricos

unita-

rios, a excepción
dos vós (corredores,
balcóns, solainas e
galerías)

ou

das

construccións

de

planta baixa auxiliares e independentes
da construcción principal.
Os muros macizos potentes, só se inte-

O piso é de madeira, de táboa ancha e

rrumpían para abrir neles os pequenos

grosa, sendo o seu tamaño irregular, con

ocos de portas e xanelas, ou para introdu-

unhas máis anchas que outras. A estructu-

cir as grosas vigas de carga de madeira;

ra dos andares está composta por grandes

deixando en ocasións unha

ménsula no

vigas de castaño ou carballo, de sección

muro á espera de recibir o apoio desa

importante de acordo coa luz a salvar,

viga.

sendo esta de 4 a 6 m. e a distancia entre
as vigas de carga de 2 a 4 metros.

O resultado estético, aparte do funcional
que xa se describiu, é moi agradábel xa

Entre as vigas dispóñense os puntóns, de

que os muros tanto das casas como dos

forte sección, colocados de 40 a 60 cms

alpendres, adegas, peches de fincas, etc...

entre si, que forman o entretexido ou entra-

pola súa cor e textura adquirida através do

mado dos pisos. Sobre estos puntóns de

tempo, identifícanse co medio, formando

forma irregular que se van calzando con

parte da paisaxe rural nun auténtico alar-

pequenas cuñas de madeira ata quedar

de de maravilloso mimetismo.

nivelados, clávase o entaboado, o piso
composto como se dixo anteriormente, por
táboas grosas e anchas de distintos tama-

OS ENTRAMADOS DOS ANDARES

ños.

As casas desta zona, na súa maior parte,

O piso das cociñas e lareiras está execu-

articulábanse en dúas plantas, polo que

tado con grandes lousas de pedra graníti-

sempre existe un andar con entramado de

ca, apoiadas en potentes e cortas vigas de

madeira no medio, ao que agora nos imos

madeira; estas pedras conforman o chan

referir.

das lareiras, onde se fai o lume e se coci27
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ña, ocupando unha boa parte da superfi-

O material utilizado como cuberta, é na

A forma e dis-

cie desta estancia.

súa maioría de tella curva formada por

posición da

filas chamadas canais e as tapas cobixas

cuberta varía

vigas de

ou “cubertas”, colócanse solapadas, con

entre unha,

carga soen sobresair dos muros, voando

un traspaso de 1/3 do total de cada peza.

dúas, tres e

ao exterior entre 50 cms e 1,00 m para

As tellas son burdas, realizadas a man, de

catro augas,

recibir o entramado do corredor ou gale-

barro cocido abundante nesta zona, de

ría.

cor parda clara (hoxe moi oscuras debido

Cando existen voadizos, as

ao paso do tempo) e fabricadas en “telleiCando os vós son máis atrevidos na súa

ras” que existen en varios puntos desta

lonxitude, estas vigas de carga quedan

Ribeira Sacra. (Niñodaguia,Telleira, etc..)

dependendo do
agrupamento
das casas que
conforman o
núcleo rural e

apeadas no seu extremo, ben por codais

forma das

aos muros de carga ou ben por pés derei-

Tamén é normal atopar

tos ou columnas de pedra ou madeira.

que combinan tellas en case toda a cuber-

medianeiras

ta e laxas de pizarra nas partes baixas da

coas que colin-

mesma e no seu aleiro. Esto débese á

dan, ou dos

mellor adaptación da pizarra como ele-

camiños e rúas

AS CUBERTAS

cubertas mixtas

mento de remate de aleiro e polo tanto de

aos que dan,

A forma e disposición da cuberta varía

escurrideiro de auga cara o vó, ao non

predominando

entre unha, dúas, tres e catro augas,

existir canalón.

a cuberta a

dependendo do agrupamento das casas
que conforman o núcleo rural e forma das

dúas augas.

Nalgunhas ocasións, a caída da cuberta

medianeiras coas que colindan, ou dos
camiños e rúas aos que dan, predominando a cuberta a dúas augas.
A pendente media dos paños das cubertas
é bastante regular e varía entre un 25 e un
30%, sendo suaves e longas nas súas vertentes, sen alteracións ao longo da mesma
e sen saintes por riba do tellado, a excepción das chimeneas.
Unha característica peculiar da construcción rural é que a cuberta prolóngase despois do aleiro e cubre o balcón, galería,
corredor o patín, facéndoo en prolongación do paño da cuberta e polo tanto reducindo a altura na punta do vó, de aí que
nos balcóns ou corredores exista unha altura entre 1,80 e 2,20 m. na punta do vó,
conseguindo con elo unha única vertente
desde o cumio ata o aleiro, sen ter que
alterar a estructura ao chegar a cubrir o vó.
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As cubertas

cando esta é a dúas

dominantes na

augas, e se rematen

ribeira son de

con pezas planas de

tella, a catro

pizarra ou pedra gra-

ou dúas augas,

nítica plana que voa
sobre as

suxeitas con

tellas e

sobre o muro a modo

pedras en cum-

de sombreiro protec-

breiras ou alei-

tor.

ros, e con
curiosos ador-

En canto á estructura

nos nas súas

da cuberta, esta é de

cumbreiras.

madeira, con seccións de ancho variábel e material de
castaño ou carballo
fundamentalmente.
Dita estructura soe
estar executada con

O material uti-

na súa zona central (por exceso de peso),

tixeiras simples, colocadas cada 2 ou 3 m.

motivaba que na súa reconstrucción se

entre si, apoiadas nos muros de pedra, en

mantuvieran as pizarras situadas por riba

ocos ou ménsulas especiais, ou tamén

dos muros, as que non caeran, e retellán-

apoiadas en “soleiras” (pezas lonxitudi-

dose con

nais de

tellas as

partes centrais das

cubertas.

madeira acostadas). É corrente

que o trabazón das pezas de madeira que

lizado como

forman a tixei-

cuberta, é na

ra da estructu-

súa maioría de

ra se faga con

tella curva for-

chaves ou cla-

mada por filas

vos de madei-

chamadas

ra, colocados
a presión.

canais e as
tapas cobixas

Entre as tixeras

ou “cubertas”,

colócanse pun-

colócanse sola-

tóns de sección

padas, con un

cuadrada

traspaso de

10x10

1/3 do total de

de
cms.

aproximada-

cada peza.

mente, separados entre si de 50 a 70 cms., e semiempoÉ frecuente, diríamos normal, que os muros

trados nas vigas ou calzados sobre elas,

laterais se prolonguen por riba da cuberta,

dada a irregularidade dos mesmos, segun-
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do pida o seu nivel, xa que a madeira non

OS ALEIROS E VOADIZOS

é de todo dereita, descansando sobre os

DA CUBERTA

mesmos, un taboado ou “enlatado” con
táboas planas e anchas, separadas entre si

A forma e vó dos voadizos das cubertas, é

para favorecer a ventilación, que cubren

variada e con

toda a superficie do tellado e sobre as que

lado, cando a casa é de importancia e a

se tella directamente.

súa potente cantería así o esixe, dispúñan-

diferentes tipos; por un

se os voadizos sobre a cornisa de pedra
O máis resaltábel destas, formas era que
sempre se escollían os
troncos curvos para
fabricar as

“cer-

chas”, de tal forma

Existen diferen-

que en vez de trián-

tes tipos de

gulos a veces parecí-

aleiros, desde

an

cornisas de

arcos

máis

o

menos redondos, que

pedra con gár-

por riba destas pezas
arqueadas

golas a aleiros

ían cal-

de madeira con

zando con pezas ver-

puntóns vistos

ticais ou pés dereitos

ou forrados ata

ata conquerir que os
apoios das correas

remates late-

quedasen ao mesmo

rais con pedra

nivel.

de laxa granítica ou pizarro-

Nen que dicer ten que nunca existen ele-

que a meudo contiña o mesmo canalón

vacións nas cubertas en forma de galápa-

labrado, con un sistema de “Gárgolas”

gos ou mansardas, o seu volume é sempre

que verquían a auga ao exterior. Esto ató-

o que forma a propia cuberta e muros sen

pase en poucas edificacións da zona.

ningún tipo de engadido nen sainte sobre
a cuberta, a excepción das chimeneas.

O que é máis frecuente e digamos forma a
xeneralidade das casas desta zona, é a

Chama a atención nestas cubertas, a cui-

disposición dos puntóns da cuberta, pro-

dadosa e curiosa disposición das pedras

longándose sobre o muro da casa de 20

para evitar o movimento das tellas, que ás

a 50 cms., levando o tellado co seu enla-

veces parecía que fosen postas para deco-

tado e tellas ata a punta, onde se remata-

rar e non como elemento de sustentación.

ba a cabeza dos puntóns con unha táboa

Escollían para elo pedras cuarzosas bran-

plana que facía de canto de cuberta, recor-

cas ou grises que destacaran do tellado,

tada en formas curvas para asentar as

rematando os extremos da cumbreira con

tellas. Estos voadizos prolongábanse esa-

pezas afíadas de tipo piramidal, en alego-

xeradamente para cubrir a entrada da

ría a cultos e tradicións supersticiosos.

casa, sendo necesario o seu reforzo e acodamento contra o muro da casa.
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sa.

plana dispostas enriba do muro de
pechamento, con un pequeno sainte,
seguindo a pendente do paño de
cuberta e verquendo a auga directamente ao exterior, ás veces coas tellas
enriba e tapándoo na súa totalidade e
outras veces quedando vistas estas
pezas 30 ou 40 cms. ao final do tellado, sirvindo de verteaugas.
Os voadizos laterais, nas cubertas a
dúas augas, tamén eran importantes.
O seu vó é moito menor (de 5 a 15
cms), non hai que esquecer que este vó
realízase ás veces sobre terreos que
non son propiedade da casa. Hainos
xeneralmente

de dúas formas: ou

voando a tella “cobixa” é dicer a que
queda no alto sobre unha pedra plana
de granito ou pizarra que sobresae uns 5
Outras veces, estos voadizos, forrábanse

cms., ou ben prolongándose o muro por

de madeira pola parte baixa, a fin de que

riba do tellado, rematando o mesmo con

Outro aleiro

non se visen os puntóns. Anque este tipo

unhas fortes lousas xeneralmente graníticas

utilizado en

de recubrimento podemos dicer que é de

e bastante planas, colocadas en forma de
escamas,

zonas altas,

unhas

enriba de outras e

máis montaño-

voando

sas, é o das

sobre

laxas de piza-

dúas ou tres filas

rra plana dis-

de tellas para evitar filtracións de

postas enriba

auga. Esta solu-

do muro de

ción é a máis típi-

pechamento,

ca e antiga e con-

con un pequeno

fírelle unha forte

sainte, seguin-

personalidade

do a pendente

con estas prolon-

do paño de

gacións por riba

cuberta e ver-

da cuberta.

quendo a auga
directamente
ao exterior.

execución máis recente e pouco responde
á arquitectura popular.
Outro aleiro utilizado en zonas altas, máis
montañosas, é o das laxas de pizarra
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Cura párroco de Amiudal - Beariz

Cortellos de “CAMPOLARGO”
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Arquitectura popular

ELADIO RODRÍGUEZ

OS CHOZOS
I

INTRODUCCIÓN: ENRIQUE BANDE
ILUSTRACIÓNS: LUÍS CID FERNÁNDEZ

Os Chozos eran habitáculos rurais

e xeográficas propias do medio onde

tradicionais de pequenas dimensións

se asentan, cunha climatoloxía

caracterizados pola súa adaptación

adversa e unha topografía abrupta.

No monte Suído, dorsal que parte en

ó medio circundante e ás necesida-

Están situados en zonas de difícil

dúas a rexión galega a uns novecen-

des da explotación gandeira. Estas

acceso e nelas domina a humildade

tos metros de altitude, praticouse

edificacións eran parte integrante da

e sobriedade.

desde os máis remotos tempos a

economía campesiña ainda que só

transhumancia e a “veceira”. Son

fosen para desprazamentos tempo-

OS CHOZOS presentan pequenas

montañas que estiveron e están

rais en determinadas épocas do ano.

dimensións e a forma rectangular é a

ainda hoxe cheas de cabezas de

Estas moradas ocasionais, de uso

predominante neles. Foron espacios

gando. Alí consérvanse restos de

temporeiro, só tiñan ocupación conti-

únicos con muros construídos de

habitacións de pastores, poboados

nua durante pequenos períodos esta-

gran ou pizarra, pedras engatilladas

estacionais que reciben os nomes de

cionais. Son edificacións efímeras

coas que se fan grosas paredes con

“CHOZOS” “Cabanas”, “Cortellos”,

cunha arquitectura froito da miseria.

contrafortes exteriores feitos de

“Curreiras”, e “Cortes”. Tamén se

Pola súa facilidade de construcción e

cachotes. Son baixos, duns dous

dan estas habitacións temporais nas

polo baixo custo ó non necesitaren

metros de altura coa porta e dous

penichairas da Galiza oriental no

de man de obra especializada, nin

vanos ou tragaluces de reducidas

concello de Navia de Suarna e en

de materiais moi elaborados, as

dimensións. Estas construccións pro-

Raio, aínda que aquí chámanlle

características dos chozos son conse-

ceden da Idade Media pero enraízan

“alzadas”, dato que nos recorda a

cuencias de factores socioeconómi-

coa época castrexa e están emparen-

habitación dos vaqueiros asturianos.

cos pobres e de condicións climáticas

tados cos poboadores das mámoas.

NTRODUCCIÓN
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Chozo de “ABELENDA” no medio da chaira que leva o seu nome, rico en
pastos frondosos para o gando.

OS CHOZOS están rodeados de

tipo de arquitectura popular dos

se turnaban e trashumaban por todo

terreos aptos para repouso dos gan-

montes do Suído tende a desapare-

o monte. O seu interior, xeralmente

dos, cubertos de abondosos pastos

cer, pero poderían reconverterse en

de pranta rectangular, somentes ten

alpinos con múltiples resurxencias de

casas de recreo campestre, en turis-

un recinto, duns vinte metros cadra-

auga por seren lugares do nacemen-

mo de alta montaña ou estacións

dos, distribuído en tres partes;

to ou da cunca de recepción de múl-

veraniegas de tempada. Nos seus

tiples regatos que regan a montaña.

antigos asentamentos, pola panorá-

-Cama: o chan, co leito feito de

Hoxe non funciona ningún pero que-

mica pisaxística que desde alí se

toxo moar que o gandeiro machaca-

dan persoas que exerceron o oficio

albisca, podería pensarse en instalar

ba coas súas chancas e despois

de “GANDEIRO”, as que nos teste-

unha área recreativa para facer

cubría con fento seco ou colmo.

muñan que a nota dominante daque-

turismo cuns bos accesos, que hoxe

la vida era a miseria, a fame, a

non ten a serra do Suído.

pobreza.

-Lareira: terreira. Con lume sempre
aceso para facer a comida e ter a
vivenda quente, e dándolle así, ao

O estado actual destas construccións

seu interior, unha cor mourisca natu-

Construcción.

é lamentable dado que moitas delas

ral, producida polo fume, xa que

están cubertas de maleza e o monte

O chozo, ou casa do gandeiro, é

estas construccións non teñen chime-

apropiouse dos poucos restos que

unha cabana que acolle os pegurei-

nea.

nos quedan como testemuña dunha

ros do Suído, sen ser propiedade de

cultura e dunha forma de vida. Este

ningún, pero si de cada povo, xa que
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-Lacea: emprazada nas grosas

paredes, onde gardaban a comida,

pedra, asentados por verdadeiros

novecentos metros de altitude, sem-

roupa, cousas persoais, menciñas,

mestres.

pre

ferramentas e aparellos dos animais.

agarimándose

do

vento.

Aproveitábase a caida das montañas
O chan é lameiroso, e ás veces cubrí-

para a súa construcción.

O chozo só ten unha porta de entra-

ano de estrume para telo máis quen-

da, pequena para evitar que os ani-

te e seco. Nalgúns vense bancos de

Polo seu redor inda se poden ollar

mais entren na morada do pegurei-

pedra pegados ás paredes para

construccións que se asemellan aos

ro, estando construida de pedras

achantar cousas ou leña para o

cortellos, redís ou curreiras, destina-

encaixadas que lle dan forma de

lume. Todos teñen unha ou dúas

dos a cobixar as crías, animais

arco ao dintel. O teito é de pedra, co

xanelas ao nacente e ao solpor para

enfermos ou bravos que non se

seu tellado a unha ou dúas augas,

ollar o gando, avistar aos lobos ou

suxeitan á manada. Estos recintos

cuberto de lousas, fentos, e terra de

aos ladróns e ventilar o seu interior.

estaban situados en grandes sestei-

grama para consevar a calor e non

ros ou chairas, marcados por lousas

deixar entrar o frío. Este peso está

A técnica constructiva dos chozos é

ou penas que lle dan un sentido de

todo sostido por unhas grosas pare-

románica, estando en íntima relac-

propiedade.

des con contrafortes exteriores, que

ción co medio xeográfico e social da

non deixan entrar o vento ou derru-

zona. O emprazamento atópase na

Case que todos os povos do concello

balo. Están feitos de cachotes de

ladeira do nacente, arredor dos

de Avión tiñan chozos no Suído.

Curro e cortello de “LAXA BRANCA”.
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Somentes citaremos os mellor conser-

Chozo de Mangoeiro: coa porta

tado. As silveiras e toxos téñenos

vados da provincia de Ourense:

a unha beira, distinta aos demais, co

medio destruidos.

tellado de grosa lousa e arco de
Chozo de Abelenda: ou “Val do

características especiais. Chama a

Chozo de San Vicente: é, a

home”, pois cóntase que apareceu

atención o seu tellado. Pola súa situa-

pesar do seu difícil acceso, e xunto

nel un difunto. Está ben conservado.

ción, está sendo maltratado por

co de Abelenda, un dos máis visita-

Ten dúas vertentes con dous bancos

maleantes e descoñecidos. Estaba

dos polas súas dimensións e restos

de grandes dimensións. No seu inte-

ben conservado. Este povo espera a

exteriores que se adiviñan. Está en

rior diferéncianse as devanditas par-

colaboración dos organismos oficiais

ruinas e o monte fíxose dono del.

tes, como no seu exterior os lugares

para reconstruilo e facer no seu aga-

designados para os seus animais e o

rimoso campo, un merendoiro para

Chozo de San Xusto: diferén-

gran campo que rodea, digno dunha

que quen o desexe, poida ir pasar un

cianse dous niveis no chan, que foi

área recreativa de alta montaña,

día á montaña, unha vez acondicio-

moi lameiroso. De planta cadrada.

polas vistas que desde alí se ollan. O

nado o seu acceso, como xa fixeron

Somente se atópan os restos e corte-

seu tellado está cuberto de pedra,

na parte de Pontevedra, cunha boa

llos, encadrados nunha fermosa

terra e colmo. Cóntanos o último

pista.

explanada, polo que debía ser un
chozo elegante e con cavidade para

gandeiro do Suído, señor Reimundo

moito gando e con bons pastos.

Mouriscados, que pasou neste chozo

Chozo de Oroso e chozo de

os meses de verán durante dezaoito

Cernadas: teñen unhas caracterís-

anos, anos de moita pobreza e mise-

ticas semellantes, a porta pegada á

Chozo do Rodeiro: Con un monte

ria.

parede lateral e o chan moi acciden-

de testeiro. Tellado de pedra e terra

Chozo de “MANGUEIRO” (un dos mellores conservados).
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gramuda, ten unha soa xanela e

fixeron. Só nos queda o que nos din

animais para dar unha batida e

unha pequena porta ao nacente con

os vellos dos povos do Suído: “Son

correlos para os “Foxos”, por onde

interiores ben diferenciados. No seu

moi antigos, do tempo dos mouros e

se esfarelaban cavorco abaixo.

campo, nace unha auga fría e sabro-

dos romanos, algúns teñen máis de

sa. Está ben conservado e o seu

mil anos”. Ninguén recorda data

Tamén recorda de non durmir algun-

acceso é fácil. Ten unhas vistas fer-

algunha da construcción de algún

ha noite por morriña. Era a noite de

mosas podéndose ver, incluso O

chozo. O señor Eliseo, de noventa e

San Xoan, na que os rapaces pasa-

Carballiño.

un anos, di que xa de neno subía co

ban a noite no chozo cantando, bai-

seu pai, e xa lle dicía que eran moi

lando, facendo fogueiras e gastando

Chozos de Campolargo: Son

vellos. Posúe un testamento do ano

bromas ás rapazas que coa aurora

varios e de grandes dimensións, fei-

1792 do escribano D. Xosé Chao,

subían ao Coto Abelenda para tentar

tos a rentes da terra, polo que hai

falando das estremas entre Avión,

ollar o “Baile do Sol”. Esta era unha

que entrar a gatas. Son todos de

Cal de Bergazo e Sotomaior, onde se

tradición que lle viña dos seus avós:

pedra moi rústica, asentados nunhas

nomean os chozos que están entre

subían ao alto do Suído cada 24 de

grandes penas que lle dan ao xelado

esos términos.

Xuño para ver como saía o sol dando

chan un novo releve con cortellos

voltas como se bailase.

tamén tapados. De construcción dis-

Algúns chozos, como son os de

tinta aos anteriores, parecen ser os

Campolargo, están enclavados entre

máis antigos desta zona. Aos seus

grandes mámoas, que abundan en

pés nace o río Oitabén, que regaba

todo o Suído, como son a de Brea, a

os campos que labraban os gandei-

de Valdoviño, e a da Cruz con millei-

ros para se alimentaren, como dan

ros de anos de existencia, o que nos

verdadeira

podería facer pensar que están relac-

proba

os

sucalcos.

Algúns inda se conservan. Esta zona

cionados cos celtas.

está no corazón do Suído e somentes
ten acceso a pé, estando o camiño

Lendas

máis perto a seis quilómetros.
Sobor dos chozos hai moitas lendas.
Para chegar a todos estos chouzos

Conta Raimundo, que o gandeiro

servíunos de guía Adolfo Alonso, que

tiña que ser un home carraxeiro, pois

de meniño fora pastor e subira moi-

había noites que non se durmía con

tas veces co seu pai e os veciños de

tantos ouveos dos lobos arredor dos

Mangoeiro.

chozos, e que ata en calzóns e descalzos saían a correlos a tiros de
escopeta ou a espantalos con ruidos

Cando se construiron

de latas e cornetas, para que non
esgallasen a veceira. Cando había

Non hai datos arqueolóxicos, nen

moitas alimañas, todos os gandeiros

documentos que nos digan cando se

do Suído convocaban aos donos dos
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TRADICIONS

O folión
Mario Álvarez Cid

contribuir a que o conxunto dos animais e carro estivesen ben engalana-

C

dos. A súa vez o eixe do carro mollá-

ción cultural e folclórica que provén

tos bandos que se puñan á entrada

sentado e resultan máis lixeiras para

da Idade Media, aínda que a primeira

dun novo alcalde e prohibían, baixo

o seu transporte por parte das xuga-

constancia de dito desfile de carros,

multa, o que os carros, que de cotío

das das vacas.

que se conserva escrita, datámola no

desfilaban pola rúa, chirriasen. Era

ano 1839. Durante a Guerra Civil e a

día grande e todo estaba permitido.

oa palabra folión, os

base para que ó seu paso polas rúas

chantadinos asocia-

da Vila cantase con un fino asubío.

nove metros de longo, dan unha

mos unha manifesta-

Isto facíase para contraria-los distin-

maior vistosidade ao motivo repre-

súa postguerra sufriu unha parénte-

En canto temas a representar, son
moitos e moi variados, así debemos

se, que con toda seguridade, volveu-

Co paso dos anos os carros fóronse

facer mención dos máis representati-

se recuperar no ano 1968 ata os

ampliando, así puidemos chegar a

vos: “O noso lar”, “Nosa Señora do

nosos días.

ver catro carros xunguidos que

Faro”, “A malla”, “A feira”, “A ribei-

representan o proceso da sementei-

ra”,... Títulos que nos dan a coñecer

ra, recolleita e fabricación do pan.

un pouco o pasado e que hoxe gra-

Trátase

de

representar

tódalas

angueiras do campo e da vida cotiá

cias “Ó Folión” vanse consevando.

que abarcan dende o monte do Faro

No ano 1989 créase a asociación

ata a ribeira do Miño.

“AMIGOS DO FOLIÓN” co motivo

É o último sábado do mes de agosto,

de mellora-la organización e posta en

son as once da noite, comenza O

Nos primeiros anos de vida do Folión

marcha do mesmo, así como para

folión, e con el o desfile de carros, a

as representacións gremiais como:

conservalo. Unha das súas contribu-

xente amontóase para velos pasar e

os zoqueiros, oleiros, panadeiros,

cións maiores é a de aporta-las plata-

así contempla-las peripecias e anéc-

tecedeiras, viticultores, etc. facíanse

formas para a construcción do moti-

dotas que os membros de cada un

no carro celta tirado por vacas

e

vo a representar, pois hoxe en día

deles realizan para, pouco a poco,

bois que se cubrían con mantas do

quedan xa poucos carros. Estas pla-

chegar a un xurado que valorará un

tear, peles de cans e raposos, para así

taformas que chegan a supera-los

traballo ben feito.
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i t e r a t u r a

A V I DR I E I R A
E M B A Z A DA
Jorge Martínez Jiménez

“La hora del ensueño”
Blanco Amor
e o poeta Eduardo Álvarez

Neste meu pervagar por Ourense,

agullas de deletéreo pracer.

voume deixando ir cara ós xardíns do

ca e libidinosa, hai tempo ían ríos de
entusiasmo, de poesía, de acre crónica

Posío; demorando por rúas, prazas e

Perante o lordento espectáculo de

escrita con candente pluma; ía unha

calexas, veño dar á que na actualida-

alboios e gandallada, a negar calque-

enxurrada de vida e literatura, con

de chaman Praza de Manuel Sueiro, a

ra resquicio de esplendor a esta antiga

cheiro a chumbo, nas linotípicas tintas

antiga Plazuela de Topete polos tempos

praciña ourensá, vénme unha bufara-

de La Voz Pública. Mais, agora, non.

en que aí estaban os talleres e redac-

da de noxo e arrepío a espurriñar na

ción do xornal La Voz Pública, nos pri-

alma, e a me debuxar un rictus de vio-

Agora, transeúnte eu por esta puchar-

meiros decenios de século que anda-

lencia nos labres. ¿Onde eu vin parar,

ca de decadencia enferma, cústame

mos e vemos xa amortuxar. Langrane-

cronista sen a melancolía do nove milí-

coller o pulso do lirismo que eu quere-

an por ela tipos de ociosa e nefasta

metros parabellum, percorrendo iluso-

ría para as palabras que estou a esca-

traza, a enredar, de seguro, con luxa-

rios pasados que só existen en literatu-

ravellar. Agora, con tantos rostros mal

dos e escuros anceios. E, abofé, que de

ra que xa ninguén le? Dou en pensar

barbados como vexo, tinxidos do desa-

non ser polos meus degoiros de reco-

no reaccionario Pereda, excelente

cougo dos que sempre andan vixiados,

ñecer no presente moitas das imaxes

escritor, e afloran limpas as palabras

case estou tentado a escribir de graxos,

do pasado que coma charamuscas sal-

que escribira en Sotileza: “Interesa el

rillotes, garelos, marxinais, drogatas,

tan das liñas que Álvaro Mª de las

ayer al comenzar a difuminarse”. Pero

yonquis; case estou tentado a traer ó

Casas escribira en Dos Días en Orense

aquí, en Manuel Sueiro, semella que

papel toda esa historia que vai do

–levo as fotocopias do libro baixo do

ese onte xa foi todo levado nos idoiros

licandor á xiringa e o limón, tentado a

brazo, un ramalliño de magnolias ape-

do tempo, e asistimos non ós inicios

reparar na gafualla que non usa luva

gadas ó corazón– non estaría eu hoxe

dunha transfiguración senón a un insul-

branca e está botada ó amor de cavar

a transitar por tales rueiros, mirando

tante esborrallamento de calquera ves-

arreo para a propia tumba, sempre á

coa desconfiada lente do miope a

tixio digno de nobres loureiros. Porque

busca de alento, e non sei se luz: lum-

esquivar, tenso, falcados ollos, aboia-

eu ben sei que por onde hoxe discorren

pen que habita nas máis logradas

dos corpos, quizais termando eles de

narcotizados regatos de miseria agóni-

páxinas de Blanco Amor.
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Mais non é a cotra desa abismal des-

máis tarde iría ás filas do

gracia a que arestora apreixa a inten-

ultraísmo madrileño, e

ción da miña pluma. Outras son as

que ós ollos de Cansinos

vereas que ela quere seguir. Porque

–Asséns viña ser coma

neste vello recuncho das Burgas onde

“un hijo de la naturaleza

estou a cismar, o recordo do nome do

pervertido por la literatu-

xornal que aquí se imprimía, e que diri-

ra bohemia de Carrere”.

xía o atilado Francisco Álvarez de

E

Nóvoa –recén chegado de Buenos

madrileña e americana

Aires, no transatlántico Tubantia, do

senón da dos primeiros

Lloyd Real Holandés, afundido en maio

tempos, aquí en Auria,

de 1916 por un submarino alemán–,

de Xabier Bóveda, dese-

xunto coa evocación dun xuvenil

xaría escribir eu con

Blanco Amor, empúrranme a estrebillar

máis vagar. Mais, neste

no embrullo das miñas arrombadas e

meu precipitado desenle-

esquecidas lecturas, e a remexer na

ar o ensarillado nobelo

borra dun pretérito que hai anos empe-

de escanastrados pasa-

cei a reconstruír, de vagariño, en soli-

dos, teño que me dar por

tarias horas de hemeroteca e iniciáticas

satisfeito con constatar

buscas bibliográficas. Velaí, logo,

que a ela viría a se ame-

como, inopinadamente, eu veño resca-

cer a deste xove bonae-

tar dos pousos da miña memoria o títu-

rense? –de estirpe espa-

lo dun raro poemario que o arxentino

ñola– que chegaba ás

Eduardo Álvarez (hijo) –diletante xor-

beiras do Miño con

nalista, habitual colaborador de La Voz

atlánticos ronseis dunha

Pública– dera á luz no Ourense de

declarada bohemia de

1917: La hora del ensueño.

claroescuros e tristura, e

non

da

bohemia

Portada e interior de “La Voz Pública”.
Arquivo do Concello de Ourense.

non sei –non mo parece–
Aínda conservo as notas manuscritas

se cun acento caracterís-

que no seu día eu sacara deste libriño

tico da que levaban os

saído da ourensá imprensa de A.

elegantes encanallados –”En aquellos

su espíritu moderno y democrático le

Otero-rúa de San Miguel, 15–, o 10 de

lejanos/ días tristes del ayer,/ te ado-

obligan a alternar el renglón corto del

agosto de 1917. No degrañar dos

raba con locura/ y tú adorabas mi

verso con el artículo viril, cáustico,

poemas, fora transcribindo algunhas

bohemia/ mi chambergo y mi mele-

escrito expresamente para combatir las

das estrofas por min escollidas, xa non

na”–. Astolfo, en La Voz Pública

cosas injustas y los hombres terribles”.

lembro con qué criterio. “Yo soy siem-

(29/VIII/1917), comentando este pri-

Un enfant terrible era o Eduardo Álva-

pre el mismo/ trovador errante/ que

meiro libro de poemas de Eduardo

rez, que trouxo un arranque xusticeiro,

vaga cantando,/ yo soy siempre el

Álvarez –“este libro de mis veinte años,

pronto a saltar, ás terras do Ribeiro, e

pobre/ trovero romántico”, escribía o

que habla de Amor, de Dolor y de

que pagou con noventa e tantas horas

errático modernista Eduardo Álvarez

Lucha”–, deixaba esvarar o cálamo

de cárcere en Ribadavia por un supos-

(hijo), de fugaz paso por Ourense, e

para nos presentar a este mozo poeta:

to delicto de lesa patria; e poida que

que aquí deixou florido este sentido

“(...) era conocido por las polémicas

aínda quede constancia de tal feito,

mangado de vividos poemas – “ya que

periodísticas que en La Argentina hubo

consignado co avesío estilo procesal,

yo tengo tras de cada verso una

de sostener por impulso de su alma

nalgún dos deleixados libros do xulga-

romántica historia, íntima, dolorosa o

combativa./ Tuvo una vida accidenta-

do.

rebelde”–,

nunha

da y huida, fue bohemio por sport. Sin

Lector de Schopenhauer e Nietzsche, o

“Salutación cordial”, polo madrigalista

embargo, si hemos de creerle, pasó

noso poeta porteño, siareiro noctívago

Xabier Bóveda, presentados por quen

hambre (...). Su juventud, su cultura y

de cafetinescas tertulias que duraban

presentados,
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ata o amencer, no Buenos Aires que

seus escritos de periódico, o polémico

tado; véndose obrigado, posteriormen-

había pouco empezara a estrear sécu-

Couceiro,

de

te, a precisar por escrito o sentido do

lo –“Allí se hablaba de mujeres, de

Fungueiriño; e a el, nas páxinas do

seu discurso, nun artigo saído en La

arte, de política, de literatura y hasta

liberal La Voz Pública, dirixirían dedi-

Voz Pública (1/VII/1917). Insistía,

de las carreras y de los amigos”–,

catorias tan garimosas, coma esta:

Risco, en que na súa intervención para

debeu arribar a Ourense pouco antes

“para ese can de palleiro que es ins-

nada falara da filiación futurista da

de que o primeiro número da revista de

pector y fungueiro”.

obra El pájaro negro. O enteirado don

Algunhas destas cousas son xa de

Vicente, que aínda non lle dera por

libro. Cun pouco de curiosidade e aten-

escribir poemas futuristas, ó xeito do

co

pseudónimo

ta lectura, calquera pode retrotraerse,

que titulou U... Ju juu..., remataba así

con máis ou menos imaxinación, ós

de contundente: “Afortunadamente, ni

tempos en que Eduardito, o fillo da flo-

La Centuria, ni Villarino de Sáa, ni yo

ristera de Juan de Austria, pasaba de

somos futuristas”.

ser porteiro da Inspección, ou “echa-

Portada de
“O Tío Marcos da Portela”.

dor” do café La Unión, a axudante na

Non sei eu se en tan eloxiante ágape

Redacción de El Diario de Orense.

estivo presente Eduardo Álvarez (hijo);

Tempos das tertulias no café Royalty

anque non sería raro que si estivese,

–inaugurado nunha tardiña de xaneiro

porque cos referidos oferentes debeu

de 1916–; da apertura, nese mesmo

manter relación. E non só con eles

ano, do cinematógrafo Café Colón, na

senón

rúa do Progreso; das sesións teatrais

Ceferino Valencia Nóvoa, Antonio

no Principal, coa posta en escena das

Buján, Eduardo Blanco Amor, Noriega

obras de afectados e escarolados xoves

Varela e Eduardo Neira Mármol. O

tamén,

entre

outros,

con

dramaturgos, ourelados de modernis-

autor de La hora del ensueño, xunto

mo, decadentismo e simbolismo, e que,

con moitos dos citados –Vicente Risco,

Risco e Arturo Noguerol, La Centuria,

daquela, causaban anoto en certo sec-

Neira

saíse á rúa (8/VI/1917). Daquela, veu

tor do público. Estou a pensar en

Primitivo Rodríguez Sanjurjo, Otero

coincidir, Eduardo Álvarez (hijo), coa

Eduardo Neira Mármol –El pecado de

Pedrayo, E. Blanco Amor– e xunto con

chegada a esta cidade de Couceiro

Adán, de 1917– e en Villarino de Sáa

Julio A. Cuevillas, Florentino López

Freijomil, moi coñecido, este, polo

–El pájaro negro, de 1917–. Este últi-

Cuevillas, Arturo Noguerol e Juan

alcume de O Ceregumil, que rimaba en

mo –que anos máis tarde se poñería ó

Fernández Pérez (Taxes), asinan un

satírica cuarteta –¡vaia unha aloia!–

servicio dos dereitistas intereses da

escrito de adhesión a López de Haro

con Freixomil, como ben recorda o xor-

CEDA de Gil Robles; e que estaba

(La Voz Pública, 4/VIII/1917), por

nalista Borobó. Don Antonio Couceiro

emparentado, por parte da súa dona,

causa da polémica novela Los nietos de

viña destinado á Inspección de Ensino

co coronel Primo Nóvoa Varela– fora

los celtas, que ese escritor manchego

Primario –onde seguramente estivo

calorosamente homenaxeado, no hotel

viña de publicar, e que levantara forte

empregado como porteiro, por algún

Miño, en concorrido banquete noctur-

deboura na que tomaban parte revistas

tempo, o aleuto xove Eduardo Blanco

no, a fins de xuño dese ano 1917. En

como A Nosa Terra e O Tío Marcos

Amor–, e, amais, logrou entrar, como

tal ocasión pronuciou o señor Álvarez

d´a Portela. Risco, Otero Pedrayo e

colaborador, na Redacción do rotativo

de Nóvoa, sentado á dereita de Ramón

Cuevillas aínda non deran coa clave do

El Diario de Orense, dirixido por don

Villarino, escollidas palabras de pre-

enxebrismo e o atlantismo, e sumában-

Hermenigildo Calvelo, e a onde tamén

sentación, que mereceron aplausos de

se á campaña en desagravio do nota-

iría parar o futuro autor de Romances

Vicente Risco, Otero Pedrayo, Primitivo

rio da Mancha, que La Voz Pública

galegos –inicios xornalísticos que o

Rodríguez Sanjurjo, Xabier Bóveda, e

estaba a levar adiante. Eduardo Álva-

propio Blanco Amor recrearía nun

demais comensais. Sobre a prosa pre-

rez (hijo) tamén escribe un encomiásti-

coñecido artigo do ano 1973, apareci-

ciosista e lírica de Villarino de Sáa, e a

co artigo sobre a referida novela (La

do en La Región co título de “Dos

súa adscrición decadentista, falou

Voz Pública, 1/VIII/1917). E La

recuerdos a Jaime Solá”–. Asinaba os

Risco, que parece que foi mal interpre-

Centuria (núm. 3), da que tamén era
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Mármol,

Xabier

Bóveda,

colaborador o poeta arxentino, non

que Rey Soto escribía, viña a ocuparse

Amor.

queda á marxe das proclamas: “Los

nas páxinas de La Voz Pública (23 e

Arxentina co nomeamento de corres-

Amais,

marcha

para

A

nietos de los celtas es sin duda una

25/X/1917), do xuízo crítico sobre La

pondente literario, nese país, de O Tío

buena novela”.

hora del ensueño, de Eduardo Álvarez

Marcos d´a Portela (7/VII/1917) –alí o

(hijo). Limitado, como el mesmo se vía,

responsable da xestión administativa

Ningún interés teño eu agora en entrar

por “Nuestros pocos años y nuestro

era o ourensán Fuco Lamas, vello repu-

a fedellar no asunto ese dos defensores

exiguo criterio”, isto anotaba sobre o

blicano histórico–.

e detractores do devendito libro de

libro do poeta arxentino: “(...) poesías

López de Haro. De tal esquecida revo-

(...) trazadas en el momento romántico

Sabido é que Eduardo Blanco Amor

eira só quero que aquí aboien os

de los veinte años; en pleno sarampión

embarca en Vigo, con destino á

nomes de Eduardo Álvarez (hijo) e

poético por el que todos pasamos, y en

Eduardo Blanco Amor, inseparables

el que la pluma es algo así como una

–no tocante ó que a min me preocupa–

válvula de seguridad, como una espita

do xornal que dirixía Francisco Álvarez

de desahogo que da salida al exceso

de Nóvoa.

sentimental de las almas./ Por eso el

Un apouvigado Blanco Amor –enmele-

libro de Álvarez está saturado de senti-

nado xove que empezaba a lle dar

mentalismo (...)”.

forma de poema ós naufraxios e desacougos que a súa alma deitaba– lan-

Eduardo Álvarez deixou Ourense a fins

zábase, en clave sentimental, románti-

de outubro do ano 1917. Antes de

ca, modernista, á crítica literaría. Un

regresar á Arxentina –dende Vigo; e

Blanco Amor que andaba a envorcar o

na compaña da súa xove esposa–
demorou

algún

tempo en Madrid; e
aí, no rompeolas

de las cuarenta y
nueve

provincias

españolas, conse-

Portada de “La Centuria”.
Cedido pola Biblioteca da Deputación.

guiu que o periódi-

«...demorando por rúas, prazas e calexas, veño dar á
que na actualidade chaman Praza de Manuel Sueiro».
Gravado de Conde Corbal.

co El Liberal inseri-

Arxentina, a primeiros de abril de

se unha favorable

1919. De telón de fondo está a guerra

crítica do seu libro;

de África, cos seus sanguiñentos ara-

cousa que aquí, en

mios de espiño e coas bandadas de

Galicia, xa fixeran

corvos que, como Sender escribiría en

os xornais La Voz

Imán, “A fuerza de comer carne de sol-

Pública

La

dado deben entender la mili”. A desfei-

e

Región. Na cidade

ta de Annual andaba a roldar e o

das Burgas deixara

mozo Eduardo quere refugar do cruel

bos

amigos;

desatino; vai cara a novos horizontes,

Noriega Varela, en

embebido da prosa de Preludio a toda

La

Pública

estética futura, da neosofía de La

(6/X/1917) adicá-

Centuria, e do lirismo de Les fleurs du

ralle o poema En

mal

Voz

–eses

amados

poemas

de

nome de Xesús, e el,

Baudelaire, lidos na traducción de E.

sentimento nos chamados “Poemas

pola súa parte, en La hora del ensueño

Marquina que lle emprestara o fillo do

adolescentes” –aínda a revista La Raza

adicara

“¿Bohemio

escritor Neira Cancela: Eduardo Neira

non publicara os versos de Epitafio,

–poeta–Loco?” a Xabier Bóveda, e o

Mármol; prematuramente finado, a

1918–, e que estaba atento a todo o

titulado “Anhelo” a Eduardo Blanco

principios de xaneiro de 1920, en

o

poema
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esgrouviado

dos fundadores da asociación rexiona-

separar estes versos do poeta uruguaio

Blanco Amor coma “L´Albatros” sobre

lista A Terra; e director e propietario de

Julio Herrera Reissig: “Y se durmió la

a cuberta do navío, sen poder voar,

distintos xornais–; traio o seu nome a

tarde en tus ojeras”.

exilado en terra, sen que o deixen

colación porque o exemplar de La hora

camiñar as súas ás de xigante.

del ensueño que se conserva na biblio-

De Eduardo Álvarez quédanos unha

teca que fora de A. Vilanova –adquiri-

imaxe algo difuminada, envolta nunha

Agora, ó que eu veño parar é a pre-

da pola Deputación Provincial de

calixeira de tempo ido, con ecos, qui-

guntarme polos previstos contactos,

Ourense– leva unha adicatoria manus-

zais –¡quen agora o sabe!–, que eu

con cartas de presentación, que o xove

crita, de Eduardo Álvarez (hijo) a don

caprichosamente sospeito de lírica e

Blanco Amor, seguramente, debía por-

José Barrio –asinada en Buenos Aires,

achulada pose lunfardesca. Nesta anti-

tar a Buenos Aires. ¿E el levaría a idea

a 1 de xaneiro de 1919–. Arredor da

ga plazuela de Topete, onde estou a

de se dirixir ó bonaerense Eduardo

Casa de Galicia tamén debeu andar o

cismar, o romántico trobeiro porteño

Álvarez (hijo)? Nada podo dicir; pero

poeta arxentino.

preséntaseme coma un deses homes

Madrid–.

Imaxino

ó

dos que André Malraux
dicía que eran “aventureiros sen tumba, fascinados pola paixón do
azar e reintegrados ó
azar”.

«Neste meu pervagar por Ourense, voume deixando ir cara os xardíns do Posío...»
Gravado de Conde Corbal.

a pregunta non me parece gratuíta,

O ilustre académico X. F. Ogando

pois que unha das primeiras visitas que

Vázquez, nas letras de “Presentación”

o escritor fai é ó ourensán Fuco Lamas

que puxo á reedicción de La Centuria

–encargado da xestión administrativa,

(ed. Sotelo Blanco, 1981), anotaba:

nesa capital, de O Tío Marcos d´a

“Desconocemos a natureza de Eduardo

Portela, da que era correspondente lite-

Álvarez (hijo) que figura con unha

rario Eduardo Álvarez–. Fuco Lamas e

narración en prosa, El Raro (núm. 3,

o xornalista José Barrio –oriundo de

pp. 8-9), datada en Buenos Aires,

Verín– fundaran, en setembro de

1917”. O certo é que para min –aínda

1918, a primeira Casa de Galicia, que

despois do escrito– tamén este Eduardo

tanto frecuentaría Blanco Amor en

Álvarez (hijo) segue a ser un descoñe-

Buenos Aires. Non é esta a ocasión

cido; un descoñecido que turra da

para reparar en don José Barrio –un

miña curiosidade e do que non podo
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A maza do liño
Foto: Carlos G. Hervella
C E N T R O

C U L T U R A L

S A N

M I G U E L

SAN MIGUEL DE VIDUEIRA-MANZANEDA.

Para información curricular, ver «Raigame» nº 0 e «Raigame» nº1.
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Labouras agrícolas
A arte de recuperar a tradición.

O liño
A

M

A

Z

A

Pódese dicer que as verdadeiras
labouras para transformación da
planta do liño en fio comezan
coa maza. Esta tarefa adoitarémola facer a fins do mes de agosto,
ao redor do S. Bartolomeu, para
elo achegarémonos ao lugar
onde tíñamos os “mazadoiros” a
secar, enguarémolos en feixes,
–atados cos mesmos “vencellos”
de palla de centeo cos que atamos os empozadoiros para enrialos–, e que puxemos a secar ao
redor dos mazadoiros; deste
xeito poderémolos cargar no
carro e achegalos á aira ou ao
lugar de costume para escomezar
a “troupelear”.
Se tentáramos saber cal é a finalidade de “mazar” o liño, descubrimos que consiste en separar da
corteza as fibras paralelas que
compoñen a planta e da que logo
obteremos o fio.
Pois ben, unha vez coñecida a

A maza do liño
Foto: Carlos G. Hervella
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finalidade, pasaremos a describir
como se leva a cabo este proceso. Para elo cumpre ter moi en
conta que os “mazadoiros” de
liño teñen que estar canto máis
secos mellor, para o que xa tiveron que estar longo tempo á
forte calor do verán (do mes de
agosto), xa que canto maior sexa
o tempo de exposición ao sol,
máis facilmente conqueriremos
que a fibra se libere da casca.
Deste xeito, se levamos a cabo
unha boa maza, axudaranos en
todo momento para o desenrolo
dos procesos seguintes.
Polo xeral, esta tarefa adóitase
facer enriba dunha parede cunha
altura nunca superior á cintura
da persoa. Nesta parede estarán
xa dispostas as pedras axeitadas
enriba das que mazaremos o liño.
Ao falar de axeitadas pedras,
entenderemos que teñen que ser
lisas e redondeadas, que non

teñan viras (esquinas) sobre os
que poida bater a maza e tronzar
o liño.
Xa preparados para mazar e coa
búsqueda dun quefacer máis relaxado e festivo, no xa caluroso
ambiente, que é o que debe presidir todos os traballos, xunguido
da harmonía que supón que todo
o povo participe, cántanse cantigas tan populares como a que
segue:
“Ven o tempo de mazar o liño,
Ven o tempo do liño mazar.
Ven o tempo dos troupeles troupeles,
Ven o tempo do estroupelear.”
Comezamos o traballo collendo
nunha man o “mazadoiro” e na
outra a maza. O “mazadoiro” agarrarémolo pola punta da planta e
poñendoo enriba da pedra escomenzarémolo a bater axeitada-

mente sobre o cañoto (parte da
raíz), dándolle coa forza suficiente, de xeito nunca excesivo, para
evitar
tronzar
a
planta.
Bateremos unha e outra vez coa
maza, –pau redondo feito de
madeira de bidueiro; nun dos
extremos ten un rebaixe facendo
unha especie de mango que será
por onde o agarraremos coa
man–, empezando pola raíz até
chegar aproximadamente á metade da planta e logo agarrarémola
polo que xa temos mazado e acabaremos de mazar a outra metade, até conquerir completar o
mazado.
A

D

E

L

U

B

A

A medida que avanzan as labouras, o perfeccionamento do traballo debe ser máis grande; este é
o caso da “deluba”, coa que conseguiremos que os anacos de
palla tronzados na maza e que
aínda quedan presos á fibra,
rematen de se desprender. Esto
farao por regla xeral unha muller
que adoita estar sentada sobre
unha “tajuela” ou banqueta
baixa; porá un trapo para cubrir
as pernas e librar os anacos de
palla que se desprenden ao
“delubar”, que consiste en refregar a planta contra si mesma.
A

E

S

P

A

D

A

Pouco a pouco ímonos adentrando na forza do labor. Rematada a
maza e feita a deluba chega a
“espada”. É un labor que tamén
soían facer as mulleres, pero non
sempre. Tamén lles axudaban os
homes necesitados no quefacer
da economía doméstica que
libraban horas de traballo para
axudar á casa e devolver xeiras
aos veciños. Despois de delubar
o mazadoiro e para poder espadalo, hai que repartilo en dúas
partes; metade e metade, chamadas “perneiras”. Con dúas perneiras xa espadadas faremos unha
estriga. Para espadar o liño temos
que dispor de dous instrumentos
como son a “fitoira” e a “espadela”.

A espada do liño
Foto: Carlos G. Hervella
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A fitoira está composta de dúas
taboas dispostas unha horizontal e
outra verticalmente, en forma de T
invertida.

A espadela está feita dunha taboa de madeira de nogueira, o que fai que
sexa resistente aos golpes e que saque “estelas” que poidan arrancar a fibra.

A espadela está feita dunha táboa
de madeira de nogueira, o que fai
que sexa resistente aos golpes e
que saque “estelas” que poidan
arrancar a fibra.
A fitoira está composta de dúas
taboas dispostas unha horizontal
e outra verticalmente, en forma
de T invertida. Ambas están perfectamente traballadas en madeira de castiñeiro, e son totalmente
lisas. A táboa vertical rematará,
na súa parte superior, en forma
afiada, de xeito que cando a espadela bata sobre o liño, esta poda
esbarar ao longo da mesma sen
tronzalo contra as viras da táboa.
A táboa horizontal será a encargada de suxetar á vertical no seu
extremo inferior, e serviranos
tamén para pousar os pés no lado
oposto ao que espademos.
Sentados nunha banqueta que
non sexa moito máis alta que a
fitoira, e coa espadela collida
nunha man e na outra a “perneira” de liño, repartirémola á metade aproximadamente, a cabalo
da táboa vertical da fitoira. A man
coa que suxetemos o liño, percuraremos agachala un pouco
detrás da táboa vertical para evitar baterlle coa espadela.

Preparado todo, escomezamos a
espadar deixando esbarar a espadela con asentados e contínuos
golpes sobre a “perneira” de liño,
de xeito paralelo á táboa vertical
e á propia fibra que colga desta.
Os golpes deben ser ben asentados, de xeito que a espadela non
bata na fitoira e deste xeito poidamos tronzar o liño, romper a
espadela ou que esbare e poidamos bater na man ou nas pernas.
Iremos dándolle volta á perneira
para conseguir toda ben, sen que
quede ningunha fibra sen espadar, e quede totalmente limpa.
A medida que imos tendo as
“perneiras” espadadas, collerémolas cada dúas e faremos con
elas unha “estriga”. Para guardar
as “estrigas”, adoitaremos coller
cada unha e dobrala pola metade,
xuntando as puntas que torceremos entre si, facendo un moño
para evitar que se desfaga.
As estrigas porémolas en feixes
atados con “bencellos” de xuncos. A disposición das estrigas
será a de poñer as puntas enriba
do bencello até facer un total de
24 estrigas , o que equivale a un
“melón”, ou o que é o mesmo, a
unha libra de peso (aproximada49
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mente). Este será o momento de
cuantificar a cantidade de materia prima de que dispomos para a
consecución do producto final.
Disposto o liño en feixes de estrigas, guardarémolo durante un
tempo a fin de que “asente”
antes de podelo “tascar”.
A

T

A

S

C

A

Pasado un tempo, polo xeral até
que non caian as primeiras chuvias, coas que se lograba que o
liño “asentara, non se faría a
“tasca”. Tascar consiste en volver
pasar as estrigas enteiras pola
fitorira, repetindo o proceso
similar ao “espadado”, pero de
xeito máis lixeiro; tan só se lle
dará unha pequena volta ou pasada, para rematar ben esta parte
do traballo.

Hoxe en día a química moderna non fai
máis que segui-las
pegadas dos alquimistas doutrora, e sintetiza con medios cada vez
máis perfectos o que a
Natureza agocha tenra
e celosamente nos productos da terra.

Amadeo Blanco Urbano
1967, Montederramo-Ourense.

Licenciado en Ciencias Biolóxicas.
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MEDICINA POPULAR

As plantas
na medicina popular
Amadeo Blanco Urbano

Ó

longo do desenrolo das
culturas humanas, a
relación entre o home e
o medio foi íntima e vital. En realidade, o home viviu coas plantas
e dependendo delas; servíanlle
para comer, para curar ós animais e á xente, para cazar e
tamén para predeci-lo tempo.
Polo tanto, non é de extrañar que
Botánica e Medicina foran eidos
de coñecemento emparellados.

Moi poucos pobos souberon
(como o galego) manter no decorrer dos tempos, máis pura, máis
constante, máis indeleble, a súa
fisonomía. Non é posible dubidalo. Todo nel é tradicional e está
no costume mellor que na escrita, no sentimento mellor que nas
matemáticas. Aínda atopamos
xente nos pobos que fala da
herba da cobra, da herba da tiña,
da herba rateira, herba piolleira,
herba bendita, herba da bruxa,
herba das cortadelas, da solda,
das quenturas, herba das troitas,
herba do gando, herba dos dentes, herba das verrugas, herba do
demo,...

Antiguamente ninguén se preguntaba a que se debía a acción
das plantas medicinais, pero
estas contiñan as materias primas
máis sinxelas e de máis doada
obtención que se podían atopar.
A eficacia do tratamento non só
proviña dos “principios activos”
extraídos das plantas, senón que
a suxestión e a fe cega naquelas
persoas que sabían de ritos e
remedios, aquelas que lle arrincaran á terra algúns dos segredos
que máis agachados tiña, aquelas
que se guiaban polas fases lunares para sementar ou trasfega-lo
viño, e que sabían exactamente
cal herba coller para deter unha
hemorraxia ou que masticando
determinada raíz desaparecían os
efectos dun doloroso cólico visceral.
Flores había que, tomadas en
infusión, facían asenta-lo estomago, e cascas que axudaban a cicatrizar unha ferida, outras que restregadas nas pezuñas da besta
facíana parar de coxear, sementeiras e froitos que “espertaban”
á vaca que estaba paroxa, ou
extraños bebedizos a tomar des51
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pois de compoñe-los ósos.
De seguido imos expor algunhas
das receitas recollidas das xentes
da zona de Montederramo para
tentarmos conformar un vademécum que –por sorte– todos e
cada un dos nosos vellos aprendeu na escola dos devanceiros.
Os seus herdeiros temo-la obriga
de custodiar tan preciado tesouro.
Nos arquivos do Mosteiro, testigo
mudo da impronta deixada por esta
escola
benedictina-cistercense
desde as terras do val do Mao ata
as lindes occidentais do alto do
Rodicio. No que atinxe á botica,
aparecen catalogadas:
Follas: Té, xesta, estruga, tilleira,
toronxil, acónito, xarxa, trebo,
herba boa, orvalliña, cicuta, hedra,
cilantro, malva, madresilva, chantarxe, malvavisco e estramonio.
Raíces: Saponina, acónito, toxo
molar, toxo arnaz, xenzá, achicroia, malvavisco, apio de monte,
anxélica, borraxa e chantarxe.
Códeas: Freixo, enciña, tilleira,

sabugueiro, acacia, chopo e oliveira.
Flores: Violeta, macela, tilleira,
sabugueiro, papoula, árnica, rosas
rubias e brancas, peonía, borraxa,
azar e canela.
Rizomas: Moroteira, elebor,
grama, fento macho, árnica, valeriana e escarola.
Sementes
por
tamaño:
Escarola, freixo, xesta, acedas, malvavisco, cardo de María, cabaza,
comiño, cebada, millo, beleño, leituga, toronxil, peonía, mostaza,
malva de romeu, chantarxe, papoula, melón, ruda, apio, perexil e
esprego.

ÁRNICA (Arnica montana)
Planta de flor amarela que medra
nos pasteiros pesados e que florece no mes de San Xoán.
Recóllese a flor e consérvase en
frascos de cristal herméticos ou
en augardente.
Aplicada sobre feridas ou cortadelas, estas cicatrizan rápidamente. Tamén se emprega para lavalos pés cando están doentes.
As follas basais levan o nome de
tabaqueiras debido a que en tempos chegaron a seren fumadas.
Actualmente esta planta atópase
en perigo de desaparición pola
recolleita incontrolada que dela
se fixo; –ata hai dous anos viña
xente de León mercala; o prezo
máximo por quilo acadaba as 300
pesetas–.
CORNUCELO
(Clavicipes purpurea)
Tamén chamado cornello ou cornecho. É un fungo que parasita a
espiga do centeo.
Empregábase para deter as
hemorraxias despois do parto.

Tamén se usaba como alucinóxeno.
Antes da guerra civil o seu
comercio era libre e a xente
recollíao –moitos ían ás mallas só
para buscalos e algúns chegaron
a tingui-los grans sans con tinta
rápida–; non é de estrañar; na
feira de Maceda chegaban a
pagar ata 1.500 pesetas o quilo.
Despois da guerra o comercio
quedou intervido polo Estado.
Actualmente cáseque non quedan leiras de centeo.
SABUGUEIRO
(Sambucus nigra)
Árbore que medra en lugares
húmidos e que florece no mes de
abril.
Emprégase a casca, as follas e as
flores, que ten que seren recollidas a víspera da noite de San
Xoán.
Úsase para lava-los ollos e un
cocemento dos froitos fai negrealo pelo. Cando hai febre estimula
a sudoración e unha infusión de
follas detén a dor de barriga.
O cocemento de follas tenras da
un bo insecticida e aínda se usa
como repelente de sapos e serpes antes de estra-las cortes.
As follas serven para facer madura-las ameixas, mazás e peras.
Foi xogo tradicional infantil a feitura de canas despois de sacárllelo miolo. Como proxectís empregábanse as abriotas (froito do
Asfodelfus albus, tamén chamado “pataca dos pobres” debido a
que nas súas raíces medran uns
grosos tubérculos que foron alimento na antiguidade).
TABACO
(Nicotina tabacum)
Esta planta trouxérona os que
voltaron de América. Mercábase
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anualmente para trasplantar na
Ribeira de Sacardebois. Había
dous tipos, o “americano” e o do
“país”.
Aparte de fumalo, usábase cocido para lava-la cabeza dos rapaces e os animais cando tiñan piollos. Tamén é eficacísimo insecticida contra as carrachas, as cales
morren ó momento.
ROMEU
(Rosmarinus officinalis)
Arbusto leñoso e sempre verde

“Das virtudes do romeu, pódese
escribir un libro enteiro”
que desprende un cheiro característico; dise que se se lle colle
unha póla sen pedírllela ó dono,
a planta tarda poucos días en
secar.

Emprégase como aperitivo para a
xente que non ten ganas de
comer. É un excelente calmante
da dor de moas e encías. Se se
cocen as follas cun pouco de
vinagre e se lava con el a cabeza
desaparece a caspa e ata din que
fortalece a memoria.
As flores de romeu cocidas a partes iguais de viño branco e mel e
tomado o bebedizo pola noite,
fai que o que o inxire non ronque.
Para te-los dentes brancos e brillantes queímanse pólas grosas e
da cinsa que resulta, que se meterá nunha vasixa con follas verdes, fréganse os dentes cun lenzo
de liño.
Postas as flores entre a roupa,
esta olerá ben e non a entrará a
polilla.
RUDA (Ruta graveolens)

saúde todo o ano hai que comer
cogollos de ruda no mes de
setembro en xexún. É un potente insecticida e dela fanse locións
contra os piollos; se se meten
unhas pólas debaixo do colchón
non aparecen as chinches. O que
se unta co seu zume está protexido contra as picaduras das abellas. Tamén é eficaz para que
desaparezan os ratos.
Antídoto contra o veleno das
cobras –din que as garduñas
levan unha folla de ruda na boca
cando van atacar a unha serpe–.
Foi empregada como abortiva;
“se unha embarazada roza unha
mata de ruda por debaixo do vestido, abortará sen remedio”.
Posta unha folla nos oídos, alíviaos de ruidos e sordeiras.
Se se aspira á media noite o
recendo da ruda aseguran que se
bota fóra o mal de ollo.
SANCIANA
(Gentiana lutea)

“A sanciana todo o sana”
“Amarga como a sanciana”

“Se souperan as mulleres que
virtude ten a ruda, levantaríanse de noite a collela pola lúa”
Arbusto leñoso perenne que se
atopa na maioría das hortas dos
pobos.
Asegúrase que para conserva-la

Tamén chamada xenzá, é unha
planta perenne e rexa que florece en xuño-agosto nos lameiros
máis altos do país. Atópase ó
borde da incineración debido a
que as súas raíces forman parte
de numerosas bebidas alcohólicas e é moi difícil de cultivar.
(Moitos “devotos” ían á Serra de
San Mamede exclusivamente a
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buscaren sanciana).
Estimula a secreción de saliva e o
apetito, acelera a evacuación, e
emprégase como vigorizante
xeral.
XARXA (Salvia officinalis)

“Salvia” vén etimolóxicamente
do termo latino “salvare” para
referirse a que cura moitas
enfermidades.
Arbusto moi arrecendente que
florece de maio ata agosto e
tense a miúdo en hortas e xardíns.
É boa para aumenta-lo apetito
sexual (segundo os chineses o
seu efecto é moi semellante ó
“Ginseng”).
Unha infusión fría de follas pola
noite nun vaso de auga, a que se
lle engade unha chisca de mel, é
excelente para sana-las xaquecas.
Din que o seu zume con sal dispón á concepción.
O zume tamén se usa para ennegrece-lo cabelo.
ESTRUGA (Urtica dioica)
Planta herbácea, anual ou perenne, con pelos urticantes.
Son boas para os catarros aplica-

lugares habitados. Posúe un látex
laranxa característico.
Excelente antiséptico. Fai secalas verrugas.
Se se aplica misturada con xofre
sobre a pel dos animais cura a
sarna en tres días. A raíz cocida
en viño en gargarexos mingua a
dor de gorxa.
Hai quen di que as anduriñas dánllela ás crías para que abran os
ollos, polo que algúns úsana para
elimina-las “nubes” deles.

“posturas” do pescozo.
Desconxestiona as vía respiratorias.
CÁLSAMO
(Senecio jacobea)

OUREGO
(Origanum virens)
das en fregas; polo repulsivo
escozor que producen empurran
a conxestión catarral cara fóra.
Coas follas saídas faise un
emplasto que sana as mordeduras dos cans. Metidas no nariz fan
que pare de sangrar.
Refregábanselle ó gando nas
patas cando lle saía un vulto.
Como antídoto contra as picaduras das estrugas empréganse
follas de carbeas (Rumex crispus).

Planta anual con flores amarelas
que vive á beira dos sendeiros.
Posúe alcaloides poderosos que
se obtén da planta, fresca ou
seca. É velenosa para o gando.
Actúa como astrinxente. As flores empréganse para diluír nos
ríos, emponzoñando as augas
para colle-los peixes con artes
pouco nobres. Coa mesma fin
machácanse follas de Gordolobo
(Verbascum thapsus) que tamén
sirven para fumalas, unha vez
secas.

MALVELA
(Glechoma hederacea)
Herbácea de talos deitados que
florece de marzo a xuño, en lugares sombrizos e húmidos.
Emprégase en afeccións propias
da muller, especialmente para
irritacións venéreas internas e
externas.
“Se souperan as mulleres que
virtude ten a malvela, levantaríanse de noite a pacela como a
herba”.
CERUDA
(Chelidonium majus)
Planta perenne de talos ramosos
que florece de abril a novembro,
en beiras de camiños preto de

BERZA (Brassica L.)

Arbusto perenne pouco ramoso
con flores rosáceas agrupadas;
florece de xullo a setembro. É bo
para curar toses crónicas e ronqueiras. O cheiro que desprende
fai fuxir ás cobras (nalgunhas
casas aínda se barre con vasoiras
feitas de pólas de ourego).
Aplícase en emplastos contra as
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Planta con base leñosa, de flores
amarelas ou brancas. As follas
superiores son grandes e moi
empregadas en tódalas cociñas;
revolcadas en cinsa quente e aplicadas na barriga, calman os cólicos; se se pon nas articulacións
alivia as dores reumáticas.
Para a cefalalxia, sácase o zume
das follas e, embebido en miga
de pan, aplícase na frente.
FENTO MACHO
(Dryopteris filix)
Planta de fronzas longas e moi
divididas con talos horizontais
subterráneos.
Cocementos da raíz tomados en
xexún fan desaparece-las lombrigas.
Unha cataplasma de follas machacadas posta na pel, sana as queimaduras do sol. Tamén se aplica
nas mordeduras de serpe.
MILEFOLIO
(Aquilea millefolium)

sas que aparece en lameiros
secos e soleados. Das súas flores
sácase un amargo zume con propiedades sanadoras.
Antiinflamatoria, úsase
para
sanda-las feridas e en infusión é
boa para as hemorroides.
TRIGO
(Triticum aestivum)
Desta gramínea dise que as espigas secas á sombra e esfareladas,
dánselle ós borrachos no licor
que máis lles agrada e non voltarán a beber.

PEREXIL
(Petroselinum hortense)
Herba bienal, de cheiro inconfundible, amplamente cultivada.
Ten efectos dixestivos e o seu
zume sana as úlceras da boca.
Son coñecidas igualmente as súas
propiedades como estimulante
do apetito sexual.
“Se a muller soubera o que o
perexil fai ó home, iría buscalo
de rodillas ata Roma”
SOLDA
(Polygonatum odoratum)
Herba propia das carballeiras
húmidas, de talos rastreiros.
Hai que manter as follas tres días
en augardente ó sol e despois
aplícase nas articulacións para
reúma.
Din que fai soldar as fracturas e
dislocacións de ósos.
BUXO
(Buxus sempervirens)

Tamén chamada herba dos carpinteiros ou das cortadelas.
Herba perenne, de follas plumo-

Arbusto de follas perennes e
madeira moi dura de moi lento
crecemento.
Emprégase para baixa-la febre.
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Aplicado un cocemento de follas
na cabeza seica detén a caída do
cabelo.
MENTA
(Mentha pulegium)
Herba de talo miúdo que enraiza
nos sendeiros preto das casas;
moitas veces mistúrase coas
estrugas.
As follas queimadas fan fuxi-los
mosquitos e as pulgas. Se se dá
inxerido un mexunxe de follas
de menta, azucre e sebo, a catarreira desaparece ó día seguinte.
As follas, postas nos oídos, fan
desaparecer ruídos e sordeiras.
APIO
(Levisticum officinale)
O apio de montaña é unha planta
de talos dereitos e fofos coas flores semellantes ás do perexil. É
moi arrecendente.
As sementes cocidas e inxeridas
antes do almorzo matan as lombrigas. Se se leva atada ó pescozo
un anaco da raíz, as moas non
doen.
Un zume batido cun ovo, aplícase
na frente contra a dor de cabeza.
Os polvos da sementeira misturados coa raíz de ciruda e tomados
polo nariz fan dormir ó que os
toma.
MACELA
(Chamaemelum nobile)
Pequena planta da familia das
compostas, coas flores agrupadas
en capítulos. Florece no verán
entre outras herbas, en lugares
soleados. Para que o efecto sexa
o desexado haina que coller á
mañanciña tralo orballo.
Emprégase en infusións, para
asenta-lo estómago ou cando
“colle a un o frío”.

TOMÁS VEGA PATO

Para información curricular, ver Raigame nº 1.

56
~

TRADICIÓNS

«O CURRO DO LOBO»
Descripción dunha trampa tradicional
para a caza do lobo (Cernado-Manzaneda)
Tomás Vega Pato
Debuxos do autor

O

territorio formado polas serras de
Conso-Manzaneda-Queixa

1

constitúe

A existencia desta fera, deu lugar a que se realizaran cons5

de diversa tipoloxía, destinadas á súa caza e

un reducto de gran riqueza etnográfi-

truccións

ca, con peculiariedades derivadas do

exterminio. Dunha destas trampas, coñecida coma o

permanente pastoreo que experimen-

CURRO DO LOBO é da que imos tratar, aínda que, dada a

tan, tanto de rabaños de “res” como de “gado” ou de “bes-

brevidade do espacio disponible, só o faremos dun xeito

tas”. 2

descriptivo, para deixar constancia da súa existencia e particularidades constructivas antes de que se perda definiti-

A intensa actividade desenvolvida neste espacio e a forte

vamente.

intervención antropóxena deu lugar a abundantes e singulares sistemas de ocupación temporal e explotación; de

Xa queda dito cal é o territorio no que esta construcción

circulación e transporte; de orientación e comunicación,

se empraza. Convén, non obstante, fixar de xeito máis

de compartimentación e vedación,

etc. 3

concreto a súa situación. É a seguinte:

O tradicional illamento do espacio, –ata hai poucas déca-

Provincia: Ourense

das só accesible a pé ou a cabalo, se se exceptúa o acceso

Concello: Manzaneda

esporádico, e sumamente difícil, de carros de tracción ani-

Parroquia: Cernado

mal en épocas de “acarrexa” de torgos ou transporte de

Paraxe: Castelaioso (Curro do lobo)

“louxa” 4–

Altitude: 1.120 m.s.n.m.

sumado ó feito do pastoreo de millares de cabe-

zas, de res maiormente, favoreceron a proliferación do

Designación U.T.M.: 29 TPG 468792

lobo.
1. A denominación habitual do espacio referido, considerado de forma global, é a de Serra de Queixa. Non obstante a palabra serra ten aquí outro significado máis restrinxido, refiríndose ás zonas de pastoreo á quen ten dereito cada comarca ou comunidade.
2. As verbas entre “comiñas” corresponden a fala local, polo que ó final inclúese un vocabulario como é costume en tódolos traballos sobre etnografía da
nosa autoría.
3. Posuímos profusa documentación sobre estos sistemas. A súa descripción, aínda abreviada, excedería con moito o propósito deste traballo.
4. Para dar idea da dificultade do transporte con carros tradicionais polos camiños da serra, abondará con referir que no descenso era preciso recorrer á
manobra coñecida como “recadén”, específica do espacio tratado.
5. Sonnos coñecidas, nestas serras, alomenos tres sistemas diferentes de foxos do lobo, ben distintos entre si.
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Trátase dun foxo sensiblemente circular, rodeado de “bar-

inclinación natural no semicírculo N-W-S prodúcese máis

das”, ou antas, verticais a modo de cerca, de donde lle pro-

excavación que no semicírculo S-E-N, onde abonda o

vén o seu nome de “curro”, por analoxía coas construc-

recheo. De calquera xeito, e como xa se dixo, o recheo ou

cións propias destas serras destinadas á ocupación esta-

túmulo, en maior ou menor grao, prodúcese en todo o

cional polos rebaños de res, pastores e “custeiros”. O diá-

perímetro co fin de aumenta-la profundidade.

metro do CURRO DO LOBO é duns cinco metros, e a súa
profundidade media actual próxima ó metro por debaixo

Emprázase o foxo nunha portela, ou porteliña, que se

da rasante do terreo circundante. Non obstante, tendo en

pode considerar de paso obrigado, o que proporciona ó

conta outros aspectos da súa construcción, coma o túmu-

enclave un gran valor estratéxico, e de gran eficacia ó

lo formado cos productos procedentes da súa excavación,

obxecto desexado de inducir ó lobo a pasar pola trampa.

dispostos en forma de coroa, e o treito que sobresaen ás

É tamén punto de paso diario dos rabaños, sexa con desti-

bardas espetadas no túmulo, así como a colmatación expe-

no ó curro 6, ou para aldea, o que ten lugar ó “emparde-

rimentada, por acumulación de arrastres, no fondo do

cer”, circunstancias estas que propician, ademais, que o

foxo, a súa altura na parte interna non baixaría dos tres

lobo á espera, ou ó axexo, frecuente o lugar. No plano de

metros.

emprazamento (Fig. I) pódense apreciar con claridade as
características xeográficas que acabamos de describir.

Ó estar construído o foxo, ou trampa, nun lugar con certa

Fig. I: Plano emprazamento.

6. Nas proximidades do CURRO DO LOBO emprázase un curro pertencente á parroquia de Reigada, hoxe en desuso.
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Fig. II: Sección W-E (Estado actual).

(?)

N

Na actualidade o CURRO DO LOBO conserva no seu interior gran parte do material que o formaba, posibilitando
así a súa reconstrucción sen grandes dificultades, tanto
polo material que permanece dentro, como polas bardas
que quedan fincadas no seu perímetro ou as que se sitúan
esparexidas polo seu contorno. Nos debuxos que se achegan (Fig. II, III e IV), materialízanse as principais caracte-

W

rísticas do foxo.

E

O sistema para atrapa-lo lobo consistía en ceba-la trampa,
segundo nos relataron, cun anaco de carne 7, custión
sobre a que temo-las nosas dúbidas, pois tódolos indicios
lévannos a pensar na caza da fera mediante “abatidas” ou
“corridas”. Como se pode observar nos debuxos á fera
resultáballe fácil a entrada –fose para colle-lo cebo ou para
agacharse no foxo– pois só tería que “ralvar” unha altura

S

de 0,85 metros, mentres que para saír a altura a superar
sobrepasaría os 3,00 metros, sen espacio para toma-lo

Fig. III: Vista ortogonal(Reconstrucción).

necesario impulso 8. Se perfeccionamos, conxeturalmen-

Fig. IV: Vista lateral (Reconstrucción).
7. Só unha persoa, das interrogadas, mencionou este detalle. As demais non lembran detalles do foxo. Tampouco fan referencia a lobishomes ou lobos da
xente, como é corrente noutros casos que investigamos na zona.O único dato cumún é a denominación do foxo.
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te, o sistema, facilmente nos daría a fondura e configura-

depósito de lixo, ou, o que é pior, en lugar de abastece-

ción que se reflicte mediante trazo discontinuo na sección

mento de bardas para pavimentacións de rúas. Nas restan-

do estado actual (Fig. II) que, como xa se dixo, andaría

tes fotografías (Fig. b, c) móstranse repectivamente unha

polos tres metros.

das bardas que aínda permanecen en pé, fotografada
desde o interior, comparada coa persoa que serve de refe-

As fotografías (Fig. a, b, c) completan a información sobre

rencia, e unha vedación ou valado mediante bardas finca-

o CURRO DO LOBO. Unha delas (Fig. a), na que se situou

das, semellantes ás existentes no foxo, afastadas uns cin-

unha persoa cunha talla de 1,65 metros para dar idea de

cuenta metros do mesmo. Este sistema emprégase tamén

fondura actual e proporcións do foxo, non é todo o escla-

para a compartimentación da serra.

recedora que sería desexable. Razóns de prudencia fixéronnos abandona-la idea de limpa-la vexetación que o
ocupa, pois o CURRO hoxe é bastante ignorado, pese ás
frecuentes incursións realizadas por visitantes á zona,
debido ó seu carácter de xacemento arqueolóxico 9, e así
Fig. a: Vista xeral do “CURRO DO LOBO”.
A persoa situada no centro coas mans erquidas
colocouse sobre as bardas deitadas no Foxo.

convén que continúe para evitar que se converta nun

8. Xaquín Lorenzo menciona (Historia de Galicia. Buenos Aires, 1962) a existencia de “varios tipos de foxos mais, en esencia, todos teñen o mismo fundamento: un burato onde entra o lobo e non pode saír.”
Para este autor nos foxos descubertos –sen sebes, ou paredes, para conduci-lo lobo ó pozo– o procedemento de caza realizábase cebando a trampa “cun
cabrito ou cousa semellante”. O lobo atraído polos berros, brincaba dentro do foxo séndolle imposible a saída.
No caso que tratamos, cremos que a especial topografía do terreo era suficiente para dirixi-lo lobo á trampa sin necesidade de sebes, de ahí que manteñamo-la opinión de que a caza se realizaba mediante batidas, o cal non exclúe o procedemento do cebo como recurso alternativo.
9. Xacemento catalogado. As claves de identificación dos Servicios de Arqueoloxía da Xunta de Galicia son as seguintes:
Castelaioso: GA 32044003 (Petroglifos)
Fraga dos Mouros: GA 32044012 (Inespecificado)
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VOCABULARIO

Fig. b: Unha das bardas que aínda

quedan fincadas (vista desde o interior).

Abatidas Batidas ou monterías organizadas para caza-lo lobo.
Tamén se denominan corridas.
Acarrexa Transporte mediante carro tradicional. Úsase de xeito
preferente para denomina-la acción de acarexa-lo centeo
e a herba.
Apor Acción de prende-las xugadas ó carro.
Barda Pedra a xeito de anta, de pouco espesor, sen labra, recollida en superficie na serra, onde abunda. Enprégase este
material para valados. Tamén se emprega colocada en
horizontal para formar pontóns e mesmo como solado en
pontes sobre trabes e canteados de madeira, recibindo
asi o nome de bardado, denominación esta que tamén se
extende ó abeiro.
Bestas Gando equino (cabalos, mulos e burros).
Curro Cercado, sen cobertura para estabula-la res na tempada
de verán. As paredes son de pouca altura colmadas con
uces secas sobresaíndo das mesmas, co fin de evitar tanto
a saída da res como a entrada do lobo. O acceso ó
recinto ten lugar mediante ocos pequenos, denominados
gateiras, que se obstrúen con bardas. Consta tamén
dunha chouza para alberga-lo pastor e mailo “custeiro”.
Custeiro Propietario de res que mediante o sistema de veceira
axuda ó pastor a garda-lo rabaño. A duración da súa
axuda vén dada polos días de res que teña. Cada día de
res corresponde a un número determinado de cabezas no
rebaño, habitualmente seis.
Empardecer Denominación do espacio de tempo próximo á noite.
Tamén se di: entre lusco e fusco.
Gado Gando vacún.
Louxa Pizarra para cubertas.
Ralvar Salvar por impulso, sen apoio, un obstáculo de certa altura.
Recadén Sistema de freado dos carros ó baixar cargados e conducidos por unha soa parella ou xugada. Consiste en prender varias xugadas á traseira do carro, levando este a tal
efecto unha argola no último travesaño.
Res Gando lanar e cabrío.

Fig. c:

Vedación de fincas
mediante bardas
próximas ó “CURRO
DO LOBO”.
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Manuscrito de Giner de los Rios
(tomado de León y la Institución Libre de Enseñanza,
de HUERTAS VÁZQUEZ e outros, 1986, p. 8).

Ângelo Serfim Porto Ucha

actualidade é catedrático de Escola

Ponte-Areas, 1945.

Universitária na Universidade de
Santiago

de

Compostela.

Professor de EGB. Licenciado em

Especializado em temas históricos-

filosofia e Ciências da Educação, em

pedagógicos, tem publicados vários

1985 doutoro-se com uma tese sobre

livros e artigos, tanto em revistas

as relações da ILE com a Galiza. Na

como em imprensa.
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CULTURA POPULAR

(...) productos
anónimos,
dondequiera, de
un espíritu
artístico, cuyas formas
tradicionales, según las
comarcas, hunden siempre su
firme raigambre en las entrañas
de la vida social, sin distinción
de clases, y allí anidan y allí se
perpetúan.

A ILE,
Portugal
e Galicia
Anjo S. Porto Ucha

(COSSIO, M. B: “Elogio del arte popular”,
en Bordados populares y encajes. Madrid, 1913.

Em 1876 funda-se em Madrid, em
redor da figura de Giner de los
Rios, um Centro educacional que
passaria à história com o nome
de “Institución Libre de
Enseñanza” (ILE). Dentro da sua
metodologia inovadora, foram
célebres as excursiões ao campo,
a recolhida de folclore popular,
arte, observação de monumentos, etc. Fronte ao tantas vezes
calificado de “elitismo cultural”,
descubrimos nesta Institução,
que levamos investigando fundo,
uma vertente vinculada à mais
pura tracição popular.
Com o presente trabalho intentamos fazer uma avaliação da

influência da ILE no domínio cultural popular e a sua projecção
ao meio galaigo português, temática tratada também já fai um
tempo como comunicação no
vizinho Portugal, no 1º Encontro
Galaico-Minhoto sobre Cultura
Popular, Arte e Arquitectura, sem
publicar.
A ILE e seu interesse pela arte
e pela cultura popular
Não faremos agora a história da
ILE nem o espaço o permite1. Só
pôr em destaque o facto de que a
fins do sec. XIX esta instituição
educacional lançou-se a um
movimento de pesquisa e de

volta às tradições. O facto deve
inserir-se nos programas da
acção regeneracionista em que
outros autores próximos à ILE,
como Costa e Unamuno, também
se inclinaram pelo regionalismo
cultural, na procura da veia
popular da educação.
Além de percorrerem o campo,
no método de excursões escolares, também se visitaram as povoações em procura de monumentos históricos e de pequenos
detalhes do saber popular.
Escutavam-se canções, fazia-se
apontamento delas, admiravamse os costumes locais, etc. Os
prfessores da ILE encarregavam-

1. Estão na rua dous trabalhos recentes de E. M. OTERO URTUZA: Manuel Bartolomé Cossio. Trayectoria vital de un educador (Madrid, Residencia de
Estudiantes y Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1994) e Manuel Bartolomé Cossio: Pensamiento pedagógico y acción educativa (Madrid,
Centro de Publicaciones del MEC, 1994), que suponhem uma boa aproximação ao tema da Instituição Livre.
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se de compartilhar essa inclinação com seus alunos. Disse
TURIN2:
“La Institución, por paradójico
que ello sea, lanzó con gran éxito
en España, a finales del s. XIX,
ese moviemiento de investigación y vuelta a las tradiciones.
Para los fundadores era eso un
modo de expresar su amor por la
verdadera realidad española.
Gustaba en la Institudión recorrer el campo, pero también los
pueblos castellanos y andaluces
en busca de alguna vieja plaza,
de una bella casa o simplemente
de una ventana decorada con el
escudo del lugar. Gustaba escuchar las canciones y admirar las
costumbres locales”.
Giner e Cssío foram, como é conhecido, a alma da Institução.
Mas, enquanto para Cossio a arte
ocupava um lugar central, para
Giner o seu interesse estava nas
pessoas; nele destacava a sua
“curiosidade universal”. Na
Institução havia três classes de
excursiões: diarias para estudar
insitu qualquer aspecto da realidade (um motor, uma rua, um
museu), de fim de semana aos
locais próximos a Madrid, e,
finalmente, as correspondentes
às feiras, de maior alcance.
Em 1880 Giner e Rubio viajam
por Castela e Leão com seus alu-

Manuel B. Cossio em Bolonia. Ano 1880

nos. Visitam monumentos e oficinas pedagógicas de arte.
Despois, por terras santanderinas, San Vicente de Barqueira,
Cabuérniga e as Covas de
Altamira, que então ainda não
estavam reconhecidas oficialmente. Dous professores da ILE,
Quiroga e Torres Campos, com
um donativo de 250 pts., iam
estudar as Covas e emitiriam um
relatório sobre a antiguidade e

valor das mesmas3.
O Boletim da Institução foi um
poderoso meio de difusão destas
pesquisas4. António Machado
Álvarez, pai do poeta António
Machado -este educado com o
seu irmão Manuel nas aulas da
Institução-, publicou no Boletim
da ILE vários trabalhos sobre arte
e folclore, como “Algunas notas
características de los cuentos

2. Vid. TURIN, Y.: La educación y la escuela en España de 1874 a 1902. Madrid, Agular, 1967, p. 208.
3. Vid. “Noticias”, Bolet´tin de la Institución Libre de Enseñanza (em adiante BILE), 16 de Octubre de 1880.
4. Um Boletim do 1884 dá conta das publicações recentes sobre estes temas: A. GUICHOT Y SIERRA: Supersticiones populares castellanas. OLABARRIA:

El floklore de Madrid. L. MONTOTO e RANTENS-FRANCH: Fiestas y costumbres populares andaluzas. S. HERNÁNDEZ de SOTO: Juegos infantiles de
Extremadura. MACHADO Y ÁLVAREZ: Cuentos populares y españoles (TURÍN,op. cit., 208).
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populares” (1882), “Folk-Lore
extremeño: cuento de la palomita” (1883), “Juegos infantiles
españoles”
(1884),
“Terminología del Folk-Lore, por
Mr.
E.
Sidney”
(1884),
“Terminología del Folk-Lore por
Mr. A. Nutt” (1884), “La ciencia
del Folk-Lore por Mr. G. L.
Gomme” (1885), “Datos para el
Folk-Lore del mar por el reverendo Walter Gregor” (1885),
“Ensayo de juegos y canciones
infanteles, de A. Gianandrea”
(1885), “Los museos cantonales y
los
Folk-Lóricos”
(1885),
“Apuntes para el Folk-Lore de
Aravaca” (1886), e “La sexualidad en las coplas populare”
(1884), trabalho em que toma

como base o Cancioneiro
Galego de José Pérez Ballesteros,
director do Instituto da Corunha.
O mesmo D. António Machado y
Álvarez, licienciado em Filosofia
e Letras e em Dereito, figura
como professor na Institução,
leccionando a matéria “Ciencia
del Folk-Lore”5. Entre a bibliografia sobre o folclore galego também se cita no BILE um
“Cuestionario del fok-Lore gallego establecido en La Coruña el
día 29 de Diciembre de 1883”,
publicado em Madrid, em 18856,
do que eram autores Cândido
Salinas e Francisco da Iglesia,
comissionados pela Sociedade O
Folclore Galego da Corunha e no
que constam dados sobre etno-

Ricardo Rubio, Francisco Giner de los Rios e Manuel B. Cossio nos jardins da ILE, em 1892.
5. Vid. “Prospecto para el curso de 1885-86”, BILE, VIII (1884). Final do Tomo.
6. Vid. BILE, IX (1885), p. 96.
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grafia, tradiões, costumescrenças
e artes populares da Galiza.
Visitas a Portugal
No Prospecto para o curso 188586 insiste-se nas excursões que
se fazem , citando The Times
(Outubro de 1884), “ en mayor
escala que en ninguna otra escuela de Europa y en condiciones
maravillosamente económicas”,
com visitas às principais regiões
da Espanhae algum verão até
Portugal e a França. Visitam
Toledo e o resto das províncias
próximas a Madrid, Astúrias,
Leão,
Ponferrada,
Lugo,
Corunha, Compostela, Porto,
Coimbra, Pombal, Batalha,

O Mirador, em S. Vitório (s. Fiz de Vijoi), onde, se diz, Cossio fraguou o célebre estudo artístico sobre El Greco.

Alcobaça, Caldas e Lisboa, como
localidades arqueológicas e artísticas, entre outras. É conveniente
saliantarmos a escasez de comodidade
nestas
viagens.
Professores e alunos viajarão em
carruagens de terceira com passes especiais, para o que foram
feitas gestões com a Companhia
de comboios.
Fruto das visitas a Portugal foi
que D. Francisco Giner e seu
irmão Herminigildo descreveram
as belezas do país num “Guia de
Portugal”,
conforme
diria
7
Bernardino Machado . O autor
conta detalhes sobre as cerâmicas das Caldas da Rainha, na estilicação original de Bordalo

Pinheiro, como formosos exemplares de louça que decoravam a
mesa de trabalho de Giner, no
edifício da Institução. Este amor
pela arte existia também na casa
da família Rianho, na rua de
Barquilho, um pequeno museu
de arte popular frequentado
pelos amigos da ILE. As porcelanas do Retiro e de Alcora alternavam com a cerâmica de Talavera
e de Manises.
As relações da ILE com Portugal
vinham já de atrás. D. Francisco
estivera em Lisboa na primeira
quinzena de Maio de 1879, onde
de encontrava seu pai, casado em
segundas núpcias. Ficou lá mês e
médio e sempre conservaria um

7. Vid. MACHADO, B.: “Alice Pestana”, BILE, LIV (1930), p. 125.
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grande afecto a tudo o relacionado com Portugal. Desde Lisboa
escreveu a Mª. Machado, a namorada “de Bilbau”, como se pode
verificar na correspondência do
Fundo Giner de los Ríos da
Academia da História em Madrid.
Realizou, além disso, excursóes e
assistiu ao Curso Superior de
Letras de Lisboa, sobre o que
escreveu uns artigos que publicou no BILE, nos números 16 e
17 de Julho e 15 de Agosto
daquele ano, com esboços do
Director do Curso Teóflio Braga
e do professor de Filosofia Sousa
Lobo.
Desde Lisboa, Giner marchou a
Coimbra, a Universidade de

Portugal entáo. Lá obsequiou
com os seus Estudios de
Literatura y Arte ao professor
Augusto Mendes Simóes de
Castro. Ao parecer Giner alojouse no Hotel Mondego, como relata JIMÉNEZ-LANDI8. Porém,
nesta viajem a Coimbra, Giner
náo conheceu ao jovem professor Bernardino Machado, facto
que sucederia anos depois num
Congresso em Paris9. Giner náo
esqueceria as atenções do matrimónio Machado quando seu pai
faleceu em Lisboa, em 1890.
Há-de se ter em conta que ao visitar Giner Coimbra, em 1879,
ainda ardia a chama de António
Feliciano Castihlo, morto cinco
anos atrás, juntoa uma juventude
rebelde representante da futura
“Escola de Coimbra”, que já em
1865 ostentava Anthero de
Quental e Teófilo Braga, dentro
de um movimento filosófico literário. Produto dessas ligações
com a intelctualidade portuguesa
nasce ou intenta nascer, ao igual
do que em outras zonas da geografia peninsular, uma cópia da
ILE em Portugal. Disse o Boletim
em 1882: “En Lisboa se ha inaugurado un
Instituto de
Enseñanza Libre con motivo del
Centenario del Marqués de
Pombal, y en honor del mismo,
cuyas bases son muy semejantes

a las que sirvieron para fundar la
Institución Libre de Enseñanza
en Madrid”10.
Labor realizado na Galiza
A partir de 1891 a actividade estival de Giner deriva para Galiza
para a quinta que a família de seu
discípulo predileto, Manuel B.
Cossio possui em S. Fiz de Vijoi
en Bergondo (A Corunha).
Giner gostava de fazer longas
caminhadas pelas Marinhas de
Betanços e pelas praias de
Gandario e a Lagoa. Nestas viajens, intimava com os camponeses e interessava-se por todo o
relacionado com a cultura popular. Como fruto desse percorridos, Giner escreveu em 1896 um
artigo no Boletim da Institução
sobre a Catedral de Lugo11, com
um apartado sobre arquitectura
na Galiza, com referência ao
Berço, à Igreja de Sta. Eulália da
Espenuca, S. Pedro de Oza, etc. É
uma mágoa que náo herdáramos
deste espíritu observador um
legado mais amplo acerca da
abundante riqueza cultural galega.
Em 1907 surge a que alguns historiadores deram em chamar a
“terceira época da Institução”.
Nessa data funda-se, já dento do

aparelho do estado, a “Junta para
ampliación de Estudios y investigaciones Científicas” (JAE), controlada pelos homens da ILE.
Entre seus fins estava a adjudicação de bolsas para Europa. Mas
surjiram outras iniciativas; sob a
sua dependência fizeram-se uma
série de instituções como a
Residência de Estudantes, o
Centro de Estudos Históricos,
etc. Na Galiza constituir-se-ia em
1920 a “Misión Biológica” graças
à iniciativa de J. Lopes Suares,
casado com Mariana Castillejo,
irmã do Secretário da Junta para
Ampliação de Estudos. No veráo
de 1927 a Junta organizou uma
excursáo científica à Serra dos
Ancares, Invernadeiro e da
Queixa, sob direição de Luís
Crespi, professor do InstitutoEscola. Tomaram parte também
os professores Luís Iglesias,
Gustavo Nieto Valhas e Vaviov,
da
Universidade
de
12
Leningrado . Estudou-se a flora,
fauna e costumes desses lugares.
O professor Gonçalo Sampaio da
Universidade de Porto participou
também, junto com Rodrigues
Bouzo, do Institutode Ourense.
Nesse mesmo ano, realizou-se
uma viajem de estudos arqueológicos dirigido por Gómez
Moreno, acompanhado de Anjo
del Castilho, Filgueira Valverde,

8. Vid. JIMÉNEZ-LANDI, A.: La institución Libre de Enseñanza, II. Madrid, Taurus, 1987, p. 422.
9. Vid. PORTO UCHA, A. S.: “Bernardino Machado e a `Institución libre de enseñanza´”, Nós (Revista Internacional Galaicoportuguesa de Cultura.

Revista da Lusofonia), 13-18 (1989), pp. 435-442.
10. Vid. “Noticias”, BILE, VI (1882), p. 112.
11. Vid. GINER, F.: “La Catedral de Lugo”, BILE, XX (1896), pp.28-32;52-57.
12. As incidências desta viajem podem seguir-se em L. IGLESIAS IGLESIAS: “Impresiones de la excursión científica a la sierra de los Ancares,
Invernadero y Queija, en el mes de Julio de 1927”, Arquivos do Seminário de Estudos Galegos-II. Sant-Iago de Compostela MCMXXIX, pp. 139-150.
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Barro, Bouça Brei e Cuevilhas.
Examinouse o monumento romano de Sta. Eulália de Bóveda
perto de Lugo, e outros nas quatro províncias galegas.
Em 1928 levou-se acabo uma pesquisa pré-histórica no monte de
Sta. Tegra (A Guarda), dirigida
por Caetano de Mergelina e S.
Gonçales Paz. Bouça Brei e
Cuevilhas continuaram com os
estudos de preistória e etnografia
em terras da Galiza e Portugal
Eduardo Torner, do Centro de
EstudosHistóricos, realizou em
companhia de Jesus Bal e Gai
uma missáo em procura de
romances e canções populares,
labor que havia de continuar em
1933 e 193413.
Em 1928 ficaria constituída a
“Comisión de Estudios en
Galicia” sob a direcção da JAE.
Foi precisamente esta Institução
a que encarregou a Torre e Bal a
recolha de folclore, com uma
conferência ilustrada acerca das

suas pesquisas na Residência de
Estudantes em Madrid, em 1930.
Cuevilhas também continuou as
suas pesquisas na Galiza e
Portugal. Fruto desse trabalho
seruia
a
monografia
A
Civilización
Neo-eneolítica
Galega, escrita com Bouça Brei.
Também se concederam subsídios a Pérez Constanti e Couselo
Bouças. Outros investigadores
como Sánchez Cantón, López
Ferreiro e Consuelo Gutiérrez
del Arroyo (muito bem relacionada com as gentes da ILE) colaborariam com este organismo14.
Conclusóes
Frente à tentação de pensar o
contrário, a ILE amossou um acuriosidade especial pela cultura
popular. A Institução foi talvez
com toda segurança o estabelecimento docente da época que se
preocupou pelo ensino artístico.
A figura de Cossio, o discípulo
predilecto de Giner, foi clave
nesse constexto. O labor enceta-

do desde a ILE encontraria grande eco nas próprias instituições
do Estadi pela incursáo lenta,
mas firme, dos institucionistas
nos órgãos oficiais. A Junta para
Ampliação de Estudos herdaria a
preocupação da ILE pela cultura
popular, com derivações importantes para a Galiza e Portugal.
Durante a Segunda República
Espanhola, denro já do apartado
de educação popular, seriam
muito importantes também as
Missóes Pedagógicas realizadas
em terras galegas. A Guerra Civil
romperia em 1936 este processo
cultural e de pesquisa que anos
antes encetara a ILE e que estreitaria os laços de amizade entre a
Galiza e Portugal.

13. Vid. JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS:Memoria correspondiente a los cursos 1928-29, pp. 295-96.
Pode-se consultar tambem da propia Junta: Estudios en Galicia. Madrid, 1930.
14. Vid. JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS:Memoria correspondiente a los cursos 1933 e 1934. Madrid,
1935.
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Todas aquelas persoas que teñan
interés en publicar artigos ou traballos nesta revista poden-se dirixir a:

RAIGAME
Aptdo. 484
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FERRO COUSELO

Ferro Couselo fotografiado por Blanco Amor.
Cedida pola Biblioteca da Deputación.

Enrique Bande Rodríguez
Sande-Ourense, 1936.

Sarmiento” de Estudos Galegos.
Licenciado en Xeografía e Historia

Adícase á investigación e divulgación

pola Universidade de La Laguna,

de temas históricos, antropolóxicos

Tenerife. Profesor Numerario nos

e etnográficos relacionados coa nosa

Institutos de Cangas e Otero Pedrayo

raigame. Ten publicados máis dunha

de Ourense, onde exerce na actuali-

ducia de libros sobre estos temas e

dade como Catedrático de Xeografía

colabora con asiduidade na prensa

e Historia. Director do Arquivo

local e rexional, así como en

Diocesano desde a súa creación en

“Cuadernos de Estudios Galegos” e

1981. Membro do Instituto “Padre

no “Boletín Auriense”.
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Retazos da Biograf’a de
D. Jesœs Ferro Couselo.
O 29 de Xullo de 1906, á unha da
tarde, nacía no lugar de Ballos,
parroquia de Sta. Columba de
Louro-Cordeiro, concello de Valga,
provincia de Pontevedra e Arquidiócese de Santiago de Compostela, un neno, fillo de Gumersindo
Ferro e de María Couselo, neto por
línea materna de D. Antonio Ferro
González e de Francisca Barreiro
Louro, e por materna de D. Andrés
Ferro e Marcelina Bouzas Oreiro,
quen foi bautizado polo párroco
licenciado Ramón Núñez Rodríguez na mañá do día 31 do dito
mes e ano. Púxolle por nome Jesús
Ignacio. Foron seus padriños D.
José Couto, tío materno e María
Bouzas. Jesús-Ignacio Ferro Couselo fixo os estudos da carreira sacerdotal na Universidade de Santiago
de Compostela, entre os cursos de
1918-19 ao do 1929-30, coas calificacións de benemeritus e meritisimus en todas as disciplinas excepto un aprobado na reválida de Latín
ao final do ano de Latinidade, no
curso 1921-22. No certificado de
estudos de D. Jesús-Ignacio Ferro
Couselo figuran catro cursos de
latinidade, onde fixo os estudos de
Humanidades entre os cursos de
1918-19 ao de 1921, tres cursos de
Filosofía entre os cursos de 192223 ao de 1924 e catro anos de
Sagrada Teoloxía entre os anos de
1926-27 ao de 1928-29 e un ano de
Direito Canónigo no curso de
1929-30. No certificado de estudos
figuran dous accecits e dous premios. David Otero, na súa obra
publicada en Galaxia en 1996 co
título de “A vida de Xesús Ferro
Couselo”, dinos que no Seminario
de Santiago, dentro da Universidade Pontificia alcanzara o grado de
Doctor, mais isto debe ser unha

confusión por parte
do autor xa que non
quedou reflexado no
certificado de estudos
de D. Jesús Ferro. Polo
mesmo
certificado
podemos
observar
como os estudos
sacerdotais adolecían
da formación de Ciencias Naturais, Matemáticas, Física e Química, dado que unicamente nos tres cursos
de Filosofía figuran no
primeiro curso a disciplina de Aritmética e
Álxebra, no segundo a
de Historia Natural e
no terceiro as de Física e Química, Xeometría e Trigonometría.
Ao mesmo tempo
facía os estudos da
carreira de Filosofía e
Letras, Sección de Historia. No certificado
de estudos dísenos
que cursou e aprobou
como alumno non oficial, durante os cursos
académicos de 1926
ao de 1931 e convocatoria extraordinaria de
Setembro de 1930,
todas as disciplinas
que constitúen a
Licenciatura na Faculdade de Filosofía e Letras. Rematados os estudos de Humanidades no
Seminario, mentras seguía os estudos da carreira Sacerdotal, matriculouse no curso de 1926 a 1927 na
Universidade de Santiago para
facer a carreira de Filosofía e Letras
na rama de Historia, Sección de
Arquivos, obtendo as calificacións
73

~

Enrique Bande Rodríguez

Ferro Couselo

de sobresainte en Lingua e Literatura Latinas, Xeografía Política,
Humanística, Historia de España
Moderna e Contemporánea, Historia Universal Moderna e Contemporánea, Latín Medieval e Biblioloxía, notábel en Teoría da Literatura
e das Artes, Historia de España
Antiga e Media e Paleografía, e

aprobado en Lóxica Fundamental,
Historia de España, Lingua e Literatura Españolas, Historia Universal,
Historia Universal e Media e
Arqueoloxía. Con data de 15 de
Xuño de 1931 verificou os exercicios do Grado de Licenciado
obtendo a calificación de sobresainte. En 1931, abandonados xa
os estudos eclesiásticos, decidíu
emprender unha nova vida. Vaise a
Vigo e dedícase á esinanza no
Colexio dos Xesuitas de Belavista.
Expulsados os Xesuitas traballa no
Colexio Labor. En 1933 presentouse á oposición de Catédras de Institutos, mais suspende. É agora
cando entra como profesor interino no instituto de Tui, dando clases de Filosofía. Alí coñeceu ao
matrimonio formado por Pilar Delgado Piñar (compañeira de Ferro
como profesora interina no Instituto de Tui), e D. Jesús Irribaren. Co
paso do tempo foise decantando
polo que sería máis tarde a rama e
especialización de Historia Antigua
e Medieval. En 1936 fai unha viaxe
a Madrid para realizar os exercicios
de oposición a profesores de Institutos, pero estas non chegan a se
celebrar polo estoupido da Guerra
Civil. Ante isto decide quedarse en
Madrid, onde se apunta na CNT,
sendo máis tarde elexido secretario desta organización. Cursillista
de 1936, faise profesor de filosofía.
En 1941, mediante oposición,
ingresa no “Cuerpo de Facultativos
Archiveros, Arqueólogos y Bibliotecarios”. Faise noivo de Mª. Teresa Delgado Piñar, con quen se casa
o 3 de Xullo de 1941 na parroquia
de Santa Bárbara de Madrid. En
Novembro de 1941, o xoven matrimonio regresa á cidade de Ourense, el como funcionario do “Cuerpo de Facultativos Archiveros,
Arqueólogos y Bibliotecarios”,
como “Archivero de Hacienda”,
cargo que lle fora adxudicado despois de brilante oposición. Quedou tamén encargado interinamen-

te da dirección do Museo Arqueolóxico até o 10 de Xuño de 1941,
data na que toma posesión Mª.
Luisa Herrera Escudero, quen o 4
de Agosto é destinada ao Museo
Arqueolóxico de Toledo, volvendo
a se encargar da dirección do
Museo Arqueolóxico o Xefe do
Arquivo Provincial, Sr. D. Jesús
Ignacio Ferro Couselo, quen
desempeña a devandita función
até a súa morte. O Museo queda
incorporado ao “Cuerpo de Facultativos Archiveros, Arqueólogos y
Bibliotecarios”, por O.M. do 21 de
Decembro de 1938, sendo entón
nomeado Director Honorario D.
Marcelo Macias.
No 1947 propúxolle ao Bispo a
adquisición do antigo Palacio
Episcopal para sede do Museo
Arqueolóxico e o Arquivo, mais a
proposta non se faría realidade até
o ano 1951. No 1953 o Museo abre
as súas portas ao público con
carácter provisional. Desde entón,
D. Jesús foi Director do Museo
Arqueolóxico de Ourense até a súa
morte.
No 1952 ingresa como membro
numerario na Real Academia
Galega. Tamén foi nomeado membro correspondente da “Academia
de la Historia” e da “Academia de
Artes de San Fernando” de Madrid.
O 21 de Outubro de 1956, D. Jesús
Ferro Couselo dirixe unha instancia ao Ministro de Educación e
Ciencias solicitando lle otorgue o
título de profesor adxunto da cátedra de Xeografía e Historia, dado
que por O. M. do 20 de Setembro
prorrogáranse os nomeamentos de
encargados de cátedras de profesores axudantes. O 5 de Decembro
de 1956, de conformidade coa
petición formulada por D. Jesús
Ferro Couselo, o Ilmo. Sr. Ministro
de Educación e Ciencia comunícalle ao Sr. Director do Instituto de
Ensinanza Media de Ourense, que
por existir vacante naquel Instituto
polo falecemento dun profesor
adxunto numerario, nomea profesor adxunto de Xeografía e
Historia de dito centro a D. Jesús
Ferro Couselo. O 21 de Outubro
de 1958 D. Jesús Ferro Couselo,
profesor adxunto numerario ads-
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crito á Cátedra de Xeografía e
Historia do Instituto de Ensinanza
Media de Ourense, diríxese ao
Ministerio de Educación e Ciencias
solicitando ser nomeado para a de
Filosofía, mais a petición foi desestimado
pola
Comisión
Clasificadora da Dirección Xeral
do Ministerio de Educación e
Ciencia. O 15 de Xuño de 1959, en
condición de excedente, foi destinado como profesor adxunto
numerario de filosofía en virtude
do concurso D. Jesús Ignacio Ferro
Couselo pertencente ao “Cuerpo
de Facultativos de Archiveros,
Arqueólogos y Bibliotecarios”.
O 1 de Xullo do mesmo ano toma
posesión do cargo de Profesor
adxunto numerario de Filosofía do
Instituto de Ensinanza Media de
Ourense, obtando por percibir os
seus haberes en concepto de gratificación e sen se acoller aos dereitos pasivos máximos por pertencer
ao “Cuerpo de Facultativos de
Archiveros,
Arqueólogos
y
Bibliotecarios”. Así regresa ao servizo activo en virtude do concurso
de traslados. O 30 de Xuño de
1962 a “Dirección General de
Enseñanza Media” recoñece o
dereito de D. Jesús Ignacio Ferro
Couselo a percivir a totalidade dos
haberes correspondentes á súa
categoría en concepto de gratificación.
Por decreto de 22 de Outubro de
1964, créanse en Ourense os dous
Institutos, masculino e feminino,
extinguíndose o actual mixto o 25
de Setembro de 1966, e D. Jesús
Ignacio Ferro Couselo, exercendo
o dereito de opción que lle fora
concedido por orde Ministerial o
20 de Novembro de 1964, foi
admitido no Instituto Feminino de
Ensinanza Media de Ourense.
O 30 de Novembro do mesmo ano,
o secretario do Instituto fai constar
que D. Jesús Ignacio Ferro
Couselo, profesor numerario de
Filosofía optou por quedar destinado no Instituto de E. M. opción
confirmada por Orde Ministerial o
17 de Maio do ano en curso.
O 26 de Xaneiro de 1967, en virtu-

«O Ferro»
Acrílico /Tablex.

Conde Corbal.

de dunha Orde do Ilmo. Sr.
Director Xeral toma posesión do
seu cargo de profesor adxunto
numerario de Xeografía e Historia
do Instituto de Ourense. O 25 de
Decembro do mesmo ano foi
nomeado adxunto numerario de
Filosofía do I. N de E. M. de
Ourense.
Con data de 30 de Setembro de
1973, o profesor agregado de
Filosofía D. Jesús Ignacio Ferro
Couselo, solicita a excedencia
voluntaria. En Novembro de 1973,
o director do Instituto comunícalle
ao Sr. Delegado Provincial de
Educación e Ciencia de Ourense
que ao profesor agregado de
Filosofía deste centro se lle concedeu a excedencia voluntaria con
data de 30 de Setembro de 1973.
Levaba 14 anos, 1 mes e 9 días de
servicios docentes. Eran, por aquel
entón, profesores do Instituto
Feminino de Ensinanza Media de
Ourense D. Julio Francisco Ogano
Vázquez, D. Manuel Alvendea y
Gómez de Aranda e D. Juan Luís
Saco Cid entre outros. En 1972 foille imposta a Encomenda de
Alfonso X o Sabio como recoñecimento ao seu traballo. En Abril de
1995, o concello de Ourense toma

o acordo de nomear fillo adoptivo
da cidade a D. X. Ferro Couselo,
quen dedicara 33 anos da súa vida
a ordear a documentación que se
guarda no Arquivo Histórico
Provincial.
D. Jesús Ferro Couselo conqueriu
unha sede digna para o Museo e
Arquivo Provincial de Ourense. Foi
nomeado Conselleiro provincial de
Belas Artes, publicou numerosos
artigos sobre toponimía e onomástica, en 1950 fundara en Ourense a
Agrupación chamada “Posío Arte e
Letras”, organizou un programa
que se chamou “Hora radiofónica”
para divulgar a cultura e a arte
ourensás. Fundou o Boletín do
Museo Arqueolóxico e máis tarde
o Boletín Auriense, en 1967 creou
a Agrupación Cultural Auriense, en
1969 foi elexido presidente da
Asociación onde premaneceu até
Setembro de 1973. A morte arrebatábanolo, pero D. Jesús Ferro
Couselo segue vivo entre nós, os
amantes da cultura ourensana.
Ferro Couselo entendía a historia
de Ourense con raíces propias, e
por tanto con un brilante pasado e
con un presente moi problemático. Foi un home dotado dun fondo
espíritu de traballo, como o pro-
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ban as obras e artigos que publicou, e os sete sacos de fichas que
se romperon por orde da súa
muller despois da súa morte. Tivo
unha íntima relación con Cuevillas
e con “Xocas” por seren mestres
en Arqueoloxía, e con Risco. As
súas obras máis importantes son “A
vida e a Fala dos Devanceiros”
e “Los Petroglifos de Termino y
las Insculturas Rupestres de
Galicia”, obra que fixo cambiar
algunhas opcións e botou por terra
numerosos tópicos no tocante á
Arqueoloxía e á Prehistoria. Espero
que estas dúas obras sexan reeditadas este ano e que a partir de agora
os ourensanos saibamos valorar
como se debe a D. Jesús-Ignacio
Ferro Couselo.

Xulio Fernández Senra

D. XESÚS FERRO COUSELO,
CONDE CORBAL E O OURENSE MONUMENTAL
Ourense, ágora permanente de
cultura, foi considerada durante
moitos anos a Atenas galega,
pola calidade e cantidade de
intelectuais e artistas que xera-

Portada de “El Orense Monumental”.
Cedido pola Biblioteca da Deputación Provincial.

ba. Ferro Couselo, pontevedrés de
nacemente e ourensán de adopción, investigador, defensor a
ultranza e voceiro da arte, cultura e tradicións populares galegas, viviu nesta cidade durante
moitos anos e foi un dos intelectuais que contribuiron a enriquecer o seu patrimonio cultural.
O día 3 de Maio de 1963, como
membro da Real Academia
Galega, propón, xuntamente con
Fernández del Riego, a instaura-

ción dun día adicado as nosas
letras. Nacía así o Día das Letras
Galegas. Trinta e dous anos despois desa data e vinte despois do
seu pasamento, a Real Academia
Galega acorda adicar
a
Ferro
Couselo tal día do
ano 1996. Mal
pensaba el que o
acordo tomado a
raíz da súa proposta ía a concernerlle directamente.
Os que pola súa
idade non tiveron
ocasión de coñecer
a fondo a D. X.
Ferro Couselo e a
súa obra, normalmente teñen unha
idea vaga da
importancia
e
transcendencia
dos seus numerosos traballos, que
cando se comezan
a coñecer, chaman
a atención pola
rigurosidade
e
variedade temática. Arqueolóxía,
etnografia, historia, paleografía, etc. foron obxecto da súa atención, do seu estudo
e da súa consideración. A súa
obra, en xeral, cecais non sexa
suficientemente coñecida. Pero
non por descoñecida deixa de ser
sumamente importante. A obra
de Ferro Couselo hai que considerala en conxunto e de forma
global, para non menospreciala
por falla de perspectiva.
Nado en Valga (Pontevedra), con
unha fondísima e variada formación académica, logo dunha
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penosa paréntese madrileña
durante a guerra civil, recala en
Ourense, cidade que non abandonará e da que será nomeado
fillo adoptivo. Establecido en
Ourense, comeza unha longa e
fructífera época na que percorre
e estuda os aspectos máis diversos da cultura do noso povo.
Biblioteca Pública, Arquivo
Histórico Provincial, Instituto e
Museo Arqueolóxico, conservan
ainda vivas as súas pegadas. En
todas estas institucións deixou a
súa impronta de home “bo e
xeneroso”, de obxectivo e imparcial, e como non, de loitador pola
nosa cultura. Todos os que o trataron e tiveron a sorte de traballar con el confírmannos todos e
cada un destes aspectos da súa
personalidade. Home que rexeitaba as adulacións e parabéns,
facía o traballo do xeito que lle
dictaba o seu entendemento.
Proba diso é que cando a defensa dos intereses xerais o requería
non dubidou en abandeirar posturas ríxidas e intransixentes en
contra de aqueles que, con boa
intención en moitos casos, pero
sen dúbida errados, defendían
posturas que atentaban contra o
interese patrimonial e cultural
da nosa cidade.
A súa loita sempre foi pura, xenerosa e comprometida, aportando
ideas e solucións para un desenrolo racional da nosa cidade e
provincia, e impedindo todo tipo
de actuacións atentatorias contra o noso patrimonio ou a nosa
cultura.
Buscando datos fidedignos sobre
a súa vida e obra, puxémonos en
contacto con Xosé Conde Corbal,
unha das persoas que máis
estreitamente colaborou con el

na loita por conseguir desenrolar
e promocionar equilibrada e
racionalmente a nosa provincia.
Recordando aquela época coas
súas anécdotas, non exentas de
nostalxia, compartimos con
Conde Corbal e a súa dona
Margarita, toda unha chuviosa
mañá domingueira no seu estudio-mirador sobre a ría de
Vilagarcía de Arousa. Traballos,
descubrimentos, loitas, ledicias
ou disgustos, compartidos con D.
Xesús e outros amigos, foron
pasando, como unha película
pola lúcida mente de Conde
Corbal, que con verbas cálidas e
garimosas nos ía facendo co-partícipes das súas lembranzas, das
ilusións
compartidas
por
Ourense... e como non polo
“OURENSE MONUMENTAL”:

E así foi como comezou a nosa colaboración e o que máis tarde sería “
O Ourense Perdurable”.
Cando o traballo comezaba a tomar
corpo, é cando entra en acción Ferro

...a finais dos anos
cincuenta, unha vez que fora para o
Grove, Xacobe Varela Feijóo metérame un paquete. Era material para
que pintara acuarelas. Púxenme a
pintar cousas de diferente tipo. Non
sabía o que era unha exposición.
Fun a Ourense expoñer e foi todo un
éxito. Vendín 15 cuadros... Estes
foron os meus comenzos no mundo
da pintura.
Máis adiante D. Ricardo Outeiriño
chamoume para que lle fixera ilustracións para o periódico. Inda lembro
o primeiro día que fun. Estaba Huete
e preguntoume que quería.
-Veño a traer estes traballos que me
pediu D. Ricardo.
-Agarde un momento- dixo colléndome os debuxos que levaba.
Nesto chega D. Vicente Risco e ao
ver os debuxos preguntoulle a Huete:
-¿E esto, quen o fixo?
-Aquel que está alí.
Despois de examinar detidamente
aqueles debuxos , acercouse a min e
preguntoume:
-¿ Esto para que é?
- Non sei. Pediumo D. Ricardo.
- ¿A vostede importaríalle que lle
puxese algunhas notas debaixo?...

Ferro, Elisa Fdez-Pousa e Conde Corbal
coa Igrexa de Santa María de Castrelo ao fondo.

Couselo. Fíxolle a introducción histórico-detallista. Risco non trataba eses
temas. El trataba a parte estética e
costumista.
A partir de aquí empezou a ir a
miudo pola casa..., vía os meus traballos..., gostábanlle os debuxos...,
facía comentarios sobre os mesmos
dunha forma natural e desenfadada.
Sen retórica algunha... Deste xeito
foi como comezou a desenrolarse a
nosa colaboración... Eu facía os
debuxos sen pre-indicación algunha.
Cando atopaba algún rincón ou
algún monumento que me chamaba
atención debuxábao. Despois viña
Risco e facía os comentarios. Con
aquel traballo pasamos horas e
horas... Era un home encantador.
A partir de “O Ourense perdurable”
comezamos a ter unha relación e un
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trato bastante intenso. Empezamos a
traballar no proxecto de “ DEL
ORENSE MONUMENTAL “ que logo
sería publicado pola CAIXA DE
AFORROS
DE
OURENSE.
Organizábamos excursións para
visitar os monumentos da provincia.
Ás veces eu quedábame a dormir no
pobo para ver o efecto do mencer. A
visión que se ten pola mañá coas primeiras luces da alba, é totalmente
diferente. A combinación de luces e
sombras fai unhos releves extraordinarios...
Con Ferro visitamos e estudamos San
Esteban, Santa Ctristina, S. Pedro de
Rocas... e tantos outros lugares.
Lembro unha vez que fomos visitar o
mosteiro do “POMBEIRO”. Íamos a
pé dende os Peares, paseando e
falando, Ferro, Failde e máis persoas

Mapa turístico da Provincia de
Ourense.
Conde Corbal.
“Xa estaba o edificio máis ou
menos acondicionado, cando
acordamos organizar unha
exposición de posibilidades
turísticas da provincia de
Ourense”.

que non lembro agora. Contounos
que nunha visita de inspección que
fixeran os superiores da Orden ao
mosteiro, atoparon que era dual.
Había homes e mulleres. O escándalo foi de aupa. Cando os inspectores
se marchaban para presenta-la
denuncia ante os seus superiores en
París , agardáronos nun dos meandros do miño, onde hoxe están os
embalses e cascáronlle. Dous deles
conseguiron escapar e foron os que
contaron o conto.
Aquelas viaxes eran maravillosas. Ó
rematar xuntabamonos nalgunha
tasca, facíamos a nosa particular
festa gastronómica e voltabamos
para Ourense todos contentos. Ferro
despois facía unhas fichas que me
pasaba a través de Elisa a súa secretaria e eu facía os debuxos.
Era un pozo de saber. Coñecía o
habido e por haber. Lémbrome que
tiña un coñecemento da catedral
impresionante. Tiña dela unha visión
moi particular. El foi o que me deu a
coñecer a calidade e riqueza dos
Cristos Románicos.
Ferro recomendárame a Chamoso
Lamas para que colaborase con el
nunha exposición sobre o Románico

ción alusiva a súa monumentalidaque con motivo do Ano Santo se ía a
de. Entón o responsable do
organizar en Santiago. A exposición
Ministerio, non tivo ningunha idea
era sobre o Románico Español, pero
a verdade é que
predominaba o
Románico Galego, do que había
abondantísimas
referencias. Para
esta exposición
estudamos o Cristo da Catedral de
Ourense e lémbrome que dentro
atopámos follas
de La Región.
Fora unha moi
boa exposición.
De
aquí
de
Ourense tamén
leváramos
o
Cristo de Santa
Eulalia e o Cristo
de Vilanova, entre
outros.
Desta
exposición nunca
se me esquecerá
unha anécdota.
Viñera a inaugurala
Franco.
Cando viu o altar
petreo de Ribas
“Pasamento de Amil”, Conde Corbal.
de Sil, soltou
Ferro Couselo e Xaquín Lorenzo levan a Conde Corbal ofreciunha exclamado no cadaleito.
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máis brillante que apostillar:
“Excelencia, hoy tenemos
canteros capaces de hacer
esto y mucho más”. Ser, serían
capaces de facelo.
O que xa dúbido é que fosen capaces de ter a fé ou pór a alma que
fora posta naquel traballo.
Por aquela época foi cando Ferro
conseguiu o edificio actual do
museo. Traballou día e noite,
Sábados e Domingos, cando fixo
falla, para botalo a andar e acondicionalo adecuadamente. Eu chamáballe o museo dos acertixos. Cada
día que avanzabamos no seu acondicionamento atopabamos unha
cousa nova. Por eso moitas veces nos
preguntabamos ¿Que atoparemos
mañá? Aquelo era un labor continua. Íamos descubrindo cousas.
Íamoslle dando forma. Para eso
Ferro era moi minucioso. Non se lle
pasaba detalle.
Cando andabamos arreglando e
acondicionando o edificio, Ferro
afirmaba, por indicios que el atopara, que na plazuela da Magdalena
debera haber algún cemiterio. Máis
tarde, ao facer obras de acondicionamento da plazuela, confirmouse a
súa teoría ó atopar distintos restos
de sepulturas.
“Tríptico 3”, Conde Corbal.
Ferro Couselo cos escritores galegos.

Unha vez tivemos unha discusión
sobre unha palmera que había no
patio. Aquelo metíase conmigo.
¿Que pintaba aquel tipo de árbore
nun patio románico? Eu sempre dicíalle: Un día ségoa polo pé. El sempre
me respostaba o mesmo:
Non, non que cando a puxeron aquí,
con algún senso a porían.
Xa estaba o edificio máis ou menos
acondicionado, cando acordamos
organizar unha exposición de posibilidades turísticas da provincia de
Ourense. A idea fora de Ferro, pero
el dicía que era miña. Nestas historias sempre era eu o da “culpa”.
Organizámola no museo e el deunos
liberdade para facela como quixeramos. O primeiro que se nos ocorreu
foi montar dúas tabernas no interior.
Para nós unha exposición sobre as
posibilidades turísticas da nosa provincia sen tabernas non tiña sentido.
Trouxemos viños de toda a provincia:
Valdeorras, Ribeiro, Monterrei.
Cando Ferro foi solicitar o permiso
para a exposición e comentou que
iamos a montar dúas tabernas o responsable de conceder o permiso en
Madrid –non me lembro que cargo
tiña– non daba creto o que ouvía e
debeu pensar que estaba borracho.
Acaboulle dicindo: “D. Jesús, no le
importaría a usted volver mañana”.
Na exposición montamos fotografías e cuadros creo recordar que
tamén expuxeran Huete e J. Luís de

Dios. Foi o primer intento serio de
dar a coñecer o noso patrimonio,
que ademais de ser descoñecido non
estaba debidamente estudado.
A raíz daquela exposición, o Museo
editou un folleto: “Descubra Usted
Orense. 1ª Exposición de posibilidades turísticas”.
Aquelo foi dalgún xeito un adianto
do turismo rural que agora ten tanto
auxe. Realmente non pasou do proxecto. Nos pensabamos que a descuberta dunha zona arqueolóxica ou a
recuperación dun mosteiro, poño por
caso, traía consigo un labor de divulgación. Por eso pensamos que as
estancias requerían unhos aloxamentos cerca dos lugares a visitar. Nós
non pensamos nunca no gran turismo. Pensamos nun turismo rural, cultural, incluso de caza e pesca para
aproveitar os nosos ríos e encoros.
Realmente pensabamos no aproveitamento da realidade monumental,
arqueolóxica, cinexética ou gastronómica, se se quere, da nosa provincia. Certamente naquel tempo foi
visto como unha utopía.
Ferro
non
era un home
que lle gostase sobresair
ou aparecer
en primeiro
plano. Era
un home sinxelo. Era un
traballador
nato e un
pozo
de
sabiduría.
Canto máis
coñecementos tiña, máis
interese sen-
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tía polas cousas. Na súa
cabeza sempre andaban a
bulir ideas novas. Lémbrome
que houbo un tempo en que
se adicou a estudar o río
Limia e todo o que lle concernía. ¡Cánto se fartou de estudar e buscar documentación!
A ventaxa de traballar con el
era que nos daba unha
liberdade completa e ademais poñíanos en contacto
con xente de moito valer, coa
que se podía traballar a gusto e
aprender un montón.
Era un home moi minucioso en todo
o que facía. Coas publicacións era
unha cousa seria. Supervisaba per-

“Intelectuais da Ría de Arousa”, Conde Corbal.
Ferro Couselo cos intelectuais máis importantes da Ría de Arousa.

soalmente as planchas en Tanco, na
imprenta. Ademais era moi detallista. Rebuscaba tipos de letra nos caixóns. Cambiaba a tipografía. Había

unhas letras capitais preciosas, seguramente proviñan de imprentas de
antigos mosteiros.
Era un home bo e xeneroso. Atendía
a todo o mundo por igual. Non tiña
ningún tipo de prexuizos. Gostáballe
falar e relacionarse con todos. El
sempre dicía que Ourense era unha
universidade popular na que non se
pagaban taxas. Dicía que donde
máis se aprendía era nas rúas.
Gostáballe moito cando íamos de
viños falar de todo e con todos...
¿Que máis podo dicir de Ferro...? Foi
un gran home que nunca tivo o recoñecemento que de verdade se merecía e que parece vai a ter agora
vinte anos despois do seu pasamento.

Vilagarcía 24 de Marzo de 1996

“Entierro de D. Ramón”, Conde Corbal.
Vemos a Ferro no ángulo superior dereito, entre as figuras da porta da Catedral.
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Manuel de Dios Martínez
San Xes da Rabeda-Ourense, 1930

Licenciado en Filoloxía Románica. Exprofesor do Instituto
Otero Pedrayo.
Discípulo e amigo de Ferro Couselo.

Paisaxe. J. Luís de Dios
“Eu teño o cadro que expuxera meu irmán. A el góstaballe
moito e quíxenllo regalar. Xamais o consentiu”.

BREVES APUNTES
SOBRE A PERSONALIDADE
DE X. FERRO COUSELO
Manuel de Dios Martínez

Cando eu estudaba filoloxía, unha
das asignaturas que tiñamos era paleografía. Eu ía onda Ferro e el, moi
xeneroso, iniciábame na transcripción das “crónicas” que, dito sexa de
paso, estaban en castelán. Dábame
unhas leccións moi curiosas. Ainda
conservo os papeis onde me ensinou
as datas romanas: as calendas, as
nonas e demais.

Eu era mestre e andaba dando clases
nas academias. Foi el o que me abriu
os ollos: “Déixate de coñas. Non ves
que te están explotando vilmente.
O primeiro que tes que facer e
licenciarte”. E así o fixen.
Pasado o tempo empecei a dar clases
no Instituto. El era o encargado do
Seminario de Filosofía e eu fun
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nomeado seu auxiliar. Aí comezamos
unha relación moito máis extreita e
directa.
Era xeneroso en todo. Nunha ocasión a “Coral de Ruada” ensaiaba nun
edificio da plaza do correxidor. O
local de ensaio tiña unha viga de 16
metros de longo que nun momento
dado empezou a fenderse pola metade. Collemos medo xa que cada día

estaba un pouco máis baixa. Aquelo
non podía seguir así. Fun a falar con
Ferro e comenteille o problema. “Aí
tes o Museo para ensaiar”, foi todo
o que me dixo como resposta, apesares de que o Museo estaba en
obras.
Tiña con todos unha excelente relación. Era un home moi cordial e non
deixaba pasar ningunha ocasión para
axudar a quen o necesitase. Había un
velliño chamado Daquinta, pequeniño, de ollos redondos, con gafas.
Malvivía na rúa das Tiendas. Era profesor de latín e grego. Moitas veces
acudiu en busca de axuda a Ferro.
Nunca deixou de axudarlle.
Algo parecido acontecía cos artístas
plásticos noveles. Sempre se volcou
en axudalos. Apesares da diferencia
de idade sempre se levou moi ben
con todos eles. Organizou a primeira
exposición de artistas ourensans en
Madrid. Entre outros expuxeran
Cárcamo Uranga, Corral Díaz, Arturo
Baltar, José Luis de Dios, Aurelio
Iglesias, Conde Corbal, Acisclo
Manzano, Virgilio Fernández, Tomás
Bóveda, Antonio Failde e Antonio
Berjano.
Eu teño o cadro que expuxera meu
irmán. A el gostaballe moito e quíxenllo regalar. Xamais o consentiu.
Ademais de xeneroso, era desprendido e desinteresado.
A todos os que por antecedentes
políticos tiñan problemas, sempre
encontraba a forma de axudarlles. O
mesmo que cando no Instituto había
conflictos de calquera índole ou
situacións difíciles entre os profesores; metíase polo medio, puña paz e
coa súa ecuanimidade acababa resolvendo os conflictos dun xeito satisfactorio para todos.
Ferro era por riba de todo un home
xusto e un traballador incansable.
Cando empezou coa compra do edificio para o Museo, fixo un labor
impresionante. Sempre buscaba o

mellor para o Museo. Sacou cartos
de debaixo das pedras, mercou o edificio, acondicionouno. Foi un labor
calado e silencioso, pero eficaz.
Nembargantes cando fixo falta non
dubidou en enfrentarse a quen se lle
atrancaba no camiño. Polemizou
contra moitos colegas, contra arquiveiros, contra notarios, contra as instancias relixioxas. Nunca se desanimaba ata conquerir aquelo que consideraba xusto. É moito máis coñecido o seu labor a prol do Museo, pero
o que fixo polo Arquivo non lle desmerece en nada. ¡Canto loitou para
conseguir a unificación do Arquivo
Histórico e o Diocesano! Fracasou
no intento.
Os notarios non colaboraban con el,
pero non desmaiou ata conseguir
traer para o arquivo todolos protocolos notariais, rescatándoos dos sitios
máis inverosimiles, e servíndose dos
medios máis insospeitados. Entre os
documentos había cousas curiosísimas, como unhas partituras de vilancicos do S. XVI que atopamos entre
uns papeis que viñan de Trives e pertencían a un Antigo Mosteiro de S.
Xoán de Río.
Naquel momento o seu labor era
pouco recoñecido. Cando empezou
a publicar, todos se opuñan ás súas
teorías. ¿Non sei por que?.
Sen ser de Ourense tomou esta cidade como cousa propia. Houbo unha
campaña, estúpida, terrible: querían
facer unha gran avenida dende a
Plaza Maior ata o Posío, derribando
entre outros edificios a parte de abaixo do Museo. Empezaron as emisoras e os periódicos a bombardear
sobre o tema. Ferro quedou case só.
Os únicos que o axudabamos éramos
os amigos e pouca xente máis. Polas
mañás iamos Conde Corbal e máis eu
a tomar un vaso e un mexilón con el.
Desafogaba con nós ¡que mal o
pasou!. Esto do mexilón era unha
cousa curiosa. Era un tributo á súa
infancia.

“Lo que no hicieron los bárbaros lo
hicieron los Barberini. Que no se
diga que nosotros los orensanos del
S. XX hacemos lo que no hicieron
los bárbaros. Podemos suponer que
los bárbaros no atienden a razones, pero los señores que quieren
mutilar el Museo son civilizados y
se puede esperar convencerles...”
Por fin conseguiu impedir a tolemia
de ensanchar a rúa e derribar parte
do Museo. Levou unha das alegrías
máis grandes da súa vida.
Daquela estrenara eu unha cantiga
con letra de Antón Tovar que lle chamaba “Non”. Ferro deciame: “Non
lle poña “Non”, póñalle “Cantiga ó
xeito vello””. E así lle quedou.

Noutra ocasión tamén tivo unha
longa loita por impedir a construcción dunha estrada pegada á capela
dos Remedios. Novo disgusto e volta
a loitar. Finalmente como mal menor
metérona por debaixo da ponte.
Foi un loitador incansable polos intereses da nosa cidade ¡cantos disgustos lle costou!, ¡cantos cabreos
pillou!.
Outra das súas grandes loitas foi a
recuperación de pezas arqueolóxicas. Tamén aquí tivo que loitar arreo.
Moitas veces había achados arqueolóxicos e a xente agachábaos. Alá ía
el. Fose quen fose o encubridor, non
paraba ata conquerir o obxecto para
o museo.
Un caso simpático foi o da Virxe
Vella de Reza que aparecera debaixo
dun retablo. O cura ía cambiala por
unhos aparellos de megafonía.
Enterámonos Anxo e máis eu,
comentámolo con Ferro e alá foi a
impedir o desaguisado.

Por aquel tempo, na inauguración da
exposición sobre “O Ourense monumental”, Don Vicente Risco fixo un
discurso moi comentado:

Era un home moi serio. Pouco dado
aos chistes. Por eso cando nos queriamos meter con el inventabamos
un achado, comentabamosllo, e
púñamolo en danza. Ó menor indicio de calquera cousa interesante
para o museo xa estaba disposto a
entrar en acción.

“...Quod non fecerunt Barbari
Fecerunt Barberini...”

Sobre a súa actividade política antes
e durante a guerra coñécense bas-
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tantes cousas: que axudou a Carballo
Calero, ós hirmáns Alvarez Blazquez,
á familia da que máis tarde sería a súa
dona e a moita xente máis, pero o
que pouca xente sabe é que estivo a
punto de ser claudiado. A el collérono en Madrid e metérono nun cuartel: “...eu estaba alí, ben vestido,
fino...estaba asustadísimo. Íannos
a deportar. Naquela época deportar significaba calquera cousa.
Entón coñecín a un sarxento galego, falei con el e non sei se fixo a
vista gorda ou se despistou, o certo
é que nun momento que fun as
letrinas conseguín escapar. Así salvei a vida”. Confesábame el nun
daqueles momentos en que nos quedabamos sós, non sei se como desafogo ou como mostra de confianza.
Falaba sempre en galego e tamén en
latín. Tiña obsesión coas etimoloxías
difíciles, cos topónimos e con todo
aquelo que tivese relación coas raíces etimolóxicas da nosa lingua.
Eu coido que o valor real dos seus

traballos, está máis nos camiños que
foi abrindo que nos traballos concretos que realizou, que xa de por si
teñen un grandísimo valor.
As súas teorías sempre foron moi discutidas. Por exemplo nunca viu clara
a solución do celtismo en Galicia.
Era moi riguroso e tíñalle un pouco
de xenreira aos fabuladores. Non se
pemitía nin lle permitía a ninguén
dar calquera cousa por certa, sen
antes contrastala documentalmente.
Como profesor tiña unha grande
confianza na xuventude. Sempre lle
andaba a dar voltas na cabeza á idea
da liberdade. Era moi aberto, crítico
e avanzado para a súa época, apesares de ser profundamente cristian.
Moi sinxelo e natural. Ser alumno del
era sinónimo de garantía e de éxito...
e así podería seguir falando e falando...
Conde Corbal e máis eu gastabamoslle moitas coñas. Iamos con frecuencia polo Museo. Axudabamoslle.

A peña do Parque. Acrílico / Tablex. Conde Corbal.
Vemos a Ferro rodeado por López Cid, Prego, Conde Corbal e Xaquín Lorenzo.
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Saïamos a tomar cuncas con el e
iamos moitas veces ó Tucho onde
deixou aquel escrito:
“ Neste recuncho do vello eirociño
Pintamo-la cana, bebemo-lo viño”.

Santa María
Madre e o Museo
Arqueolóxico vistos por Xosé Conde
Corbal.

Francisco Fariña Busto
Director do Museo Arqueolóxico Provincial de
Ourense.
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Don Xesús Ferro Couselo,
arquiveiro e director de museo
Francisco Fariña Busto

No mes de xuño do 1941 superaba as probas selectivas ó
Corpo
Facultativo
de
Arquiveiros, Bibliotecarios e
Arqueólogos do Estado un home
de corpo míudo e rexo corazón.
Estivera vencellado ó mundo do
ensino, e tiña vocación de profesor e mestre -que exerceu en Tui
e en Madrid-, pero as circunstancias -e tamén a súa experiencia e
formación nos saberes da paleografía e a diplomática, que adequirira a carón do seu tío, don
Xosé Couselo Bouzas- decantaron o seu porvir profesional.
Elexíu don Xesús Ferro Couselo
o seu destiño en Ourense, onde
chega, en novembro dise mesmo
ano, para facerse cargo do
Arquivo de Facenda, e, por selo
único facultativo existente, acumúlanselle a Biblioteca e mailo
Museo, dos que se fai cargo nos
meses seguintes.
Na Cidade das Burgas reencóntrase con vellos amigos, ós que,
inmediatamente incorpora no
traballo común de facer país
dende a profesionalidade, outorgándolles un apoio e un recoñecemento oficial que se lles negaba. No nadal do 41 propón a creación
dun
Grupo
de
Colaboradores do Museo para
articular en torno ó Museo os
labores de investigación e recuperación de pezas que permitisen a súa práctica recreación,
pois o incendio do 1927, que
esfarelara a Biblioteca afectara
tamén ó Museo e facíase precisa
unha acción continuada que per-

mitise reagrupar os fondos, diseminados en diversos locais e
recuperar a súa función cultural
mediante a permanente exposición pública
Era naquel momento o Arquivo
de Facenda, do que se fai cargo,
unha morea inxente de documentación desorganizada,
xa
que incorporado ós servidos
polos funcionarios do Corpo
Facultativo de Arquiveiros a
finais do século XIX, estivera
cáseque sempre servido por persoal foráneo, con estancias breves, pois de seguido ían trasladados a Madrid. Á chegada de
Ferro estaba vacante por xubilación de D. Juan Fernández
Pérez, quen o desempeñara
como encargo acumulado á
Biblioteca Pública, da que era
titular, e que tivo como labor
principal a reconstrucción desta
Biblioteca, que logrou en pouco
tempo, como moi ben ten destacado o propio Ferro tanto nas
memorias anuais da “Junta del
Patronato
provincial
de
Archivos, Bibliotecas y Museos”,
como nun artículo de prensa
publicado en La Región, co título Dos Bibliotecas y dos bibliotecarios en Orense.
Estaba o Arquivo nos sotos da
Delegación de Facenda e á súa
organización adícouse de cheo
Ferro, que pronto se decatou da
importancia das series que ía
lendo, catalogando e separando:
as propiamente administrativas,
constituidas a partires do
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Portada do folleto divulgativo editado polo Museo Arqueolóxico
Provincial no seu centenario.
Deseño PACO BOLUDA.

momento da creación das
Delegacións de Facenda no ano
1881, que deberían agardar que
pasase o tempo legalmente establecido para ter a consideración
de fondos históricos; as procedentes dos órganos administrativos que as precederon: as
Administracións
Económicas
Provinciais
(1869),
a
Administración Provincial de
Facenda (1845. Reforma de
Mon), a Administración de
Rentas Nacionais (1839) e maila
Administración
de
Rentas
Provinciais, presidida polo
Intendente no ano 1817, herdeira da Contaduría de Rentas
Provinciais, nacida por R. D. do
ano 1789. Tiña pois, cáseque
dous séculos de historia reunidos do lado das series administrativas directas.
Lendo papel a papel e libro por
libro, vai identificándoos e valorándoos, coa súa teimosía e
laboriosidade, facendo unha
inmersión noutros séculos e
noutros mundos. Os coñecementos que adquire son moi
amplios e gratificantes e pronto
se porán de manifesto en traballos como a súa tese doctoral
(presentada en 1946, na que
esculca nas orixes, función e significado dos gravados rupestres
de Galicia con polémica repercusión) e en diversas publicacións,
conferencias, así como no subministro de informacións a colegas e amigos, etc.. Clasifica a
documentación procedente dos
arquivos dos antigos conventos,
mosteiros e ordes militares
ourensáns, que foran incorporados á Nación como consecuencia das leis desarmotizadoras do
pasado século (1820, 1835 e

seguintes), como os de Ribas de
Sil
e
Celanova,
os
de
Montederramo e Oseira, por non
citar máis que algúns tan importantes para a historia, con documentación dende o século X ata
o ano 1835, en papel e en pergamiño.
Do mesmo xeito, identificou e
agrupou a documentación xerada pola propia Facenda, como o
Catastro do Marqués da
Ensenada, feito por iniciativa
deste ministro de Fernando VI, a
mediados do século XVIII, en
todo o reino de Castela, documento de carácter fiscal feito
para a implantación da Real
Única Contribución e consiste
nunha estadística da riqueza rústica e urbana, industrial e de
comercio, e dun vecindario ou
estadística da poboación da antiga provincia de Ourense.
Por último fixo outro grupo coa
documentación xerada pola propia Facenda en cumprimento das
leis desamortizadoras, civís e
eclesiásticas, consistente en
expedientes de ventas de bens e
rentas do clero, de redención de
censos e foros, subastas, arrendos, etc., libros auxiliares con
compradores e redimistas, de
arrendos, etc.Toda ela documentación riquísima para o estudio
do proceso desamortizador, do
mundo agrario e das institucións.
Sentou así, en pouco tempo, as
bases para solicitar a creación
dun
Arquivo
Histórico
Provincial, como centro diferenciado, o que fai a finais de
1942 e logra formalmente no ano
seguinte, aínda que durante
moito tempo, como Seccións
diferenciadas, se manterán nos
mesmo locais do Arquivo de
Facenda.
E unha vez lograda a creación
procurou recoller -en moitos
casos, salvar do lume- a docu-
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mentación
da
propia
Administración, da Audiencia,
dos Concellos (non sempre con
éxito), cos que forma novas
series no Arquivo Histórico,
onde tamén ingresan algúns
arquivos particulares, tanto por
donación como por depósito e
mesmo compra.
O seu paso pola Biblioteca,
encargo que mantivo apenas un
ano, ten menor relevancia da
que ofrece o labor que desenvolveu no Museo. Con todo,
naquel local ganado para a cultura aportou o seu grao de area
dándolle novos azos á lectura
coa organización paralela de
actividades de promoción.
Paralelamente ó traballo que fai
no Arquivo, tenta conseguir
locais axeitados para a instalación dos fondos do Museo, que
incrementa considerablemente
coas súas xestións e coa axuda
dos que incorpora ó labor, xa
que sempre mantivo a idea de
que o traballo con futuro era o
traballo de equipa, no que se
sumasen esforzos. Maniféstao
coa proposta da creación do
Grupo Marcelo Macías de
colaboradores no final do 41,
declárao na presentación do primeiro volumen do Boletín do
Museo Arqueolóxico en 1943, e
será teima que xurdirá constantemente nos escritos -como nos
dos anos cincuenta e dous cando
proxecta a instalación dos fondos do Museo na nova sede
adquirida a tal fin, ou nos dos
anos sesenta-, e porao en obra
co relanzamento do Grupo
Marcelo Macías e a edición do
Boletín Avriense, co mecenazgo
da Fundación Barrié de la Maza,
Conde de Fenosa, a partir do
ano 1971.
Ingresarán así numerosas pezas
desde comenzos da década dos
coarenta: os materiais do Castro
de Troña, cuasi perdidos logo do
incendio do Balneario; pezas

aparecidas no Castromao; a proposta de adquisición da colección numismática de don
Marcelo Macías -que se non conseguíu-; as xestións realizadas
para conseguir a colección de
don Federico Maciñeira, que
pasou a Universidade Compostelá; un escudo da Cidade de
Ourense; os materiais das mámoas de Esgueva, escavadas clandestinamente; os das escava-

o encargo, que manterá ata o 55
e volverá a recibilo, xa dun xeito
definitivo, en 1957.
Pero será na década seguinte, a
dos cincuenta, unha vez resolta a
grande dificultade de non ter un
local,
adquirido
o
Pazo
Episcopal e ó contar cunha sé
capaz e de grande entidade,
cando se volcará na percura de
novos fondos e coleccións, tanto

as que compre citar unha sobre
arte cisterciense, outra sobre a
riqueza
monumental
de
Ourense, ou as que organizou
dende o Arquivo. Fixeron época

PLANTA PRIMEIRA
1. Exposicións temporais
2. Prehistoria
3. Cultura Castrexa
4. Escultura castrexa
e galaico.romana
5. Epigrafía romana
6. Historia do edificio
7. Claustro románico

Planta primeira

PLANTA SEGUNDA
1. A conquista romana
2. Época galaico.romana
3. Alta Idade Media
4. Castelos e poblados
5. O Renacemento

Planta segunda

MUSEO ARQUEOLÓXICO PROVINCIAL

cións de Cameixa e outras máis
que entonces se comenzan,
etc...Por iso non resultan extranas as palabras que lle adica don
Casimiro Torres: “...los fondos
del Museo allegados en gran
parte por la Comisión de
Monumentos y en no pequeña
proporcionalmente por el celoso
compañero don Jesús Ferro, mi
predecesor...”. A chegada de
novos funcionarios o manterá
apartado relativamente da actividade do Museo ata os medeados
do 1950, en que recibe de novo

para o Museo como para o
Arquivo. Ingresan así o depósito
de Calvi, a lápida fundacional de
Rocas, o donativo de dona
Modesta Parada Justel coa obra
do seu irmao Ramón, o de dona
Enriqueta Cort, polas xestións de
dona Modesta Parada, a formidable donación Conde Valvis cos
materiais de Armeá entre outros
importantes fondos, o verraco de
Bembibre,
que
xestiona
Laureano Prieto; pero tamén
actividades de difusión como
conferencias e exposicións, entre
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a que montou no Liceo
Ourensán no ano 1947 co gallo
do Centenario de Cervantes.
Constaba de varias seccións,
como a de arqueoloxía, bibliografía e histórico-documental. As
pezas expostas procedían do
Arquivo Histórico Provincial, do
Museo Arqueolóxico e mais da
Catedral e na súa maior parte
eran completamente descoñecidas dos cidadáns. Outra foi a
que dedicou a figura do P. Feijóo co motivo da inauguración
do novo edificio do Arquivo, no

vos ou coleccións en mans de
particulares e a integración, noutros casos, de documentación en
trance de desaparición.

ano 1964, e na que figuraban a
mascarilla do escritor e outros
documentos cedidos polos seus
descendentes, que hoxe están
constituidos en depósito no
Museo Provincial.
Dun xeito similar ocurre no
Arquivo. No edificio adquirido
para Museo albergarase tamén o
Arquivo Histórico, cunhas instalacións provisorias en tanto non
se acomete a remodelación,
onde procurará completar as
series documentais existentes. O
ingreso máis salientable no
Arquivo foi o da documentación
medieval do Concello de
Ourense. A primeira entrega
fíxose no ano 1949 e a segunda
no 1959. Contén documentación
medieval riquísima, como a dos
libros de actas en lingua galega e
outros papeis e pergamiños,
dende o século XIII. Pero tamén
xestiona a transferencia da documentación notarial centenaria
dos distintos partidos xudiciais
da provincia, que vai a formar a
sección do Arquivo máis voluminosa e fundamental para a historia da nosa provincia, dado que
nos protocolos se reflexan os
máis íntimos latidos da vida da
cidade e da provincia e as relacións de todo orde co resto do
mundo. Asimesmo a documentación das antiguas Contadurías de
Hipotecas,
antecesoras
do
Rexistro da Propiedade, que
engrosan o Arquivo por imperativo legal. Mais, debullada e
publicada esta documentación
na que será contribución fundamental ó coñecemento da lingua
e a vida galega medieval, presentada en 1967, A vida e a fala
dos devanceiros, Ferro non se
para, senón que xestiona e
fomenta a adquisición de arqui-

Desta serie o ingreso máis
importante por doación é o do
Arquivo do Maqués de Leis, que
abrangue fondos de diversas
casas da nobleza e fidalguía
galega (Casas do Pazo de Sta.
Maniña de Augas Santas,
Fontefiz, Vilariño do Campo,
Arxeriz, Pontevedra, etc.) que
van dende o século XV ó XX. A
súa importancia para a nosa terra
pona de manifesto o feito de que
a nai do P. Feijóo, procedía
dunha destas casas. Outras
adquisicións son as dos Méndez
Montoto e os Boán, familias de
forte arraigo en Ourense.
Froito do seu degaro é o logro
dun edificio que reune en sí
mesmo singular relevancia, o
que foi Pazo Episcopal, como sé
do Museo e mailo Arquivo.
Adquirido en 1951, procurou a
súa renovación funcional para
adaptalo ós novos servicios, o
que logrou sen alterar a súa singularidade arquitectónica, coa
colaboración de Francisco Pons
Sorolla como arquitecto das
obras. Durante as obras suscitouse unha polémica curiosa. As
obras acometéronse en tres fases
sucesivas, o que permitíu primeiro a recuperación da parte sobre
a rúa de Hernán Cortés, onde se
emplazou o Arquivo Histórico, e
a parte románica, para abordar
seguidamente a do resto do edificio, a que dá sobre as escaleiras de Santa María e a rúa do
Bispo Carrascosa. Foi entón, no
ano 1962, cando algúns ourensáns, reeditando o vello conflicto
do século XVI que descoñecían,
pediron o derribo dunha parte
do edificio e tentaron movilizar á
opinión pública no seu favor.
Non o conseguiron; o tesón, o
coñecemento e a decisión de
Ferro impuxeron un criterio lóxi-
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co, que non sempre conseguíu
que lle recoñecesen, e hoxe
podemos ver un monumento
singular que representa a historia
da Cidade e o seu devalar histórico dende a Edade Media –afundindo as súas raigañas na
Romanidade– ata o presente. O
que se pretendía por algúns era
darlle meirande amplitude á Rúa
da Coroa, hoxe do Bispo
Carrascosa, xa que non permitía
circular en doble dirección ós
coches e ademáis, decían, a
parede amenazaba ruina. Eran
practicamente os mesmos argumentos que se usaran
nos
comenzos do século XX e polo
ano 1865, e que parcialmente
tiveran eco no proxecto de
Vázquez-Gulias, dos anos vinte,
no bispado de don Florencio
Cerviño, cando se retranqueou o
muro do peche do xardín e se
fixeron as arcadas ou soportal
que agora se ve. Esquecéranse
os promotores de tal cousa que
o edificio adquirira consideración do monumento en 1931, e
que contaba coa protección legal
que o salvagardaba, ademais de
que a eliminación de toda a
fachada principal barroca e parte
da edificación románica interior
suporía a destrucción dos valores do propio edificio.
Non foi o único atranco, xa que
neste mesma década asistíuse a
unha depredación constante dos
bens culturais, nunca suficentemente valorados e apreciados, e
don Xesús tivo que loitar practicamente só contra un tráfego
que o desbordaba, en situacións
que trataban de deixalo en evidencia e fronte o que mantivo
sempre unha actitude de respeto
da legalidade e firme defensa
dos intereses colectivos. E a
carón da súa defensa dos bens
moveis, a loita para acadar recursos e intervencións que revalorizasen e recuperasen os grandes
monumentos ourensáns, propoñendo declaracións oficiais

como monumentos ou conxuntos históricoartísticos, percurando recursos económicos para
invertir e salvalos da ruina,
cunha vontade que mesmo un
delegado de Facenda recoñeceu
que non sabía como era capaz
de lograr tantas cousas tendo
tantos elementos en contra.
O resultado final das obras de
adaptación do edificio para
Museo e Arquivo foi unha, por
naquelas datas -1964-, espléndida e ampla instalación do
Arquivo Histórico que compensou certamente os contratempos
sufridos, e, máis aínda, a reapertura do Museo no ano 1968 que
permitíu contar cunhas instalacións novas, con posibilidades
de crecemento e desenvolvemento inmediato, endebén as
instalación museográficas non
ficasen todo ó gusto de don
Xesús. Lograda por fin unha sólida base de acción, con posibili-

riais das escavacións en Santa
Ádega e as de Castromao, continuación das emprendidas con
anterioridade; a recuperación de
aras, estelas, e os materiais das
escavacións que propón e
anima: Ouvigo, Castro de Novás.
A donación dunha obra de Puga
por don Alvaro Gil, en 1971,
supuxo un aldabonazo
na
colectividade e parecía inmediata a consecución dun depósito
amplo con obras del Museo del
Prado e o relanzamento das
series de arte contemporánea,
pero non todo saíu ben.
Finalmente, dentro da súa labor
de promoción da artesanía, propónse, no ano 1971, a realización dunha exposición de cerámica galega, que, co entusiasmo
e colaboración que desperta,
consegue unha grande sona,
reunindo a carón das mostras
das tipoloxías históricas unha
importante colección de cerámica tradicional que, en parte, reci-

Claustro do M. A. P.

dades reais para unha acción de
promoción, lanzóuse novamente
á investigación arqueolóxica de
campo e a percura de novos fondos.
Nos anos sesenta e nos comenzos dos setenta ingresarán no
Museo os mosaicos descobertos
na Rúa, en Valdeorras, o Grupo
escultórico de Dionysos e
Ampelos de Mourazos, coa colaboración de Taboada; os moldes
de Erosa, tamén pola intermediación de Taboada; logo os mate-

be como donación o Museo,
enriquecendo as súas coleccións
e que é posible ver na que foi
sección e hoxe é Museo
Etnolóxico de Ribadavia.
Naqueles anos -década dos
sesenta e comenzos dos setentaen que Ourense estaba orfo de
locais que propiciaran a expresión plástica, habilitou unha
parte das sáas do Museo para
favorecer a actividade de creación artística das novas xenera89
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cións. Moitos dos creadores
ourensáns e bastantes foráneos
tiveron a súa obra nestas salas
do Museo e gardan garimosa
lembranza daquel tempo e
daquel home que os axudaba
amablemente. Pero, pesie a súa
acción, a sección de Belas Artes
do Museo, que con tanta preocupación procurou acrecentar,
segue agardando hoxe un espacio suficiente de exposición.
Da súa actividade, a que nos
aproximanos un pouco dende
estas liñas, resaltan os valores da
súa permanente adicación, teimosía, agarimo e intelixencia
que aportou nesta acción na
defensa, recuperación e reapropiación colectiva e individual do
noso Patrimonio Cultural común,
así como o da súa difusión, pola
obra propia e favorecendo a
doutros, e a creación de equipas
de traballo que podan desenvolver axeitadamente a tarefa.
Adicouse a ela don Xesús con
esforzos e decisión pero tamén
con rectitude ética e coñecemento suficiente, sen lle importar as
consecuencias ou o qué dirán, e
hoxe podedes vela eiquí reflexada no edificio e nas coleccións
deste Museo Arqueolóxico
Provincial e máis nas do Arquivo
Histórico de Ourense ou tamén,
máis caladamente e sen tela destacado, en moitos dos monumentos da provincia de Ourense
polos que se interesou procurando a súa protección eficaz e a
dotación de recursos para mantelos dignamente, e por iso,
cando os visitedes e disfrutedes
deles, non esquezades unha
lembranza para quen os recuperou como servicio público e
cidadán, don Xesús Ferro
Couselo.

Francisco Xavier Paz Garça
Ourense, Outubro de 1964

Secretário da Aula de Gaiteiros
Gomes Mouro e membro de grupo
Bate Certo.

Gaiteiro do retablo de Sta. María de Meiraos do Caurel. Portada do
Anuario da Gaita 1988.
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Gomes Mouro,
gaiteiro em Ourense no século XV.
Seu resgatador, Ferro Couselo.
Francisco Xavier Paz Garça

Noventa anos após o seu nasci-

1975, como justa é a reivindi-

mento em Valga reivindicamos

caçom na sua figura para a recu-

as nossas letras homenageando

peraçom de ámbitos que lhe

Raigame, atenta e fiel desde o

dom Xesus Ferro Couselo. O

correspondem ao nosso idio-

seu nascimento ao mais graiado

seu conhecimento e domínio

ma.

do nossa cultura, nom podia

go nessa época.

deixar passar esta celebraçom

de múltiplos saberes convertero-no em indiscutível autorida-

Precisamente à língua e ao

sem adicar as suas páginas ao

de na investigaçom e elabo-

acontecer do passado adicou

reconhecimento e divulgaçom

raçom histórica. A sua dimen-

Ferro Couselo grande parte do

da obra de Ferro Couselo. Por

som humana, cultural e científi-

seu trabalho. Sobre a sua pro-

isso, aproveitamos a palestra

ca pujo-a a serviço da recupe-

duçom científica eleva-se a

que se nos oferece para divul-

raçom da memória histórica de

ediçom de numerosos docu-

gar o documento transcrito em

Galiza.

mentos em galego dos séculos

A vida e a fala... que regula-

XIII ao XVI. Assim, em 1967 o

menta o trabalho do gaiteiro

Contudo, as terras de Ourense

Seminário

Gomes Mouro a meados do

–por

Taboada

Históricos da Fundación Penzol

século

Chivite– constituirom seu pere-

dava a lume “A vida e a fala

Ourense.

ne desacougo e tiverom nele

dos devanceiros. Escolma de

um dos mais conscienciosos

documentos en galego do sécu-

palavras

de

esculcadores da sua raigame e

lo XIII ao

de

Estudos

XVI”1.

XV

na

cidade

de

Ainda hoje, as fontes documentais para o estudo da história da
gaita e a figura social do gaitei-

história.
Nesta obra, Ferro Couselo

ro nem som tam numerosas

Justa foi, pois, a incoaçom de

selecciona e transcreve grande

como as iconográficas, nem

expedente polo concelho da

quantidade de documentos

têm suscitado análises porme-

cidade para o seu reconheci-

das terras de Ourense, fontes

norizadas concordes com a sua

mento como filho adoptivo de

imprescindíveis para o estudo

importância.

Ourense em 25 de Abril de

da Galiza medieval e do gale-

1. Ferro Couselo, Xesus, A vida e a fala dos devanceiros. Escolma de documentos en galego dos séculos XIII ao XVI, 2 vol., Fundacion Penzol. Seminario de
Estudos Históricos, Galaxia, Vigo, 1967.

91

~

foi ena vila de
Ponte de Lima
do Regno de
Portugal...”
Os nossos arquivos históricos

De 1458 é que

mal-conservam milhares de

data a avença

documentos ainda por resgatar

ao

e estudar apesar de esforços

G o m e s

generosos como o de Ferro

Mouro2. Trata-

Couselo. Neles guarda-se, por-

se do docu-

tanto, grande parte da história

mento

da gaita e a figura do gaiteiro na

antigo conhe-

Galiza. Este documentos som as

cido que regu-

mais importantes testemunhas

lamenta a acti-

do acontecer da Idade Média e

vidade profis-

desses Séculos Obscuros que

sional dum gai-

nom os fôrom só para a língua,

teiro, os seus

mas qualquer facto diferencial

direitos e os

mesmo a gaita e o gaiteiro. Em

deveres a cum-

quanto nom achar novos docu-

Portada de “A vida e fala dos devanceiros”.

mentos, os que conhecemos
apenas permitem espreitar a

gaiteiro

mais

prir. Com efeito, é na cidade

pra do mosteiro de Monfero.

importância do gaiteiro na

de

Ourense,

em 14 de Dezembro desse ano,

sociedade galega –urbana e

No ano 1418 –em 13 de

que o Concelho da cidade fai

rural– deste séculos.

Dezembro– segundo consta

“aviinça” com Gomes Mouro,

num documento guardado no

por sua vida, estando obrigado

Conhecemos alguns documen-

arquivo da catedral de Tui, o

a pagar dezaoito maravedis

tos como no que é citado o gai-

cabido desta cidade fai um

cada ano para poder desenvol-

teiro Johan Gonçalves e do que

apeo em que, indirectamnete

ver a sua actividade.

nos deu notícia Ramón de

aparece, mais umha vez, a figu-

Arana. Neste, de 1374, o gaitei-

ra do gaiteiro: “... Constança

O documento pertence a A

ro apenas é citado como teste-

gayteyra moller que ffoy de

vida e a fala... no seu segundo

munha num contrato de com-

Martin Gayteyro morador que

tomo figurando com o número

2. Gomes nom era apelido como hoje aparece. Trata-se dun nome muito abundante na onomástica medieval galega e ourensana em particular. O mesmo
acontece com Garcia e Sueiro. A sua castelhanizaçom produz-se pola analogia com outros patronímicos como Lopes, Fernandes, Peres... Gomes sofreu castelhanizaçom e relegaçom a apelido sob a forma “Gomez”. Desta deturpaçom apenas se puderom salvar os Bieites -frequentemente Vieites- Temes -castelhano Temez- talvez Flores -filho de Floro, salvaguardado pola confusom com o substantivo- e outros... mas a maioria dos nossos patronímicos seguirom o
caminho da castelhanizaçom como Eanes-Yañez, Gonçalves-González, Nunes (filho de Nuno) -Núñez, etc. Outros patronímicos sofrerom castelhanizaçom
parcial: Vasques-Vazquez (castelhano Velázquez), Migues-Miguez (castelhano Miguélez), Mendes-Mendez (castelhano Menéndez-Meléndez)
Acerca substituiçom linguística pode ver-se Como e por que os escribáns deixaron de empregar o galego, do própio Ferro.
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189. A seguir, reproduzimo-lo

tando branca en tres diñeyros,

em Raigame para a sua divul-

de cada hum ano, por cada

gaçom e estudo.

dya de San Martyño, por sua
vyda, e que fose en proueyto,
fauor e onrra e ajuda do dito
conçello, e do al, que fose libre

peyte á parte agardante, por

Aviinça de Gomes Mouro,

e quyto e eysento de todos e de

nome de pena, pustura e ynte-

gayteyro, por sua vida,

caes quer pedidos e moedas e

rese, quyñentos mrs de uoa

cada

XVIII

tales conçelláueles que se dey-

moeda e á vos del Rey outros

fiador

taran e derramaren ena dita

tantos, e, a dita pena pagada

çibdade, e gozase de todos los

ou non, esta carta e as cousas

priuylejos, franquesas e liber-

en ela contyundas fyquen fyr-

Ena çidade d’Ourense, des e

dades que an e goçan os vysi-

mes e vallan por tenpo de vyda

sete dias do mes de desenbro,

ños da dita çibdade, par’o

do dito Gomes, gayteyro. Feyta

ano Domini M.º CCCC L VIII

qual os ditos juyses e rejedores

a carta ena dita çibdade

anos, ena praça do Canpo3,

e procurador diseron que obri-

d´Ourense, ano e dya e mes

estando y presentes Gonçaluo

gauan os bees do dito conçello

sobre ditos. Testigos que foron

Lopes, Gonçaluo Peres de

para le faser saan e de paz a

presentes: Johán de Meyjón

Reqeixo, juises da dita çidade,

dita avynça e para le non

frío, Ares de Monterroso,Loys

Vaasco Gomes, Johán Cortydo,

pasar contra elo para tenpo de

Garçía, Afonso Fernandes,

Martín do Cabo, rejedores,

sua vyda. E o dito Gomes, gay-

mercadores. E de mays que

Nuno d’Ousende, procurador

teyro, diso que asy reçibya en

daua pera elo consigo por fia-

do conçello da dita çidade, en

sy feita a dita avynça dos ditos

dor, deuedor principal, paga-

presença, de min o notario et

juyses e rejedores e procurador,

dor, Afonso do Barral, alfaya-

testemuyas de juso escriptas,

et que se obrigaua de pagar de

te, vesiño da dita çibdade, que

outrosy estando y presente

cada hun ano os ditos des e

presente está. Et o dito Afonso

Gomes Mouro, gayteyro, logo

oyto mrs da dita avynça, por lo

do Barral, diso que asy se obri-

os ditos juises et rejedores et

dito dia de San Martiño, e con-

gaua por tal fiador do dito

procurador diseron que fasían

prir e agoardar todas las cou-

Gomes, gayteyro, que obriga sy

aviinça et reçebyan por vesiño

sas e condiçoens que en esta

e seus bees á dita fiadoría.

da dita çidade ao dito Gomes

carta son contiundas e cada

Mouro, gayteyro, por todo

hua dellas; que obrigaua asy

tenpo de sua vida e que se

mesmo e a todos seus bens

byese morar á dita çibdade e

móvelles e rejeces, avydos e por

que pagase de cada hun ano

aver. E quanquer das partes

avynça ao dito conçello des e

que contra esto for ou pasar e o

oyto mrs de moeda vella, con-

non conprir e agoardar, que

ano,

moravedís.

por
Seu

Payo Macho

3. Hoje Praça Maior.

93

~

MAPA DA ZONA

Xoan Carlos Rivas Fernández

da Fundación “Otero Pedrayo” desde

sios, etc. Colabora a miúdo nalgúns

Ourense

1987.

Museo

xornais de Galicia, nos que xa publi-

Arqueolóxico Provincial de Ourense

cou máis dun centenar de artigos

Topógrafo Colexiado e Funcionario

desde tempos de Ferro Couselo, co

sobre divulgación e defensa do patri-

da Administración Local. Director do

que colaborou e chegou a ter grande

monio cultural ourensano e galego.

Museo

Ourense.

amistade. É Membro titular do seu

Grande coñecedor das terras de

Académico Correspondente da Real

Grupo “Marcelo Macías”, nomeado

Ourense, no seu haber ten importan-

Academia

1977.

por Orde da antiga Dirección

tes achados artísticos e arqueolóxi-

Membro do Instituto de Estudos

General de Bellas Artes en 1972. Ten

cos, moitos deles doados ou xestio-

Galegos

do

publicados máis de sesenta traballos

nados para o Museo Arqueolóxico

de

de investigación en diversos boletíns

Provincial.

Prehistoria e Arqueoloxía desde

e revistas especializadas, así como

1977. Membro da Xunta de Goberno

comunicacións en congresos, simpó-

C.S.I.C.,

Municipal

de

Galega

“Padre
na

desde

Sarmiento”

súa

sección

Vinculado
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UNHA ENXEÑOSA CONSTRUCCIÓN
RUPESTRE: O MUIÑO DAS CANÁS(*)
Xoan Carlos Rivas Fernández

É curioso decatarse como nestes
últimos tempos a figura e obra de
Xesús Ferro Couselo está sendo
avaliada e engrandecida fundamentalmente como defensor por
antonomasia do patrimonio
arqueolóxico e artístico galego. E
esto é verdade, si. Pero esta
laboura que desenrolou fielmente, non tanto pola obriga do funcionario e seu cargo, como
dende unha vehemente e natural
actitude ética, cultural e de compromiso coa súa terra, quizais
estea diluindo dalgún xeito
outros dos seus indudábeis e
máis importantes méritos no
eido do estudo e da investigación. E podo dicir que entre eles
estaba tamén, anque moi acochado e inédito nas publicacións, o
eido da etnografía, interesándolle
moito os traballos de especialistas nesta materia como Fritz
Krüger, Mattos, Viana, Jorge
Días, Leite de Vasconçelos, Pires
de Lima, o propio Risco,
Laureano Prieto co que colaborou, e, como non, os do seu grande amigo “Xocas”.

Estamos en terras de Allariz, a uns
catro quilómetros desta vila cara a
Celanova, e no fondo do val do
Arnoia, moi preto xa das súas augas
e por baixo da vella verea ou camiño real que levaba ás ditas poboacións. O entorno é abraiante, estamos no medio dunha fermosa fraga
autóctona, baixando dende As
Quintás ao río, pero indo cara A
Portela en percura do Regato das
Regueiras para seguilo ata o seu
encontro co Arnoia, onde se atopa o
Muiño das Canás.

Con este cativo traballo quero
lembrar, polo tanto, ó tamén
investigador etnógrafo D. Xesús
Ferro Couselo.

Noutrora foran terras de San
Rosendo e dos seus frades; moi

Nesta paraxe é o imperio do carballo, que deixa pouco máis respiro
para algúns que outros vellos caracochos de castiñeiros. Case non se
pode avanzar, encargarse delo a
pronunciada pendente, as pólas baixas, as moitas silvas, as xestas e ata
as espiñas dos abruñeiros bravos; a
falta de xente no campo permite
hoxe medrar todo esto en demasía.
Os encostados carreiros xa son
tamén impracticábeis e van xalonados con pequenos muros de desgastadas pedras, moitas cubertas xa
con espeso manto de musgo, e nos
dos sucalcos xa só se adiviñan.
Houbo lóstregos e chuviscou algo,
cheira a humidade e a herba fresca.
É a Galicia marceada que xa sae da
invernía.

preto está a igrexa de San Trocado,
onde fai anos atopouse unha antiquísima necrópole; cara o Sur, un
quilómetro por riba de nós está
Pazó e Amiadoso, con importantes
elementos arquitectónicos mozárabes, feitos por aqueles fuxidos das
terras dos mouros que quizais acolleu aquí tamén o Santo abade de
Celanova.
Xa pasaron moitos anos dende que
vira por primeira vez esta reliquia
arquitectónicoetnográfica, o Muiño
das Canás, descoñecido no mundo
da cultura e, dende logo, dos inventarios da etnografía galega, chamado
tamén por outros veciños da bisbarra o Muiño do Demetrio, polo que
fora o seu derradeiro muiñeiro e
propietario; daquelas levara eu aos
arquitectos Xavier Suanzes e Iago
Seara, interesados xa polo patrimonio cultural e etnográfico da nosa
terra, e tamén por coñecer, coma
dicían eles, as “solucións técnicas”
da rudimentaria fábrica de moer.
O muiño está situado nunha colosal
atalaia rochosa na marxe esquerda
do Arnoia, a uns 15 metros de altitude sobre as súas augas; encóntrase
tamén preto do Regato das
Regueiras, que pouco despois de
dar parte das súas augas ao muiño,
desemboca no Arnoia.
Evidentemente trátase de unha

Axudáronme con grande eficacia neste traballo Carlos Domínguez, leal amigo e xa veterano cola*borador
en moitas andainas arqueolóxico-etnográficas, e seu fillo Xosé Carlos que xa está tamén a traballar rexistrando o patrimonio cultural máis esquecido da nosa terra. Dos valores de ambos fago aquí
recoñecemento.
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tiña que levar unha pequena inclinación.

construcción rupestre, xa que en
parte aproveitaron as características
naturais da grande formación granítica que alí aflora; no resto do rudimentario edificio foi completamentado coa realización de muros de
cachotes e de tres dificeis e duros
traballos de tallado na dita rocha,
para facer espacios respectivamente
a parte da vivenda ou estancia superior, para o depósito de auga baixo
a entrada da canle, e na cota máis
inferior para a ubicación dos rodicios con as súas correspondentes
rodas de moer.

Os debuxos que aquí se amosan,
aínda con ser unha boa e moi descriptiva axuda, non dan idea cabal
da increíbel e hábil utilización que
se fixo do rochedo para asentar nel
todas as instalacións necesarias para
levar a cabo o tradicional proceso
de moenda a partir da forza da auga.
Non describirei agora o funcionamento dun muiño desta clase, por
estar dito dabondo nos manuais de
etnografía, e só subliñarei as características concretas de todo este
rudimentario complexo, principiando pola súa parte superior.
En primeiro lugar tallouse na pendente rocha unha banqueta de aproximadamente 4 metros de lonxitude, case en horizontal, por 1,60 de
frente; despois afondouse aínda
moito máis na dura rocha, até uns
5,50 metros, para chegar á cota das
porcas onde asentan os eixos dos
rodicios. A parte de rocha de cara
ao río quedou a menos altura que a
da plataforma anterior, polo que foi
suplementada con sillería irregular
ata chegar a uns 30 centímetros por
baixo da outra; é por elo que o chan
de madeira que asentaba entre elas,

Pola parte exterior do muiño, o
rochedo volve a baixar en doce talude ata uns 3 metros, e a seu pé pasa
a canle que fai de aliviadoiro ás
augas sobrantes do muiño, e que á
súa vez segue o seu curso a certa
altura á beira do Arnoia por esta
marxe esquerda, para regar uns
lameiros máis adiante. Aínda atopamos aquí, un pouco máis por riba da
cota da dita canle, con outra plataforma natural de uns 3 metros de
lonxitude, antes de se precipitar
definitivamente en vertical ata uns
15 metros de profundidade sobre as
mesmas augas do río Arnoia.
A parte lateral dereita, onde está a
porta do muiño, non presenta maior
problema para o seu cerramento, e
fíxose con sillería, a máis traballada
de todo o edificio. Fora, á esquerda
da porta, hai un sentadoiro ou pousadoiro baixo un sinxelo cobertizo
ou cabildo, hoxe desaparecido, que
estaba sostido pola prolongación
das dúas únicas vigas de madeira
que tiña o teito do muiño.
O lado esquerdo, en cambio, precisou xa dun elevado, atrevido e máis
rexo muro feito con grandes pezas
irregulares, que en seu contacto coa
rocha natural fóronse adaptando ao
seu perfil tal como ía caendo. Por
este lado son visitábeis tanto os
rodicios como os seus eixos e a
estructura de lousas ou sésigas que
teñen conta dos pés e das mós de
moer; para elo deixouse unha entrada a modo de cova entre os dous
promontorios rochosos, mediante
un tosco cachote que fai de lintel e
que, a pesar de estar rachado,
aguanta perfectamente o peso do
muro por estar a maior parte das
outras pezas trabadas entre si.
O chan de madeira que tivo o primeiro andar, non deixaba entrar a
luz natural na parte baixa, que era
onde tiña que estar máis tempo o
muiñeiro, e requería ter algún tipo
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de alumeado artificial con fachos,
candís de aceite, grasa, ou mesmo
carburo, etc. A máis da porta, os
muros levaban na parte superior
outros dous ocos, unha xanela cara
a parte do río Arnoia e outra lateral
mirando cara augas abaixo, con un
poio ou sentadoiro. Dende ambas
domínase unha paisaxe incomparábel.
O cerramento máis superior deste
edificio, cara o monte, foi solucionado con un enorme penedo natural, de case dúas toneladas, e que
seguramente estivera deitado da súa
parte exterior alí mesmo, sendo
levantado sen dúbida con moito traballo, e deixado de canto para
pechar por ese lado o muiño; a máis
desto tiña conta do teito, que por
aquí queda a tan só 1,40 do terreo
exterior.
Hai outros bloques de grandes
dimensións que tiveron que se
mover tamén, e ao carón mesmo
deste, atópase un que, este si,
houbo que arrancalo en canteira e
logo transportalo dende máis lonxe.
¿Como se conseguiu esto en terreo
tan illado, só con ruíns e moi encostados sendeiros? Pois con grande
traballo. O esforzo tivo que ser
ímprobo, e dende logo, con a concurrencia de moito persoal, o que
indica a grande importancia que
tiña noutros tempos industria tan
elemental pero, sen dúbida, tan vital
para a mantenza de moitas familias
de campesiños.
Evidentemente un muiño destas
características tiña que ser de réxime comunitario, e non privado ou
“de herdeiros”, só así poderase comprender o traballo acadado aquí, o
seu costoso mantemento e conservación ata fai medio século atrás.
A presa onde se capta a auga para o
muiño, está composta por dúas
boas laxas fincadas oblicuamente
no leito do regato ata máis da metade do seu cauce; a canle ten pouco
recorrido, sen case pendente, pero

leva pezas en media cana de pedra
labrada, incluso o aliviadoiro que
arrodea ó pé a maior parte do rochedo onde se asenta o muiño.
Non é este muiño de longo e pendente conducto final da auga ou
cubo, nin de cheminea vertical de
pedras redondas furadas, senón de
reservatorio ou depósito previo.
Nos cinco últimos metros a canle
está cuberta por rexas lousas de
pedra con máis anchura da normal,
porque en realidade non cubren o
tradicional cubo en pendente de
entrada da auga, -coma dixemos, o
corto recorrido da canle non dá
para que colla velocidade-, senón un
depósito de uns 2,50 por 2,80
metros de anchura e 3 de profundidade, feito na dura rocha. Deste
modo, por presión constante e non
por caida, dáselle forza á auga que
sae por dous buratos ou conductos
redondos, de unha cuarta de diámetro, tamén feitos a base de furar a
rocha natural, e que van dereitos a
encarar as culleres do rodicio.

pola desgastada rocha natural formando dúas fermosas e pequenas
fervenzas, e ata a mesma caida no
Arnoia faina sobre un colchón laxeado. Todo un belido espectáculo.
O Muiño das Canás é un dos moitos vestixios, fermosos e inseparábeis dos cursos dos nosos regatos,
testemuña dunha cultura milenaria
que xa morreu; museos vivos do
árduo quefacer dos devanceiros,
preciadas pezas que en calquer
adiantado e culto país xa levan anos
sendo obxecto dos máis solícitos
coidados. Como dixen ao comezo,
este é unha verdadeira xoia que
merece mellor futuro que o de
hoxe, en estado de abandono, sen
teito e con parte dos sillares dos
muros derrubados por mor dos consabidos gamberros; coido que, unha
vez revalorizado e dado a coñecer
aquí, sexa axiña restaurado e dotado
da correspondente sinalación, e do
sendeiro que permita o seu acceso
con máis comodidade a todos os
interesados nestes tradicionais valo-

En fin, calquer descripción que se
faga das características constructivas deste vello e particular muiño,
aínda facendo énfase en certos detalles, sempre desmerecerá da propia
contemplación in situ deste meritorio conxunto rupestre e de seu
entorno.

res culturais da nosa terra. A frescura e espectacularidade da paisaxe
virxe que o arrodea, previa limpeza
e coidado destas ribeiras do Arnoia,
será sen dúbida tamén outro aliciente para os visitantes.

A pontella do regato

No Regato das Regueiras, poucos
metros augas abaixo de onde se captan as augas para o muiño, atópase
unha pequena pontella, que é
tamén a máis rudimentaria en pedra
que coñezo. Como se está a ver nos
esquemas que fixen dela, trátase de
dúas pedras longas meténdose cara
o regato e a certa altura das augas
dende a marxe esquerda; outra máis
sobresae da marxe dereita esta vez
dende abaixo e frente as anteriores,
e unha terceira foi posta por riba
trabada nos extremos das outras e
sen tan sequera ser traballada.
Dende aquí ata a desembocadura a
uns 50 metros, o regato deslízase
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Xesús Ferro Couselo.
Relación dos seus traballos publicados
por orde cronolóxica.
Recopilados por Xoan Carlos Rivas

Anos 1931 e 1932
-O Xénesis e as primeiras dispersións dos pobos, “Logos”
Boletín Católico Mensual, núms. 12 e 20, Pontevedra, 1931 e
1932, respectivamente, pp. 120-123.
-¿Unha sustitución de nomes? (En torno ao Capítulo IV do
Xénesis). “Logos” Boletín Católico Mensual, núm. 21,
Pontevedra, 1932.
-Vemposta. “Logos” Boletín Católico Mensual, núm. 21,
Pontevedra, 1932.
Ano 1935
-El formalismo en la Escolástica. Rev. Tvde, ano I, abril, 1935.
-¿A donde va el mundo...? Rev. Tvde, ano I, núms. 2 e 3, maio
e xuño, Tui, 1935.
-La “Peña Encantada”. Rev. Tvde, ano I, núms.2 e 3, maio e
xuño, Tui, 1935 (en colaboración con José Fernández
Vázquez).
Ano 1936
-El tudense Francisco Sánchez, médico y filósofo. Rev. Tvde,
fundada e dirixida por D. Ferro Couselo, e editada polos estudantes do Instituto de Tui. Ano II, abril, 1936, núm. 4.
-Rúas vellas de Tui. Rev. Tvde, ano II, abril, 1936, núm. 4.
Anos 1941-44
-Museo Arqueológico de Orense. Rev. Memorias de los Museos
Arqueológicos Provinciales. 1941 (Madrid, 1942), pp. 119-122.
- Museo Arqueológico de Orense. Rev. Memorias de los
Museos Arqueológicos Provinciales. 1942 (Madrid, 1943), pp.
156-157.
- Museo Arqueológico de Orense. Rev. Memorias de los
Museos Arqueológicos Provinciales. 1943 (Madrid, 1944), pp.
119-120.
- Museo Arqueológico de Orense. Rev. Memorias de los
Museos Arqueológicos Provinciales. 1944 (Madrid, 1945),
pp.124.
-Museo Arqueológico de Orense. Su historia. Sus fondos y
biblioteca. Memorias de los Museos Arqueológicos
Provinciales, vols.II, III e IV, años 1941, 1942 e 1943, respectivamente. Madrid.
-Constitucionales y Realistas. Los comuneros de Valdeorras.
Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense, tomo XIV,
fasc. 1943-44, Orense.
-La Capilla y Santuario del Santísimo Cristo de la Catedral
de Orense. (En colaboración con D. Xaquín Lorenzo
Fernández). Boletín del Museo Arqueológico Provincial de
Orense, tomo I, 1943, Orense. Reimpr. Boletín Auriense.
Anexo 12, Ourense, 1990.
Ano 1946
-Rodríguez Pazos, P. Manuel, O. F. M. El Episcopologio
Gallego. Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense,
tomo XV, fasc. IV, 1946, Orense (crítica bibliográfica).
Ano 1947
-Comentario histórico, bibliográfico y arqueológico a la
Exposición. (Conferencia pronunciada en Ourense con motivo
da Exposición do Centenario de Cervantes e do Instituto).
Recensión en “La Región”, 1 de Maio de 1947.
-Necesidad de un palacio de Archivos, Bibliotecas y Museos.
“El Pueblo Gallego”. Festas do Corpus, Ourense, 1947.
Ano 1948
-Como nació el Seminario de Orense. “La Región”, 19/3/1948.

Ano 1950 e 1951
-La Torre de Quitapesares y el Duque de Arjona. Boletín del
Museo Arqueológico Provincial de Orense, tomo VI, 1950-51,
Orense, pp. 99-121.
-Nosa Señora da Barca. La Monaquía y el Santuario.
Prólogo a “La Santísima Virgen de la Barca y su Santuario”, do
Presbítero D. Vicente González Lorenzo, Ourense, Imp. Otero,
1951.
-Cosas y linajes del viejo Orense. Los Guadalupe. Rev. “Posío
Arte y letras”, fundada e dirixida por D. Jesús Ferro Couselo,
núm. 1, Xaneiro, 1951, Ourense.
-Sobre el Orense primitivo. Rev. “Posío Arte y letras”, núm. 2,
Febreiro,1951, Ourense.
-Los Monasterios de Oira y Requeixo y la Capilla de Santa
Catalina de Reza a Vella. Rev. “Posío Arte y Letra”, núms. 3,
4 e 5, Marzo-Abril-Maio, 1951, Ourense.
-Por qué el Padre Feijoo nació en Casdemiro. Rev. “Lar” da
Asociación Galega de Benificencia e Mutualidade, Buenos
Aires, Xullo, 1951, núm. 213.
-Pardos y Bazanes. “Un irracional disenso”. “Posío Arte y
letras”, núms. 6-12, Xuño-Decembro, 1951, Ourense.
Ano 1952
-Un milagro de San Rosendo en siglo XVII. Rev. “Posío Arte y
letras”, núms. 13-24, XaneiroDecembro, 1952, Ourense.
-Grandeza e fin da Casa e Torre de Marceo. Rev. “Posío Arte
y letras”, núms. 13-24, Xaneiro Decembro, 1952, Ourense.
-Dos magistrales estudios de toponimia. (Joseph Maria Piel.
Nomes de “possessores” latino-cristãos na toponímia asturogalego-portuguesa. Spta. Biblos, vol. XXII, Coimbra, 1948, e Os
nomes dos Santos tradicionais hispánicos na toponímia peninsular. Spta. Biblos, vols. XXV-XXVI, Coimbra, 1950). Rev.
“Posío Arte y letras”, núms. 13-24, Xaneiro-Decembro, 1952,
Ourense (crítica bibliográfica).
-Los Petroglifos de término y las insculturas rupestres de
Galicia. Ourense, 1952. Importante tese Doutoral que obriga a
reconsiderar algúns aspectos sobre o tema, e que foi analizada
por varios famosos investigadores. Da súa crítica bibliográfica
ocupáronse bastantes escritores, entre os que recordamos
agora a D. José Fernández Gallego (“La Región” de Ourense.
Sección “Índice de lecturas”, 30 de Outubro de 1952) e
Borobó (“La Noche” de Santiago, 31 de Xaneiro de 1953).
-O mar chamado de Arousa. “Rianxo”, suplemento de “Sonata
Gallega”. Festas da Virxen de Guadalupe, Riaxo, 1952.
-Fiesta y sermón de los gallegos de Veracruz el 25 de julio de
1795. Rev. “Lar” da Asociación Galega de Benificencia e
Mutualidade, Buenos Aires, núm. 224-25, 25 de Xullo de 1952.
Anos 1953 e 1954
-Alberto Vilanova Rodríguez. Vida y Obra de Manuel Curros
Enríquez. Rev. “Posío Arte y letras”, 1953-54, Ourense (círitica
bibliográfica).
-Orense en las memorias célticas de Bullet. Rev. “Posío Arte y
letras”, 1953-54, Ourense.
-Los romances y los libros de caballería en la onomástica
personal gallega de los siglos XV y XVI. Rev. “Posío Arte y
letras”, 1953-54, Ourense.
-El Orense Romano. Programa de Festas Corpus de Ourense,
1953.
Ano 1955
-Visión urbanística del Orense antiguo. La ciudad en sus orí-
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genes y en su desenvolvimiento hasta el siglo XIX. Edic.
Extra, 9-VI-1955. “La Región”, Ourense.
Ano 1956
-O noso pasado Histórico visto por Ferro Couselo. Entrevista
de Salvador Lorenzana en “Galicia Emigrante”, núm. 24, ano
III, Outubro 1956, Buenos Aires.
Ano 1957 e 1958
-D. Mauro de Luzón Castellá Ferrer, Paladín del Apostol
Santiago. Rev. Compostellanum, vol. II, núm. 2º, Santiago,
1957.
-O Deus Bandua da Veiga. “Homaxe a Florentino L. A.
Cuevillas”, Edit. Galaxia, Vigo, 1957. Tamén no Boletim
Mensual da Sociedade de Língua Portuguesa, Lisboa, 1968 (en
linguas galega e portuguesa, respectivamente).
-El convento de Santo Domingo de Orense. Boletín de la
Comisión de Monumentos de Orense, tomo XIX, fasc. I-IV,
1957-58, Orense.
-Un día en Ourense. Rev. “Vida Gallega”, núm. 735. Xuño,
1958, pp. 19-22.
-Del Porto Iriense a la Malatería. Notas sobre los orígenes de
Puentecesures. “La Noche”, Santiago, 6 de Setembro de 1958.
-Santa María Madre y el viejo Estudio de Gramática. “El
Pueblo Gallego”, Extra, 1958.
-Cómo e por qué os escribanos deixaron de empregar o galego. “Homaxe a Ramón Otero Pedrayo”, Edit. Galaxia, Vigo,
1958.
-La Catedral de Orense en su arquitectura y su historia. “La
Región”, 29 de Xuño de 1958.
-Comedias y saraos en las fiestas de antaño en Orense. “La
Noche”, 21 de Xuño de 1958.
-Orígenes de la ciudad y la Diócesis de Orense. Conferencia
en el “Orfeón Unión Orensana” o 27 de Novembro de 1957.
Resumen na “Región”, 28 de Novembro de 1957.
-Ribadavia en sus orígenes. “Vida Gallega”, 2ª época, núm.
728, Novembro 1957, Lugo.
Ano 1959
-Dos Bibliotecas y dos Bibliotecarios en Orense. “La Región”,
23-IV-1959.
Ano 1960 e 1961
-Galicia y Orense en la época de Velázquez. Conferencia no
[Paraninfo do] Instituto de Ensinanza Media de Ourense, o 20
de Abril 1960.
-Arte y artistas en Orense en la primera mitad del seiscientos. Antonio de Puga, Pintor orensano en la corte de Felipe
IV. “La Región”, Extra Festas, Ourense, 1960,29-VI-1960.
-Orense, ruta turística. “El Pueblo Gallego”, 29 de Xuño de
1960.
-Orense, ciudad monumental y turística. “La Región”, Extra
Festas, Ourense, 1960,29-VI-1960.
-A eirexa suévica no século VI. Rev. Bracara Augusta. Actas do
Colóquio Bracarense de Estudos Suévico-Bizantinos (2º fasc.),
vols. XI-XII, núms. 1-4 (43-46), 1960-61, Braga.
Ano 1962
-Estado del Monasterio de San Martín de Afora de la ciudade de Santiago, según una información procesal dada en
1262. Rev. Compostellanum, vol. VII, núm. 2º, Santiago, 1962,
pp. 321-323.
-Del nuevo al viejo Orense. La Plaza de San Martín y las
Burgas. “La Noche”, 25 de Xuño de 1962, Santiago.
-Santa Cruz de Arrabaldo y su iglesia románica. “Fin de
Semana”, Ourense, 3-8-62.
-El Palacio de los Armada en la plazuela del Cid. “Fin de
Semana”, Ourense, 24-8-62.
-Los Remedios. “Fin de Semana”, Ourense, 7-9-1962.
-Valores y posibilidades turísticas de la riqueza monumental
y artística de Orense. “Fin de Semana”, 14-9-1962.

-Santa Comba de Bande. “Fin de Semana”, 27-4-1962.
-La Trinidad y su atrio. “Fin de Semana”, Ourense, 19-101962.
-La Capilla de San Miguel de Celanova. “Fin de Semana”,
Ourense, 27-10-1962.
-La iglesia de Santo Domingo de Orense. “Fin de Semana”,
Ourense, 17-11-1962.
-La iglesia de Santa Eufemia. “Fin de Semana”, Ourense, 3-111962.
-En torno a una puerta románica de la antigua iglesia
monasterial de Junquera de Espadañedo. “Fin de Semana”,
Ourense, 24-11-1962.
-La iglesia monasterial de San Paio de Abeleda. “Fin de
Semana”; Ourense, 15-12-1962.
-Una cantiga de Pero Meogo, poeta del siglo XIII. “Fin de
Semana”, Ourense15-12-1962.
-El ara de las Ninfas de las Burgas. “Fin de Semana”,
Ourense, 22-12-1962.
-El magosto y su significado. “Fin de Semana”, Ourense, 9-111962. Tamén “Faro de Vigo”, 13-111964.
-La gran piedra de armas del pazo de Merens (Cortegada).
“Fin de Semana”, Ourense, 9-11-1962-La plaza de San Martín y las Burgas. “Fin de Semana”,
Ourense, 13-7-1962.
-Desde Santa María Madre a la Catedral. “Fin de Semana”,
Ourense, 22-6-1962.
-El Santo Cristo de Ourense. “Fin de Semana”, Ourense, 20-41962-Santa María la Real de Osera. “Fin de Semana”, Ourense, 115-1962.
Ano 1963
-Orense, punto de partida de importantes rutas turísticas.
“La Región”. Extra Festas, 1963, 29-61963, Ourense.
-Las rutas del Sil. La Ribera Sagrada. “La Región”. Extra
Festas, 1963, 29-6-1963.
-Comedias, danzas y otros regocijos en las antiguas fiestas
de Orense. “La Noche”, 28-6-1963, Santiago.
-De las antiguas Caldas al nuevo Orense. Programa de festas
da Ponte, ano 1963, e “La Voz de Galicia”, 24-7-1970.
-O Couto de Ervededo. Encrave de Portugal em Galicia. Rev.
Bracara Augusta. Actas do Congresso Histórico de Portugal
Medievo, tomo I, vols. XIV-XV, 1963, núms. 1-2 (49-50), Braga
(en lingua portuguesa).
-A Rainha Dona Tereixa, fundadora e primeiro Rei de
Portugal. Rev. Bracara Augusta. Actas do Congresso Histórico
de Portugal Medievo, tomo I, vols. XIV-XV, 1963, núms. 1-2
(49-50), Braga (en lingua portuguesa). Tamén refundido en
Rev. “Grial”, núm. 46, Outubro-Decembro, 1974, Vigo.
Ano 1964
-La restauración de la iglesia de San Tomé de Piñeiro.
“Diario de Pontevedra”, 8-11-1964.
-Del Orense Monumental. (Sobre debuxos de Conde Corbal).
Edic. Caixa de Aforros Provincial de Ourense, Decembro,
1964.
-El magosto y su significado. “Faro de Vigo”, 13-11-1964.
-Los problemas en torno a los orígenes de Compostela.
“Diario de Pontevedra”, 31-12-1964.
Ano 1965
-La cuestión de la limpieza de sangre en la muerte del Papa
León X (1513-1521). Rev. Compostellanum, vol. X, núm. 1º,
1965, Santiago.
-Os topónimos Grou, Grove e Grova, Tombo e Teriñuelo.
Actas do Congresso Internacional de Etnografia, promovido
pela Câmara Municipal de Santo Tirso, Julho, 1963, volume terceiro, Lisboa, 1965 (en lingua portuguesa).
-Temas Jacobeos. La “Pedra da Barca” y la “Barca da
Pedra”. “Diario de Pontevedra”, 21-3-1965, Pontevedra.
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-Fonte do Carmen, en Padrón. (Sobre un debuxo de Conde
Corbal). “Diario de Pontevedra”, 21-31965, Pontevedra.
-La Granja y solar de Fuentefiz, in Ayer y hoy del Pazo de
Fuentefiz (opúsculo). Ourense, Imp. “La Región”, 1965.
Ano 1967
-A vida e a fala dos devanceiros. Escolma de documentos en
galego dos séculos XIII ao XVI. Terras de Ourense I. (Dous
volumens). Edit. Galaxia, 1967, Vigo. Outro dos seus traballos
cumio, neste caso, básico para o coñecimento da Historia
medieval de Galicia e en especial para a de Ourense e a súa
comarca. Apreciadísima obra entre os especialistas na materia,
que en adiante posibilitará incontábeis ocasións de consulta e
estudo. [Foi eloxiosamente criticado, entre outros, por
Hipólito de Sa (“Faro de Vigo”, 7-5-1967) e Miguel González
Garcés (“Crónica do Concello e cidade de Ourense”, en “La
Voz de Galicia”, 28-4-1968) ].
-Monjes y eremitas en las riberas del Miño y del Sil. Rev.
Bracara Augusta. Actas do Congresso de Estudos da
Comemoração do Centenário da morte de S. Frutuoso, tomo I,
vol. XXI, fasc. 47-48 (5962), 1967, Braga.
-O Magosto do Señor San Martiño. Programa do IV Festa do
Magosto, 11-11-1967, Ourense.
Ano 1968
-Origen y formación de Ourense. Reseña da conferencia en
“La Región”, 9-4-1968.
Ano 1969
-Colaborou tamén en numerosas ocasións, nos periódicos
locais ourensanos “La Región” e “Hoja del Lunes”, especialmente no ano 1969, simultaneando con outros escritores, con
comentarios interesantes alusivos a fotografías de distintos
monumentos, rincóns e paisaxes da provincia, entre os que
destacamos: La iglesia de Santa Comba de Bande, El cimborrio de la Catedral de Orense, El Claustro procesional de
Celanova, La Burga de Abaixo, El relieve del
Descendimiento del altar mayor de Montederramo, El Cristo
de marfil del Monasterio de Oseira, La girola de la iglesia de
Oseira, El cruceiro de Failde del Barco, La Plaza Mayor de
Orense, San Pedro de Rocas, La iglesia de la Trinidad de
Orense, EL relieve de la Virgen y San Bernardo del retablo
mayor de Montederramo, etc., etc.
Ano 1971
-La “Tessera hospitalis” del Castromao. (En colaboración con
D. Joaquín Lorenzo Fernández). Boletín Auriense, tomo I,
1971, Ourense. Importante achado arqueolóxico efectuado
durante unha das Campañas de Excavacións por el dirixidas
neste oppidum castreño, coa consecuente solución á reducción da capital dos Coelerni: Coeliobriga.
-Las obras del convento e iglesia de Montederramo en los
siglos XVI y XVII. Boletín Auriense, tomo I, Ourense, 1971,
pp. 145-169.
-Sicenata Pacata. Boletín Auriense, tomo I, Ourense, 1971,
pp.285-287.
-Cerámica Gallega (en colaboración con Anselmo López
Morais). Catálogo I. Mostra de cerámica galega, Ourense,
Xullo, 1971.
Ano 1972
- “Gente llana con ventura”. Los Boanes. Boletín Auriense,
tomo II, Ourense, 1972. Extracto dun extenso traballo de
investigación inédito realizado sobre esta curiosa linaxe, da
que tamén tratou nunha conferencia pronunciada no Liceo de
Ourense co mesmo título, o 20-11-1948.
-Una lápida con el onomástico “Orius”. Boletín Auriense,
tomo II, Ourense, 1972.
-Un cuadro del pintor orensano Antonio Puga en el Museo
de Orense. Boletín Auriense, tomo II, Ourense, 1972.
-Un relieve popular de “San Autelo”. Boletín Auriense, tomo

II, Ourense, 1972.
-”tiles paleol’ticos de “As Eiroás” (Orense). Boletín Auriense,
tomo II, Ourense, 1972.
-Cerámica campaniforme de Maus de Salas. Boletín
Auriense, tomo II, Ourense, 1972.
-Un ara a “Sanctae Deanae”. Boletín Auriense, tomo II,
Ourense, 1972.
-Estatuas sedentes y una columna miliaria de Xinzo de
Limia. Boletín Auriense, tomo II, Ourense, 1972.
-El canónigo compostelano Ribadeneira, Oidor y Regente de
la Rota Romana. Su correspondencia con el Obispo de
Orense D. Dámaso Iglesias (1827-29). Rev. Compostellanum,
vol. XVII, núms. 1-4, 1972, Santiago.
Ano 1973
-Monte Córdoba, priorato de San Rosendo de Celanova en
Portugal. Boletín Auriense, tomo III, Ourense, 1973, pp. 7-14.
-Hidrónimos galaicos. Boletín Auriense, tomo III, Ourense,
1973, pp. 123-130.
-Don Pedro Ventura de Puga. Un plan de desarrollo para
Galicia en 1832. Boletín Auriense, tomo III, Ourense, 1973.
-Ventanal prerrománico del antiguo monasterio de
Bembibre (Viana do Bolo). Boletín Auriense, tomo III,
Ourense, 1973, pp. 176-178.
-Apostillas a un Catálogo de los pergaminos monacales de la
Catedral de Orense. Boletín Auriense, tomo III, Ourense, 1973
(crítica bibliográfica).
-La nueva Coelia: Celanova. “La Región”, Ourense. Edición
Extra Festas de Celanova, 12-8-1973.
-La iglesia y monasterio de Montederramo en inminente
ruina. Rev. “Temas de Arquitectura”, 1973.
Ano 1974
- “La Monja de San Payo”. Boletín Auriense, tomo IV,
Ourense, 1974, pp. 67-81.
- “Sobre la romanización del Sur de Galicia”. Boletín
Auriense, tomo IV, Ourense, 1974 (crítica bibliográfica), pp.
255-259.
-El topónimo “Bousés”. Boletín Auriense, tomo IV, Ourense,
1974 (puntualización a unha errónea etimoloxía).
-Guía Sumarísima del Museo Arqueológico Provincial de
Orense. 1975, Vigo. Tamén no Boletín Auriense, tomo IV,
Ourense, 1974, pp. 189-238.
Ano 1975
-A miña cativa lembranza de Castelao. Boletín da Real
Academia Galega, tomo XXXII, nº 357. A Coruña, 1975.
-El Monasterio de San Salvador de Vilaza en tierras de
Baronceli. Boletín Auriense, V. Ourense, 1975, pp. 37-41.
-El sitio de Badajoz. Boletín Auriense, V. Ourense, 1975, pp.
43-85.
Ano 1976
-Excavaciónes en el Castromao. N.A.N. Prehistoria, 5. Madrid,
1976, pp. 344-354.
-Las monedas de Castromao. (En colaboración con Milagros
Cavada). Boletín Auriense, VI. Ourense, 1976. pp. 149-168.
Ano 1980
-Catálogo del fondo del Clero del Archivo Histórico
Provincial de Orense. Edic. Ministerio de Cultura. Madrid,
1980
Ano 1995
-Tumbo de Fiaes. Boletín Auriense. Anexo 20. Ourense, 1995.
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