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¿É tan grande, as veces, a diferencia entre o grande
e o pequeno, o importante ou o insignificante? ¿Non
dependerá máis do criterio aplicado ou da persoa
que o aplica?.Unha única resposta é imposible.
Escalas de valores hai moitas, e todas elas aplicables
en calquera caso. Cecais esa variedade sexa xustamente a que faga ás cousas grandes ou pequenas,
importantes ou insignificantes; entón todo é grande e
pequeno ao mesmo tempo; todo é importante aínda
que semelle insignificante....

Sen dúbida é un labor complicado, que só poderá
ser realizada coherentemente por quen consideren
importante o que semelle insignificante.
D.Ramón Otero Pedrayo, do que temos a sorte de
contar cun traballo inédito neste número, foi un deses
homes que o souberon entender. Desgraciadamente,
a morte anticipouse á colaboración prometida (1) de
D. Xosé Filgueira Valverde na nosa revista. Ámbolos
dous mimaron a nosa cultura, alimentárona e respectárona, facéndoa se cadra máis grande. Ámbolos
dous eran grandes na súa humildade. Ámbolos dous
estudaron, comprenderon analizaron e deron a coñecer a existencia desa cultura popular co maior dos
respectos, coidando ben de non deteriorala.

O ámbito da cultura popular e tradicional non é por
suposto alleo a tal consideración, e de feito, probablemente sexa un dos entornos nos que se acentúa
esa aparente ambigüedade.

Semella que cada vez son menos os que queren
entender a importancia do respecto e a humildade .
Elaboran os seus propios principios para xogos temerarios que no que á nosa cultura se refire poden resultar perigosos. Mais nós confiamos no poder desa cultura que coa súa firme raigame, xa tanto ten resistido,
amosando así a súa fortaleza.

O mundo da tradición e do popular, un mundo en sí
mesmo, resulta dunha infinidade de elementos que
poden semellar minúsculos, a modo de exemplo,
cómo se celebra a noite de S.Xoán na Illa de Ons ou
a Charrúa do entroido alaricano. Mais eses elementos, en conxunto, misteriosamente trenzan a raigame
na que se sostén o máis importante que pode posuir
un home, un pobo ou unha nación: unha cultura propia.Cultura que polo seu valor intrínseco hai que
mimar, alimentar e sobor de todo respetar.
Tratar de estudar, comprender, analizar ou simplemente dar a coñecer a existencia desa cultura popular, é dicir, desenmarañar toda esa raigame, debe
tratar de facerse co maior dos respetos, coidando de
non deteriorala, nin terxiversala, pois esto suporía
deteriorar e terxiversar a esencia da nosa raigame.

1. Ver apéndice documental 1, en páxina 94.
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NOTA ACLARATORIA:

Este traballo inédito de don Ramón Otero Pedrayo foi
redactado orixinalmente en castelán, xa que desde un
principio foi concebido para ser publicado nun folleto
informativo sobre o "Centro de Selección de Ganado

Bovino de la Raza Rubia Gallega" de Fontefiz, dependente naquel momento do Ministerio de Agricultura
franquista, como consta na introducción de Vicente
Gómez-Calcerrada López.

Dada a filosofía de Raigame de publicar tódolos artigos en galego, e pensando honradamente que non se
terxiversa nen o espírito nen a esencia do escrito de
don Ramón, decidimos presentar este traballo en
galego
Raigame
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Arquitectura

RAMÓN OTERO PEDRAYO

INTRODUCCIÓN:

Vicente Gómez-Calcerrada López

GRANDES PAZOS
Fontefiz ao fondo do recordo

T

RABALLO INÉDITO DE

a publicación dun folletín titulado "Ayer y

do Museo Arqueolóxico e do Arquivo

OTERO PEDRAYO

hoy del pazo de Fontefiz". Nestas páxi-

Histórico Provincial de Ourense.

No ano 1965, o meu compañeiro Pedro

Iglesias Hernández, Director do "Centro
de Gando Bovino de Fontefiz", encargou

nas, amais dunhas notas de tipo técnico,
incluíase un traballo histórico denomina-

A finais do ano 1968, destináronme á

do "La granja y solar de Fuentefiz", escri-

dirección dese centro gandeiro. Hoxe

to por Don Xesús Ferro Couselo, Director

podo comentar que aquela decisión foi
unha verdadeira viaxe ao descoñecido.
Só me soaba Fontefiz de o ter estudado
ao preparar unhas oposicións e de ver os
sementais que mandaban á Feira do

Campo de Madrid. As razóns de tomar a
decisión de marchar a Galiza, despois de
levar vinte anos en Madrid, hai que buscalas no grande cariño que sempre lle
tiven a aquelas terras "meigas". Eu só
coñecía as zonas da costa, pero nas frecuentes viaxes que facía, cada vez me
sentía máis identificado con paisaxes,
costumes e xentes. Así, imitando a aquela personaxe do romance de Somerset
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ben o desprezan.
-¿Non me vai comparar aqueles sequei-

ros con Galiza!- díxenlle.
Don Ramón contestoume:
-Mozo, voulle contar unhas impresións

sobre a súa terra; ¿coñece Ávila?
-Si señor- respondín.
-¿Estivo alí algunha noite de lúa?
-Non, non señor.
-Pois voulle contar unha cousa. Ávila é o

único sitio dos que coñezo onde se pode
Maugham "A lúa e seis peniques", liei a

recibín ao conversar, sen ningunha presa,

ler de noite coa única axuda da lúa chea.

manta á cabeza e dirixinme a terras

con un cabaleiro ao que non me atrevía a

-Non sei por que. Non o entendo.

ourensanas.

saudar en recoñecimento á súa fama e

-A razón é moi simple: Ávila é a capital

méritos. Saín convencido de que as per-

máis alta de España, está a máis de mil

No ano 1969, buscando datos para facer

soas, canto máis elevadas son, en calquer

metros de altitude.

un estudo sobre as ovellas de Coles,

actividade, máis sinxelas e asequíbeis se

Deixamos Ávila e seguimos conversando.

Vilamarín e Amoeiro, chegamos ao pazo

amosan.

Ao pouco tempo fíxome outra revelación:

de Trasalba. Na solaina estaba Don

-¿Fixouse vostede nos Outonos de

Ramón e, por tentar ser cortés ou por un

Ao ouvirme falar, don Ramón díxome:

Aranxuez? ¿Non ten apreciado esa cor...

respeito mal entendido, non me atrevín a

-Vostede non é galego, parece castelán.

case amaranta das árbores cando come-

achegarme a el. Falamos con un encar-

-Si, don Ramón, son manchego- respon-

zan a lles caer as follas?

gado ou arrendatario seu, e quixera

dinlle.

-Confeso, don Ramón, que sempre me

recordar que lle mercamos algunha ove-

Seguimos conversando e ao lle falar das

gustou esa cor. Aranxuez é para nós

lla. Ao parecer, un antepasado de don

belezas da paisaxe galega, don Ramón

como un oasis. Cada vez que paso por

Ramón trouxera de Zamora uns carneiros

comentoume:

alí, a música do mestre Rodrigo fica gra-

que exerceron unha influencia moi positi-

-Vostedes os casteláns non saben o que

vada no meu cerebro e acompáñame

va sobre os ovinos de aquela comarca:

teñen. Tampouco o saben apreciar, máis

durante uns quilómetros.

melloraban o tamaño das reses e aumentaban a prolificidade das ovellas.

A comezos do 1970, unha noite moi fría,
acompañado de Ramón Xulio Pereira e,
tendo concertado previamente unha visita, achegámonos á casa de don Ramón
na ourensana rúa de San Miguel.
Expuxémoslle a intención que tíñamos de
editar un novo folleto sobre o Centro de

Selección de Fontefiz, e pedímoslle que
fixese o favor de nos escribir un traballo
relacionado co Pazo de Fontefiz. Aínda
non chego a comprender a impresión que
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Ao final da nosa visita, don Ramón acce-

A entrada na Administración de dirixen-

se, ao mesmo tempo, outros sete que até

deu a nos escribir un traballo sobre o

tes moi tecnócratas e bastante cuadricula-

entón non tiñan recoñecida esa categoría.

pazo de Fontefiz.

dos, orixina un proceso de cambiar por

Bastou que chegase á administración un

cambiar, que remata por lograr unha

director xeral que caprichosamente supri-

Dame vergoña recoñecer que a miña

desastrosa confusión nas funcións que

miu algúns centros gandeiros de tradición

capacidade de percepción fose tan obtu-

viña desenvolvendo o Ministerio de

e influencia nas rexións onde estaban ubi-

sa. Tamén me chamou a atención o gran-

Agricultura. En Outubro decrétase a eli-

cados.

de amor que don Ramón profesaba á

minación da "Dirección General de

maltratada España, sen renunciar á devo-

Ganadería", proliferan as disposicións de

O desánimo que nos causou aquela deci-

ción que sentía pola Galiza das súas raí-

reorganización, existe malestar entre os

sión inxusta e absurda foi a razón princi-

ces.

funcionarios e, finalmente, o oito de Xuño

pal para que non vise a luz, até estes tem-

de 1972 queda suprimido o "Centro de

pos, o magnífico traballo que nos brindou

Pasou o tempo, e o día catro de Xaneiro

Selección de Ganado Bovino de la Raza

don Ramón.

de 1971 recibín unha carta de don

Rubia Gallega de Fontefiz". Imperan os

Ramón na que enviaba o traballo que nos

movimentos caciquís e cométese a inxusti-

escribira. Achéganse unhas fotocopias do

za de suprimir un dos únicos centros de

A continuación transcribimos a carta e o

sobre, carta e artigo.

selección existentes en España, creándo-

artigo:
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CARTA:

ARTIGO:

Trasalba (Ourense),
Trinta de Decembro de 1970
Sr. D. Vicente Gómez

Fontefiz ao fondo do recordo

Fontefiz
Os pazos galegos mereceron sempre

ra apracíbel.

Moi distinguido amigo: Un desexo

a atención dos escritores e artistas.

de moi feliz ano novo para Vde. e os

Os románticos, dados á evocación

Pensamos no pazo de Fontefiz.

seus. Mándolle, non pouco tardia-

de historias procelosas, de ardentes e

Habíalle gustar a dona Emilia Pardo

mente esas impresións. Córteas por

fatais vidas, buscaban a augaforte

Bazán, a Rosalía e a Castelao. O

onde queira se son demasiado lon-

dun ramo de torres feudais sobre os

mesmo afectuoso respeito, sempre

gas. E perdoe. Tiven moitos traballos

poñentes arroibados. Así, Vicetto,

actual vencedor do esquecimento, fai

e preocupacións, e Vde. como home

fantaseando en torno aos castelos

aos galegos apresentar sen trata-

novo, ignora as tremendas e incan-

case espectrais da Límia; Neira de

mento os dous últimos nomes. Dona

sadas preguizas que ás veces se

Mosquera, buscando unha emoción

Emilia, ben aplicados os impertinen-

abaten sobre os vellos.

medieval á sombra das derradeiras e

tes, había presenciar desde a solai-

melancólicas ruínas da fortaleza dos

na, como a ópera desde o seu palco,

Acabadas onte as miñas follas cando

Altamira no horizonte de Santiago.

os graves ritos da malla e da vendima e esculcar através de vellos ser-

chegou a cortés e afectuosa felicitación de Vde. Moitas gracias, dese-

Con frecuencia o pazo foi castelo.

ventes ou entre os infolios da biblio-

xando que lle quede o recordo dun

Podadas as torres, colmados os foxos

teca algunha historia de amor.

ditoso Nadal 1970.

e voltos férteis hortas; franqueados á

Imaxinamos a Rosalía encantada na

luz con solainas e terrazas hospitala-

prisión de xasmíns e rosas, un

rias, o signo guerreiro e despótico

momento esquecida do cravo cruel

tórnase humano e afectuoso. En

cravado no seu corazón. Só un ins-

xeral, o pazo nace no XVIII; no máis

tante. Coñece moi ben o andar dos

coloquial e cortés XVIII, respondendo

pobres polas vellas calzadas. Unha

a nobres ocios, ao enxerto do pala-

mao feminina e cansada vai abrazar

ciano e cabaleiresco na paisaxe, que

o pesado chamador. Antes de que

se busca harmoniosa de cultivos e

vaia despertando o desdén e a cóle-

perspectivas. É o pazo en Galiza

ra dos mastíns, Rosalía está no lintel.

–como a casona na montaña– flor e

Acolle á mendiga con sorrir irmao,

ramo do barroco. O castelo gótico

recibe en abrazos á nena dormida

descoñece o xardín e incluso o inti-

lévaas ao máis recatado do pomar

mismo. Sen as avenidas de camelias

para lles brindar as máis finas froitas

e mirtos, a clara voz das fontes aga-

e poñer un fulgor de esperanza na

salladas por graciosas simbólicas flo-

desfollada

rais e plásticas, non se podería con-

Castelao, despois de debuxar algún

cebir o pazo que traza a solaina en

motivo ondulante e gracioso do

medidas como de verso en pedra, en

salón, buscaría o tema dos brasóns e

función dos lentos e matizados hori-

indagaría o estilo dos xugos e do

zontes e na cheminea escultórica do

carro, do forno e do cabaceiro,

salón que invita á conversación, gala

inmerso o seu espírito no silencioso

dunha sociedade cultivada, e á lectu-

simbolismo das creacións do povo

Afectuosamente o saúda :
Ramón Otero Pedrayo.
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canción

da

miseria.

labrego. E despois, desde a horta,

da montaña, nen a complicada en

cios brasóns. Ao contrario, actual-

admirando a calada pirotecnia do

mil reflexos da ribeira. Participa en

mente aberto á campiña, sensíbel ás

sol poñente na fachada solemne e

ambas como na tendida ondulación

variacións das colleitas, o pazo ilus-

graciosa, acendidas en adeuses ás

dos agros, e nas searas combínanse

tre cumpre hoxe a súa misión ideal. É

súas vidreiras, seguiría na órbita dun

o loiro feo fragrante e a videira na

espello, exemplo, aula chea de afec-

dos seus pensamentos favoritos: ¿por

disciplina dos grandes e ben medi-

to. Govérnao, como á súa auréola de

que os señores do XVIII, cultivados,

dos emparrados. O pazo vive o

terras, a ciencia e técnica modernísi-

lectores uns da enciclopedia, outros

suceder das estacións e a ronda das

mas unidas ao respeito e á obedien-

dos finos oratorios do século, non

horas e as súas memorias rexístranse

cia ás milenarias prácticas nos domi-

abriron as portas dos seus pazos á

na leve decoración de finos liquens.

nios de Ceres, de Baco, de Pomona.

xente do campo, facendo que os seus

Grises como o pompón do millo,

E non menos a dedicación pastoral;

xefes, os seus patriarcas, salvándoos

dourados como a flor estival dos

Virxilio había harmonizar musicais

de dormir en gavelas de palla, des-

vellos castañeiros. Ábrese Fontefiz,

exámetros na paisaxe xeórxica; o

cubrindo baixo un feixe o obrigado

xeneroso, á eira. Garda a adega así

pazo é como a conciencia da reali-

receo o tesouro da nobreza, a rica

como o arquivo e a libraría. Non nos

dade e mestre de capela da sinfonía

fantasía, o profundo sentido da terra

atrevemos a evocar xenealoxías nen

da paisaxe.

e a esperanza no máis alá? Puideron

improvisar galerías de retratos. Fíxoo

crear unha forte, digna e xerarquiza-

co seu gálibo e mestría inigualadas o

E con un afectuoso saúdo aos seus

da sociedade democrática e relixio-

noso vello amigo Sr. Ferro Couselo,

actuais rectores e técnicos e aos seus

sa. Preferiron gastar nas douradas

en páxinas escritas con intención

vitais e salvadores programas, con-

antesalas borbónicas os froitos do

paralela a estas que tentamos conti-

cluímos co clásico eloxio ao pazo e

santo traballo dos humildes. E

nuar. O investigador ou curioso da

institución de Fontefiz, alzado entre

Castelao, alto, un pouco eslombado

Galiza no inicio do XIX encóntrase

os seus compañeiros como "inter

como polo vento dun destino, afásta-

coa figura dun fidalgo deste pazo,

viburna compressi".

se, inmortal sombra vesperal.

Don Ventura de Puga. Un "gentleman" entre os cabaleiros formados

O pazo de Fontefiz, topónimo ilustre,

en Oxford cando foi pedir armas

entrañábel, eco do antigo culto célti-

para as calosas e honradas maos

co das fontes, acende, irmás, dúas

dos labregos galegos alzados, como

fermosas lámpadas votivas da arqui-

un só home, contra Napoleón. ¿Que

tectura: a riqueza e a gracia.

imaxes de Fontefiz acompañarían a

Impresiona o volume sen demasiada

Don Pedro Ventura ao navegar na

acentuación do orgullo. Máis ben o

fragata de guerra Yfigenia cara ao

autor e os seus obreiros pensaron no

Támesis?

aloumiño, no xogo, na deleitábel fraternidade da luz. Posto o sol, xa,

Colexiais dos maiores, condecorados

incluso o invernal de breve carreira,

militares, graves voluptuosos da súa

os pazos conservan un reflexo gris,

idade, damas de puras virtudes, fixe-

finísimo, paleta de Turner, fume de

ron xemer nos seus paseos os pisos

follas outonais, ceos cubertos. A

de castiñeiro das grandes salas.

comarca é caracteristicamente de

Algún dóese sempre de que os vellos

"bocarribeira", unha das moitas que

pazos "saian" das estirpes fundado-

acompañan o fluir do Miño, sen ver

ras. No caso que nos ocupa non se

as súas augas. Non é a luz cupular

enluta por pasaren ao Estado os ran-
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Ramón Otero Pedrayo.

Na arquitectura popular corrente, é dicir, na maioría
das casas rurais desta zona, a chimenea case non aparece, reducíndose a súa presencia a unha abertura entre
as tellas do tellado, ou simplemente facendo que o fume
da lareira interior da casa se cole por entre as tellas.

FERNANDO RODRÍGUEZ NESPEREIRA

Biografía, consultar
«Raigame» nº 0 e «Raigame» nº1.

Arquitectura popular

Fernando Rodríguez Nespereira

ELEMENTOS DE
ARQUITECTURA
POPULAR III:

Debuxos orixinais: Gilberto Rodríguez Nóvoa

CHIMENEAS, ESCALEIRAS E PATIOS OU “CURROS”

CHIMENEAS

A

chimenea é un elemento singular, característico da arquitectura popular, á que antigamente se lle dada moita importancia.

O tamaño, a fortaleza e o número de chimeneas nunha mesma casa denotaba, de cara ao
exterior, a abundancia no comer, que naquelas
épocas era síntoma de riqueza.

Por todo elo, vemos na maioría dos pazos
potentes chimeneas nas que o canteiro, encargado da súa realización, dispuña elaborados
sillares e esmerábase en deixar a súa impronta,
adornándoa e rematando con singulares moldu-
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ras, tapas e sofisticados pináculos.

Na zona da Ribeira Sacra Ourensana, existe
unha clara diferenciación entre as chimeneas
dos Pazos ou casas importantes, pouco abun-

Algúns exemplos de
chimeneas elaboradas,
situadas en casas de
certa importancia.

dantes, e o resto das construccións vivideiras,
onde este elemento pasa desapercibido o simplemente non existe.
A chimenea dos Pazos é potente, robusta e alargada, sobresaíndo do muro como prolongación
do mesmo. Está feita con boa cantería, de planta cuadrada xeralmente e forma de pirámide
truncada, na que a pendente é a prolongación
da campá da lareira interior, rematada con lousas de pedra sobre curtos pés con pináculos de
remate encima da referida lousa.
Cando a chimenea carece de tapa superior, ou
os espacios para a saída do fume son moi grandes, soe ter gárgolas máis ou menos sobresaíntes que evacúan a auga que penetra polo seu
interior e que, deslizándose polas lousas inclinadas interiores a distinto nivel, recóllena e vértena nas gárgolas, para saír posteriormente ao
exterior.

As súas grandes dimensións non son consecuen-

A forma

cia do seu funcionamento, xa que a saída do

e tamaño da

fume das lareiras pódese resolver con menos

chimenea vai

sección. Sucede que, máis que un elemento fun-

decrecendo

cional é, na maioría das veces, un símbolo de

a medida que
a casa é máis

abundancia e grandeza.

pequena
ou de menor

A forma e tamaño da chimenea vai decrecendo

importancia,

a medida que a casa é máis pequena ou de

perdendo ese

menor importancia, perdendo ese carácter de

carácter de

prominencia sobresaínte, aínda conservando a

prominencia

súa funcionalidade con un menor tamaño.

sobresaínte,
aínda
conservando

Na arquitectura popular corrente, é dicir, na

a súa funcio-

maioría das casas rurais desta zona, a chime-

nalidade

nea case non aparece, reducíndose a súa pre-

con un menor

sencia a unha abertura entre as tellas do tellado,

tamaño.
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ou simplemente facendo que o fume da lareira
interior da casa se cole por entre as tellas despois de deambular polo sobrado da cociña e así
afumar os chourizos e carnes da matanza que
se puñen alí colgados para o seu secado e afumado.

Ultimamente téñense feito chimeneas de
forma alongada e de pouca
sección,

executadas

en

ladrillo e pintadas, tendo ás
veces remates ou sombreretes de todo tipo, revestidas
con varias clases de

A chimenea

pedras e que están

dos Pazos

fora de toda tipoloxía pro-

é potente,

pia da zona, constituíndo

robusta

unha alteración na relaxa-

e alargada,

da paisaxe que debuxan

sobresaíndo

as cubertas e tellados.

do muro como
prolongación
do mesmo.
Está feita con
boa cantería,
de planta
cuadrada
xeralmente
e forma
de pirámide
truncada,
na que a
pendente é a
prolongación
da campá da
lareira
interior,
rematada con
lousas de
pedra sobre
curtos pés
con pináculos
de remate
encima da
referida
lousa.
17
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ESCALEIRAS

As escaleiras
exteriores
de madeira

Ao falar deste elemento constructivo, debémo-

atópanse nas

nos cinguir case exclusivamente ás exteriores,

casas máis

xa que a comunicación polo interior, a excep-

pobres,

ción das casas da estrada, practicamente non

así como

existe. Nas casas da Ribeira Sacra Ourensana,

no acceso ó

abertas, soleadas con corredores e patíns, non é

palleiro sito

normal atopar comunicación entre a planta

na planta
alta das

baixa e a alta polo interior, e cando a hai é

construccións

unha simple estructura de madeira de moita pen-

auxiliares.

dente pola que se accede ao fallado, pero sen
comunicación coa planta baixa.

Ao estar situada a cociña lareira na primeira
planta, xunto cos dormitorios, non se fai necesario establecer comunicación interior coa planta baixa, ao revés do que ocorre nas terras da
zona de Arzúa e Melide por exemplo, onde a
presencia da cociña na planta baixa colindante
cos cortellos e tendo os dormitorios na planta

Pobres e sinxelas escaleiras de madeira.

alta, fan necesario unha comunicación interior,
carecendo neste caso de escaleira exterior.

Podemos distinguir dous grupos de escaleiras:
as sencillas e humildes de madeira e as compactas de pedra, ben macizas ou ben ocas con
trasteiros na súa parte baixa.

a/Escaleiras de madeira

As escaleiras exteriores de madeira
sitúanse nas casas máis pobres, así
como na subida a palleiros da planta
alta das construccións auxiliares, separadas das casas e dedicadas na planta
baixa a cortes.

A estructura destas escaleiras componse de dúas
vigas, xeralmente sen traballar, en disposición
inclinada formando as zancas das escaleiras,

18
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Nas casas da
Ribeira Sacra
Ourensana,
abertas,
soleadas con
corredores e
patíns, non é
normal atopar
comunicación
entre a planta baixa e a
alta polo
interior ...
ao revés do
que ocorre
nas terras da
zona de
Arzúa e
Melide por
exemplo,
onde a

Seccións constructivas nas que se pode ver o
material a empegar.

nas que se insertan os pasos de madeira, ben só

presencia da

a pegada ou completa con pegada e contrape-

cociña na

gada que se apoian mediante pezas cortas ver-

planta baixa

ticais a modo de cuñas sobre as vigas zancas.

colindante
cos cortellos

Estas escaleiras rematan case sempre nun corre-

e tendo os

dor adosado á fachada, igualmente de madei-

dormitorios

ra, cunha sencilla baranda de simples barras

na planta

horizontais apoiadas en pés direitos que serven

alta, fan

de sustento ao vó do tellado, que sempre cobre

necesario
unha

o corredor. Debido á pouca duración no tempo

comunicación

destas escaleiras de madeira situadas no exte-

interior.

rior, é normal atopar escaleiras de madeira nas
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que os seus tres primeiros pasos son de pedra
labrada, tendo como obxectivo impedir que a
madeira se apoie na terra e comece a se pudrir.

b/Escaleiras de pedra

As escaleiras exteriores en pedra abundan na
zona e a súa durabilidade e forza fan que sexa
o tipo de escaleira máis empregado.

Constructivamente as dúas formas diferenciadas
son:

-Potentes escaleiras macizas en todo o seu trazado até o chao formando

parte en moitas

ocasións do muro da fachada.
-Pasos de pedra labrada sobre muros laterais
que os pechan, conservando valeira a súa parte

Simples ou
máis
elaboradas as
escaleiras de
pedra
dominan a
forma e a
tipoloxía deste
elemento
constructivo.
Esta zona
caracterízase
polo acceso
exterior ás
vivendas, polo
que case non
existe
comunicación
polo interior
da casa.
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Nesta zona
abundan as
escaleiras de
pedra exteriores de
construcción
sinxela
nas casas
humildes e
algo máis

Escaleira con hoco no seu interior
utilizado casi sempre como trasteiro.

rebuscadas
nas casas
máis
importantes.

Escaleira maciza sin aprobeitamento interior.

interior, que serve case sempre de fallado ou
leñeira, e ás veces para aloxar un pequeno
galiñeiro.

As escaleiras exteriores están case sempre descobertas, exentas de toda protección contra a
chuvia.É normal que estas escaleiras no teñan
barandas ou se algún día as tiveran hoxe xa
non existen. Esto dá idea da súa simpleza constructiva e da súa funcionalidade, exenta de
adornos e florituras.

Chama a atención o pouco descansado dos
pasos, tendo tabicas moi altas e pegadas estreitas, moi axustadas no seu trazado.

Esto débese ao pouco desenrolo que tiña a
escaleira que ás veces saía até o camiño, onde
estorbaba para o paso de carros, polo que tendía a se reducir o trazado aumentando a súa
inclinación.

Tamén podemos destacar como escaleiras sin-
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gulares as dos Pazos, onde a súa execución é
máis esmerada. Os pasos son descansados,
labrados en fino con vó en redondo. Estas escaleiras son máis anchas que as anteriores e existe baranda de forma maciza, sendo este antepeito de pedra labrada de 20 cms. de espesor
e remate en pasamaos de pedra redondeado,
no que apoian fermosos pilares de pedra con
aristas con forma de oito para sustentar o vó que
neste caso cobre toda a escaleira.

En canto á tipoloxía das escaleiras podémolas
clasificar en:

-Escaleiras adosadas ou formando parte do
muro da fachada e dispostas de forma paralela
a ela, rematando xeralmente en corredor.

-Escaleiras perperndiculares á fachada
desde o exterior até o muro da casa, rematando
na porta de entrada.
-Escaleiras de dous tiros ou quebradas,
con descansos intermedios.
-Escaleira insertada, en forma perpendicular
desde o exterior ao interior da casa.

Escaleira de pazo con baranda maciza, pasos
labrados, cuberta e con trasteiro no seu interior.

-Escaleiras compartidas, cando se utilizan
para acceder a dúas casas adosadas; podendo

Baranda de madeira dunha casa humilde.

ser única ou doble, e por último
-Escaleiras señoriais, situadas nos pazos.
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PATIOS OU CURROS

A este recinto accédese desde o exterior, por
medio dun portalón de carro, normalmente de

O patio é un dos elementos máis característicos

dúas follas, con porta manual insertada no por-

e representativo das casas rurais de Galiza e

talón para paso peonal sen ter que abrir o por-

concretamente desta zona, situados circundan-

talón. Este portalón de grosas táboas trabado

do a modo de muralla protectora as casas prin-

con grandes claves posúe uns bastos nervios

cipais e exercendo como centro dominador e

para a súa apertura, con tranca interior e ela-

de relación da vida doméstica.

borados tiradores, chamadores e peitos de
peche.

Ademais de protexer e deslindar, con alta muralla de pedra o perímetro da casa, o muro con-

Moitas veces, esta entrada está protexida cun

figura un recinto onde todo se amontona en des-

amplo tellado a dúas augas a modo de parua-

deñoso orden, constituíndo a antesala das

gas protector, que ampara da chuvia mentras

dependencias de planta baixa.

se procede á lenta apertura do portalón.
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No patio desenrólanse as tareas relacionadas

baixa sexan adegas (non sempre, xa que en

co uso dos baixos. Concretamente no territorio

moitos casos son edificios independentes de

de estudo abunda a gandería, agricultura e

planta baixa) lévanse a cabo no patio os labo-

viño, polo que no primeiro e segundo caso as

res de lavar e preparar as cubas.

dependencias da planta baixa son cortes,
sendo a forraxe e o estrume transportado desde
o campo até o curro onde se vacía e para des-

Igualmente o esterco das cortes é acarreado e

pois ser introducido no seu definitivo empraza-

apilado no carro que está situado no patio, pro-

mento.

cedendo logo a xunguir o gando e saír cara o

No caso de que as dependencias da planta

campo.

Patio ó redor de tres paredes da casa con
alpendre adosado.
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A cantería de

A cantería de muros que circundan o curro é da

muros que

mesma feitura que os da casa, o que dá unha

circundan o

idea da importancia que se lle dá na casa rural

curro é da

a este recinto, e normalmente elévase a súa altu-

mesma feitu-

ra até chegar á porta de entrada, onde coroa o

ra que os da

portalón cun ancho e grande dintel de pedra

casa, o que
dá unha idea

lixeiramente redondeado na súa cara superior,

da importan-

rematado con pináculos aos lados e santo na

cia que se lle

súa parte central como no caso dos pazos.

dá na casa
rural a este
recinto.

Pódese atopar dentro do patio os cabaceiros,
case sempre encima do muro do patio, e alguhna vez encima do portalón de entrada e tamén
alpendres e tundais adosados pola parte interna aos muros de peche.
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Por último, indicar que as formas dos patios
son moi variadas, predominando as seguintes

tipoloxías de patios:

-Patio situado no frente da fachada principal
polo seu lado curto.
-Situado ao longo da fachada principal.
-Ao redor de dúas fachadas da casa, a corta
e a longa.
-Patio ó redor tres fachadas da casa.
-E patio interior, normalmente en pazos.

Non se ten atopado ningún caso no que a
muralla do patio pechase todo o perímetro do
mesmo.

Patio situado no frente da fachada
principal polo seu lado curto.

As casas
importantes e
pertencentes
a xente máis
pudente, sen
chegar a
seren pazos,
tiñan polo
xeral un
patio na súa
parte anterior
como centro
dominador e
Patio ó longo da fachada principal.

de relación
da vida
interior.
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Patios rodeando dúas fachadas da casa.

Patio interior existente en algúns pazos
como o de Bouzas de Fondo
de Sta. Mª. de Melias.
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TOMÁS VEGA PATO

Biografía, consultar
«Raigame» nº 1.

TRADICIONS

O castiñeiro
de Pombariños
Unha árbore sen terra (Rozavales-Manzaneda)
Tomás Vega Pato
Debuxos e fotos do autor

Nunha comarca con tanta tradi-

nenos que atoparon no castiñei-

presenta interesantes aspectos

ción e arraigamento do cultivo

ro elementos propicios para libe-

xurídicos que non son habituais

do castiñeiro, como son as terras

rar a súa creatividade mediante a

na nosa investigación e que non

de Manzaneda, forzosamente

confección dalgún dos enredos

dubidamos merecerán a atención

tiñan que darse especiais curiosi-

cos que acostumaban xogar 1.

doutros especialistas que no futu-

dades en torno a esta árbore que

Dos abultamentos do tronco do

ro se ocupen de ditos aspectos.

xogou tan importante papel na

castiñeiro tamén se obtiñan as

dieta alimenticia dos seus habi-

bolas empregadas no xogo dos

Referímonos a un xigantesco cas-

tantes, influindo ademais na

bolos propio da parroquia.

tiñeiro de gran antigüidade,

peculiar tipoloxía dalgúns ele-

habendo que cifrar a idade do

mentos que compoñen a súa

Imos a ocuparnos aquí de aspec-

mesmo nuns mil anos 2. Existe no

vivenda ou construccións auxilia-

tos do castiñeiro de notoria sin-

lugar de Pombariños moi próxi-

res, mobiliario, enseres, etc., e

gularidade, remitíndonos só ó

mo á aldea de Rozavales na parro-

aínda nos costumes festivos, ou

etnográfico e natural, xa que o

quia de San Martiño de Arriba. O

mesmo no entretemento dos

caso concreto que describiremos

acceso ó emprazamento do casti-

1. T. VEGA PATO: “Dos enredos tradicionales de la comarca Navea-Bibei (Ourense)”. Boletín de estudios Seminario FONTAN SARMIENTO, nº 11, Santiago (1990).
2. E. VIEITEZ CORTIZO. “El castaño” Caixa Ourense, Ourense (1996), páx. 35.
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Fig. 1
Persoas «abrancando» o castiñeiro de Pombariños
para estimación do seu perímetro.

Fig. 2
Cara Leste do tronco; silueta comparada.

30
~

ñeiro faise pola estrada Pobra de

me de propiedade que é o de

xeito de hipoteca que en caso de

Trives –Encomenda– Manzaneda,

castiñeiro sen terra. Estriba

incumprimento pasaría á propie-

tendo que percorrer un pequeno

esto en que os propietarios da

dade do prestamista. Non obstan-

treito a pe por bo camiño.

árbore, é dicir, os que se benefi-

te enos coñecida, aínda que nun

cian da colleita dos “bullotes”,

só caso, outra forma de orixinar-

O chamadoiro de Pombariños é

producción de madeira, leña,

se a posesión do castiñeiro sen

unha superficie poboada de gran-

etc., non son os propietarios do

terra. Nun monte comunal de

des e fructíferos castiñeiros,

terreo no que ten arraigamento e

pastoreo alguén planta para a súa

situada nunha altitude media

no que, á súa vez, se practica ade-

explotación persoal, sen obstácu-

duns 700 m.s.n.m., cal cota se

mais outro cultivo compatible

los polo resto dos veciños, un

empraza no límite superior

coa recolección das castañas.

castiñeiro ou varios; posterior-

dunha franxa onde se observa un

Sonnos coñecidos outros casos

mente outro veciño, tamén sen

menor efecto da enfermidade

de castiñeiro sen terra; na súa

oposición comunal, “rompe” o

denominada tinta. Queda com-

maioría secaron a causa da plaga

mesmo terreo para sementar cen-

prendido o devandito topónimo

da tinta. Por facer referencia a

teo; este último será quen conso-

entre o lugar de Rozavales e os

algún destes mencionaremos en

lide a propiedade da terra, respe-

sitios de Chao de Pisco e A

Manzaneda o do Lameiro da

tándolle ó primeiro a dos casti-

Espiuca, limitando tamén co

Aira, o das Regadas, o da Ponte

ñeiros e por conseguinte da súa

camiño que leva á serra, e que,

Barxa e o das Cruces.

producción e aproveitamento
integral.

ascendendo polo penedo Rubio,
Chao de Pexa e o Piago acada a

A orixe dos castiñeiros sen

cume da Cabeza Grande.

terra, segundo as pesquisas reali-

En calquera caso o dereito á

zadas, deriva case sempre das

árbore remata coa súa extinción

Pero a peculiaridade do castiñei-

partillas, quedando a terra de

natural, o que é aceptado e res-

ro non só se basea na súa lonxe-

labor ou prado en posesión dun

petado por ámbolos dous propie-

vidade, ou na súa descomunal

herdeiro e o castiñeiro na do

tarios, salvo que se dea determi-

corpulencia, a este respecto dire-

outro. A este respecto convén

nada circunstancia, derivada dun

mos que o seu perímetro, medi-

aclarar que non nos é coñecido

comportamento natural da árbo-

do á altura da vista dunha persoa

ningún castiñeiro sen terra

re o cal aseguraría o dereito á

de estatura media, aproxímase ós

situado nun souto. Esta circuns-

continuidade do mesmo. É sabi-

14 metros. Para ter unha idea

tancia obvia, polo tanto, a opi-

do que os castiñeiros debido á

máis gráfica diremos que se pre-

nión, baseada máis na hipótese

acción de certos organismos,

cisan dez persoas adultas collidas

que na tradición, de que este sin-

como poden se-los fungos, larvas

das mans, cos brazos extendidos

gular réxime de propiedade teña

de insectos, etc., e cando o tron-

para “abrancar” todo o seu con-

outra posible orixe nun présta-

co ten certa corpulencia e idade,

torno. A peculiaridade máis

mo de diñeiro ou especies, dei-

adoita secar interiormente ó des-

sobresaínte consiste no seu réxi-

xando a árbore como garantía a

compoñerse, dando lugar ó que
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Fig. 3
Cara Oeste, na que se observa un rebento saíndo da caracocha (sinalado con frechas).

Fig. 4
Detalle do rebento
(en recadro) observado
de fronte.
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coñecemos por caracochas.

Na actualidade e despois da súa

lume e os efectos dun vendaval,

Cando esto sucede, e posible-

cesión polos seus propietarios

imposibilitaron a permanencia

mente por necesidades de arrai-

–familia García Fernández– á

dunha fronde en tales condi-

gamento, o castiñeiro bota raices

Xunta de Galicia, temos noticias

cións, pois o actual tronco non

no interior, das que xurde algún

de que este organismo proxecta

soportaría semellante carga.

3

rebento , ou brote, que cando

levar a cabo diversas actuacións

convén “guíase” para substituir ó

no contorno, en orde a unha

4

castiñeiro matriz ou portador .

mellor conservación e máis fácil

Este comportamento natural do

acceso ó castiñeiro, así como á

castiñeiro da lugar á aparición da

creación dun espacio para ocio e

picaresca, de xeito que cando

recreo.

non se da a presencia do rebento
de forma espontánea, recórrese

Como curiosidade engadida dire-

ás veces á introducción subrepti-

mos tamén que a producción de

cia dun pé, obtido por semente,

froito do castiñeiro, segundo nos

a xeito de brote dentro da cara-

comentaron os propietarios ante-

cocha, así, cando este alcance o

riores á familia que fixo a cesión,

porte necesario, no caso de

era, nun ano de boa colleita,

extinción do castiñeiro primiti-

superior ós corenta ferrados, é

vo, e sempre que o fraude non

dicir uns 700 Kg. Así mesmo

sexa detectado permanecerá o

algunhas das trabes obtidas do

5

castiñeiro, e que se conservan en

dereito á árbore .

edificacións destes antigos proComo remate diremos que o cas-

pietarios,

superan

os

trece

tiñeiro de Pombariños goza de

metros de lonxitude. A árbore

gran popularidade dentro e fora

chegou a ter simultaneamente

da comarca, sendo costume que

ata cinco destas grandes pólas, o

os descendentes de emigrados da

cal da idea do imponente aspec-

parroquia nas súas visitas a

to que en tempos tivo, moi dife-

Galicia veñan a contempla-la

rente ó actual, aspecto que pre-

árbore cal coñecemento, mitifi-

visiblemente non recuperará

cado, obtiveron por relato dos

nunca, xa que distintos factores,

seus maiores.

dos cales os principais foron o

3. No caso que nos ocupa tamén se produciu este fenómeno como pode apreciarse nas fotografías (Fig. 3 e 4).
4. Esto pode acontecer, non só pola morte do castiñeiro matriz senón por outras causas como poden ser: excesiva corpulencia con
escasa producción, aproveitmento de madeira, necesidade de leña, etc.
5. Coñecemos un caso concreto que nos foi relatado por un dos fillos do autor, do feito no que foi introducido un falso rebento.
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Fig. 5
Introducción dun falso rebento na
caracocha dun castiñeiro.
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VOCABULARIO
VERBAS CONTIDAS NO TEXTO
Abrancar
Bullote

Chamadoiro
Guiar
Romper
Tixolo

Abarcar, abranguer
Xeralmente castaña, aínda que na actualidade o termo aplícase máis á castaña asada no tixolo ou cacho.
Topónimo dun conxunto de eidos.
Por titor e coidar un rebento, ou planta para que medre dereito e san.
Traballar, labrar por primeira vez un terreo para o seu cultivo.
Utensilio de ferro con mango e asa, no que se dispoñen rendixas para facilita-lo asado dos
bullotes. Tamén se denomina cacho. Pónse ó lume dependurado dunha gramalleira.

OUTRAS VERBAS RELACIONADAS COS CASTIÑEIROS
Abano

Utensillo para, mediante movementos alternos: arriba, abaixo, esquerda e dereita, separa-las
castañas secas da muiña. Cóllese por dúas asas laterais e cólgase do pescozo mediante unha
corda. Ten forma de media lúa e leva un cerco semellante a un ladreal curvo que diminúe en
altura dende o centro cara ós lados.

Banduxo

Abano.

Bolécara

1. Castaña abortada dentro do ourizo, só consta dos tegumentos, sen froito interior.
2. Tributo que a xente da montaña, maiormente os queixalaos tiñan que pagar ós da ribeira
(ribeiraos), pola posesión de soutos e sequeiros. Consistía nunha cesta de castañas. Cos cartos
obtidos da súa venda celebraban os mozos unha comida coñecida por “conrobla”.

Burgazo

Castaña fresca cocida, para comer con leite.

Caldudas

Comida a xeito de potaxe, feita basicamente con castañas secas cocidas.

Mamota

Castaña asada que quedou blanda, e non libera a casca con facilidade.

Mol

Muiña

Dise da castaña seca que non alcanzou o grao suficiente de deshidratación, polo que non se
garda. Era a ledicia dos rapaces durante a pisa.
Tegumentos da castaña unha vez seca; sepáranse por medio do abano, sendo moi apreciados
para face-lo braseiro, por arder moi ben.

Picós

Pequenos anacos de castaña seca procedentes da pisa. Destinábanse a comida para os animais.

Pisa

Acción de separa-la muiña das castañas secas. Realizábase mediante golpes, para o que se
metían as castañas nun saco que se collía por dous homes polas dúas esquinas do fondo, e
erguéndoo cun forte impulso golpeábase contra o pisón reiteradamente. Para colle-lo saco
polas esquinas fondeiras metíaselle unha pataca e logo atábase.

Pison
Zaranda

Especie de talleiro para a pisa. Polo xeral estaba doutado de pés de madeira.
Abano
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"A noite de San Xoán".
Debuxo de Castelao,
"La ilustración en la revista Nós",
Ourense 1983. Páx. 70.

CELESTINO PARDELLAS DE BLAS

Nado en Pontevedra, é profesor de
E.X.B. no Colexio Rosalía de Castro
de O Grove. Ten realizado varios traballos de investigación sobre aspectos da cultura popular, centrándose
principalmente na Illa de Ons
(Pontevedra), sobre a que ten publicado máis de 40 artigos xornalísticos. É vicepresidente da Asociación
"Amigos da Illa de Ons", adicada a
temas culturais e de investigación.

TRADICIONS

A noite do
San Xoán
na illa de Ons

se cocía a polbo, e senón, nun
caldeiro ou tina, e enchíase de
auga recollida de varias fontes, as
máis perto da casa, por último
botábase un dente de allo. (O allo

Celestino Pardellas de Blas

era moi enpregado contra as
"Meigas" na Illa).

“

ó igual que en toda Galicia, era a

O pote deixábase toda a noite ó

madrugada a máis garrida,

Noite de San Xoán, noite de trou-

orballo, para, ó día seguinte e sen

que baila o sol cando nace

lada e cantigas, pero sobre todo

quita-las herbas, lavarse toda a

”

de rituais onde a auga, o lume e

familia.

Madrugada do San Xoán,

é rí cando morre o día.

Murguía

certas plantas, acadan unha trascendencia cáseque máxica.

Se había nenos na casa, era costume lavalos enteiros con esa

En Ons, estes tres elementos

auga pois era boa para a pel e

Fondeada na entrada da Ría de

Auga, Lume e Plantas, forman un

protexíaos dos meigallos e do

Pontevedra e defendéndoa con-

trío inseparable na véspera, á

mal de ollo.

tra todo tipo de adversidades

noite e no día de San Xoán.

atlánticas, atópase a Illa de Ons.

Logo, as herbas, quitábanse do
Á véspera, pola tardiña, no

pote, facíase con elas un manoxo

Ons, pola suma de tódolos seus

monte, as veigas e os camiños,

e poñíanse a secar para ser apro-

rasgos históricos, etnógraficos,

enchíanse de mulleres á percura

veitadas en toda clase de reme-

arquitectónicos, naturais,... está

das herbas e follas coas que

dios, contra os malos ollos, para

considerada coma a Illa máis inte-

arranxa-las chamadas "Herbas do

espantar ás bruxas, para poñer

resante de todo o litoral peninsu-

San Xoán". Era un rito a facer en

na porta da casa e protexela con-

lar e a súa Comunidade, coma

tódalas casas, a muller máis vella

tra todo mal,...,.

unha das máis significativas da

da familia era a encargada de saír

nosa Cultura Popular.

ó monte a recoller tódalas herbas

Mentras os maiores andaban á

necesarias, logo limpábanas ben

percura das herbas, os máis xóve-

Unha data importante dentro do

e metíanse, preferentemente no

nes xuntábanse para facer e pre-

Calendario Festivo da Illa de Ons,

pote da lareira ou de cobre onde

para-las fogueiras. Había unha
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Mítico "Burato do Inferno", na banda sur-leste da Illa de Ons.

forte loita entre as distintas

alguén caía enfermo e tiña, pola

Tamén pola tardiña da véspera

barriadas illáns, (os do Norte:

súa gravidade, que ser trasladado

do San Xoán, as mozas ían a can-

Melide, Laberco, Cucorno, os do

a terra, facíano nas pequenas

tar por tódolos barrios ó son do

Centro: Chan da Pólvora, Caño,

embarcacións

por

pandeiro, visitando ós mozos

Curro, e os do sur: Canexol e

"Dornas", desafiando o temporal.

que facían as fogueiras. Din que

coñecidas

Pereiró.), por conqueri-la fogueira máis grande.

eran interminables os desafíos
Mentras, na Illa, todos ficaban na

que se armaban entre mozos e

praia de Area dos Cans agardan-

mozas das distintas barriadas.

Contan os máis vellos, que na

do que dende terra, na Punta

noite de San Xoán, as súas foguei-

Udra na Península do Morrazo ou

Á noite, ás 12, prendíanse as

ras eran albiscadas, polo Sur

no Cabicastro na Península do

fogueiras e escomenzaba a festa

desde Baiona e polo Norte desde

Salnés, se encendera a fogueira

con cantigas ó son do pandeiro

Santa Uxía de Riveira.

coa que sabían que o enfermo e

que remataban en desafíos a

os tripulantes da Dorna chegaran

modo de verdadeiras regueifas.

Por desgracia, os illáns eran

con vida. Despois dende o lugar

homes e mulleres afeitos a elas,

coñecido por Chan da Pólvora,

Ás 12 tamén, era hora de ir a bus-

pois nos invernos de forte tem-

os illáns con outra fogueira con-

car á praia os bochos (tipo de

poral e cando non había inda nin-

testábanlles para que souberan

alga) para curar ós meniños que,

gún barco a motor na Illa, se

que se enteraran da chegada.

dicían, estaban enmeigados. O
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xeito de facelo era o seguinte:

que se poñían ó orballo coas her-

para barea-la dorna enmeigada,

había que ir a unha zona da praia

bas, a todos aqueles que se

preferindo para elo emprega-lo

onde houbera os bochos, logo os

esquencían de agachalos ben.

ramo seco das herbas do San

ían recollendo ó paso por riba

Xoán da familia propietaria da

deles dunha onda, tiñan que

A noite de San xoán era unha

pasar nove ondas, despois, na

noite máxica, onde non só as

mañá do San Xoán, metíase o

persoas

neno enmeigado nunha artesa,

tamén os animais, plantas e ape-

ben lavadiño coa auga do San

ros de traballo aproveitábanse

Xoán, e botábase por riba del os

desta misteriosa noite enfeitiza-

pés do bocho e así tiña que estar,

da.

recibían

dorna.

beneficios,

“

A Illa de Ons é, entre as das

Rías Baixas, a que maior interés

polo menos, dez minutos.

desperta, pola súa amplitude, histo-

Para rematar, dicir que a econo-

ria, riqueza do solo, situación com-

Rematada a farria e cando todos

mía illán dependía do mar, por

prometida perto da Lanzada, pero

xa estaban a durmir, os mozos

iso cando non se pescaba, dicían

destacando, sobre todo, pola súa

adicábanse a facer todo tipo de

que a Dorna estaba embruxada.

riqueza etnográfica, nacida da soi-

falcatruadas, entre as que desta-

Cando isto ocurría, chamábase a

dade da súa Comunidade.

camos por ser peculiar da Illa de

un bruxo de terra e o día por

Ons, a de irlle a mexar ós potes,

sinalado ás nove da noite, viña

Dornas polbeiras, varadas na praia. Praia das Dornas (Illas de Ons).
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Salustiano Portela Pazos

Vicente Risco descríbenola como vestida de
moitas cores, cun cinto
de chocas e unha pelica
e unha sorte de monteira. Completaríase o
cadro cunha vara ou
fusta na man.

CARMEN VIDAL LÓPEZ

Técnico de cultura do Concello de Allariz.

TRADICIONS

A charrúa
e o entroido
alaricano

Federico Cocho 1, no seu formidable
estudio sobre o carnaval galego, clasifica as máscaras en elegantes (cigarróns, pantallas,...) e farrapeiras,

Carmen Vidal López

entre elas a Charrúa. A Charrúa non

Debuxos: Luis Cid

vai de nada. Só fai falla botar mando
baúl de roupa en desuso, a poder ser

franquismo, que durante

O

mos, nas súas versións rural e urba-

de cores vivas e chocantes, e unha

tantos anos detivo as

na, non nos levarían máis aló dos

careta sinxela ou un pano que tape a

augas do devir histórico

dous últimos séculos. Mais a festa,

cara con gorro ou sombreiro.

do noso pobo, obrigou ó Entroido a

evidentemente, ten raíces moito

refuxiarse nos círculos recreativos e

máis fondas. A orixe medieval seme-

Vicente Risco 2 descríbenola como

nos salóns de baile. Neste medio a

lla indiscutible, coa igrexa como

vestida de moitas cores, cun cinto de

Charrúa, como máscara farrapenta e

referencia e límite entre dou ciclos

chocas e unha pelica e unha sorte de

de rúa, tiña os anos contados.

relixiosos. Do mesmo xeito, a cristia-

monteira. Completaríase o cadro

nización de festas e ritos anteriores

cunha vara ou fusta na man. A pre-

A década dos oitenta programou,

non ofrece dúbidas e así, o salto das

sencia da pelica e da vara colocaría á

organizou, regulamentou e institu-

Saturnais romanas ás máscaradas

Charrúa na familia das máscaras fus-

cionalizou algo que en si mesmo sig-

neolíticas colócanos diante doutro

tigadoras e por ende, emparentada

nificaba desorde, inversión, esponta-

ciclo cósmico e telúrico que actúa

cos Felos, troteiros, Cigarróns, ...

neidade e contrapoder. A Charrúa

como sustrato inspirador.
Risco 3 establece dúas teorías sobre a

seguiu e segue a telo cru ó igual que
outros colegas seus: nada máis gro-

¿E, a Charrúa? Nesta metamorfose e

posible orixe da tradición: un limiao

tesco e fóra de contexto que un

inversión que seguiu o Entroido, a

festexeiro, residente en Allariz, alcu-

grupo de cigarróns ou pantallas nun

máscara é só un aditamento. O espí-

mado o Charrúa que tódolos anos

desfile urbano de comparsas de

rito, os valores, os comportamentos

sorprendía ós veciños coas súas

Carnaval.

son os que realmente mudan e dan

«entradas» e, por outra banda, o posi-

sentido á festa. A Charrúa é, pois,

ble vencellamento coa tribo amerin-

Pero ¿que é a Charrúa? Agardemos

unha máscara, mais sobre todo, é un

dia dos Charrúas do Uruguai. Non

un

xeito de vivir o Entroido.

me foi posible atopar nesta tribo,

chisquiño.

O

Entroido

ou

especialmente belicosa e extinguida

Carnaval, tal como hoxe os coñece-

1. COCHO, Federico. «O Carnaval en Galicia».
2. RISCO, Vicente. «Historia de Galicia. Etnografía: cultura espiritual».
3. RISCO, Vicente. «Notas sobre la fiesta del Carnaval en Galicia».
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A Charrúa non vai de nada.
Só fai falla botar man
do baúl de roupa
en desuso, a poder ser de
cores vivas e chocantes,
e unha careta sinxela...

máis. Á Charrúa gústalle aparecer
en solitario. Prepara co maior
segredo as súas «entradas»,
das que non deben sospeitar nin os seus máis
achegados,

o

que en algunha
ocasión ten provocado

lances

embarazosos
entre os que a
cotío

comparten

colchón. Non dubida en
mudar de sexo se a ocasión o
demanda. Métese coa xente,
especialmente cos mozos e cativos ó
berro de «charrúa merda crúa». A
miúdo agacha un segundo ou terceiro traxe por se acaso, xa que Charrúa
identificada é Charrúa morta.
Comprenderase agora por
que lle resulta difícil
sobrevivir nuns tempos
desde

princi-

que potencian as pandas e com-

pios do s. XIX, nin-

parsas. Desaparecido tristemente o

gún elemento cultural que

Antonio Suárez, quédannos, case

o xustifique. ¿E se o limiao -como

Deixemos aberta a interrogante.

que como reliquias, a Luisa e maila

apunta Cocho- fose un indiano que

Ata este punto, non debera ter pro-

Conchita, a Milagros, a María R., e

conviviu cos charrúas e logo se esta-

blemas a Charrúa para sobrevivir.

algún que outro mozo illado herdei-

bleceu en Allariz?.

Pero ir de Charrúa supón moito

ros deste legado.
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... ou un pano que tape a cara
con gorro ou sombreiro.

Xunto coa Charrúa, nos días de
Entroido en Allariz, fai a súa entrada
o Meco. Moneco ce palla e farrapos,
presidirá, como en tantos outros
lugares de Galicia, as festas do
Entroido, vestido de xeito grotesco e
zafio. Agárdalle o ineludible destino
de ser queimado, soterrado ou asulugado o mércores de cinsa entre o
pranto da concurrencia. Noutra
época do ano, figuras semellantes escorrentan ós
paxaros do millo.
Moitas máis dúbidas

presenta

determinar a
orixe da tradición e do
p r o p i o
termo.
Chegados

a

este punto, un non se resiste e
establecer vencellamentos entre
o Meco e o noso «meco» alaricano chamado Xan de Arzúa. Xa o
profesor Enrique Bande 4 estableceu que moitas das máscaras e elementos do Entroido proceden de
celebracións relixiosas, especialmente da festa e procesión do Corpus.
Esta orixe terían os Foleiros ou
Abutardas de Sande (Cartelle), depurados do Corpus e retomados polo
Entroido. Foleiros tiña tamén a nosa
procesión de tarasca, xigantes e
xudeos ós que era preciso escorrentar e fustigar. Un bo fato de coincidencias que ben lle poderían avalar
unha orixe ilustre ó noso pobre e
escarnecido Meco.

4. BANDE RODRÍGUEZ, Enrique. «O Entroido nun pobo de Ourense: na parroquia de Sande».
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ISAAC ALONSO ESTRAVIS

(ver biografía en «Raigame» nº0)
e seus Alunos de Educação Infantil

i t e r a t u r a
p o p u l a r

R E C U P E R AR,
R E N OVAR E
P R OJ E C TAR NO
FUTU RO
Isaac Alonso Estravis
e seus Alunos de Educação Infantil
Debuxos: Luis Cid

o meu artigo publicado em RAIGAME

contos, lendas, adivinhas, refrães, romances, testa-

0, intitulado «Literatura Popular

mentos... Dentro de todo este material também recol-

Tradicional

de

him o que no mundo português se chama lengalen-

Qualedro 1, deixo claro o que entendo por

ga e que alguns dos meus informantes denominam

Literatura Popular e mesmo falo da sua ausência na

carrialoura, termo do que não conheço a palavra

escola tradicional galega. Na «Conclusão» digo que

castelhana equivalente. As definições dos dicioná-

a escola tem que ser viva, dinâmica. As aulas podem

rios é negativa, o que me estranha. Talvez dependa

ser atractivas e amenas se prescindimos do livro de

de quem se achegue às mesmas.

N

no

Concelho

texto e deitamos mão dos textos populares, estudamos através deles a gramática, dramatizamos esses

Coerente com o que ali se diz, comecei este ano a

textos, os refazemos, analisamos, relacionamos com

levá-lo à prática com os alunos de Educação Infantil.

outros, fazemos novos textos.

Experiência que quero apresentar aqui por se a

Desde então foi muito o material que recolhim tanto

1. Alonso Estravis, Isaac, Literatura Popular
Tradicional no Concelho de Qualedro,
in RAIGAME 0, pp. 31-39.

no concelho de Qualedro como no de Trasmiras:
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Uma vez recuperado o texto, vem a
segunda parte: levar os textos aos alunos
de Magistério para que estes à sua vez
trabalhem com eles o dia de manhã nas
aulas. Para isso convém que tudo seja
experimentado amplamente com os que
vão ser portadores dos mesmos aos
meninhos.

O primeiro que figemos, depois de breves explicações, foi que os alunos ouvissem os originais. No princípio foram
dous textos. Uma vez explicados alguns
vocábulos e o esquema a seguir, a aula
dividiu-se em grupos e cada grupo escolheu o texto que mais lhe interessou. Uns
o intitulado A NATUREZA E OS ANIMAIS e outros o O GALO PINTO. A
pesar dos graves problemas com que
contamos na aula: um espaço para 2025 alunos, usado por uma turma de 60,
o lavor está-se a levar à prática com óptialguém lhe interessa o método.

mo resultado.

O primeiro que se precisa é recuperar o texto das

A cada estudante deu-se-lhe cópia do original tal e

pessoas mais fidedignas gravando-o, se possível.

como está gravado com as normais deficiências de

Isto, ainda que às vezes tenham falhos, pois é mel-

um texto que há anos não é utilizado e gravado

hor recolher o que há antes do que deixar que se

espontaneamente sem nenhuma preparação, graças

perda. Amiúde acontece que o que se recolhe num

a esses mestres que nunca exerceram em escolas

lugar é completado com o recolhido noutro e nalgum

mais que são os portadores da sabedoria popular.

caso pode chegar-se ao texto perfeito, recitado ou

Ao lado desse texto aparece outro adaptado polo

cantado. Isto foi o primeiro que figem. Alguns são

professor no que se suprimem as repetições e se tra-

recitados e outros cantados. Estamos a trabalhar

duzem os castelhanismos a um galego mais normal,

com todos eles.

respeitando, sempre que possível o texto original,
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que felizmente ainda se conservam bem. As

sentados uns são mais cumpridos e outros mais bre-

mudanças foram mínimas como se pode comprovar.

ves, porque cada grupo teve a liberdade de os
adaptar para rapazes de diversas idades.

Estudado, pois, o texto original e metidos dentro do
seu esquema, os alunos deram o passo seguinte

São, pois, deles os outros textos. Todos levam ao

construindo eles outros novos textos seguindo o

final os nomes dos seus autores. Só tenho que acla-

esquema original. Depois cada grupo procurou

rar uma cousa: os originais estão escritos na norma-

apresentar o seu texto aos companheiros como lhe

tiva da Junta da Galiza, mas como iam ser publica-

pareceu melhor. Os textos foram representados com

dos dentro de um texto mais amplo elaborado por

emprego de desenhos e marionetas participando no

mim, para que não houvesse falta de sintonia orto-

desenvolvilmento toda a aula, sobretudo ao apare-

gráfica, falei com eles e ficamos em que eu os adap-

cerem certos animais cujos gritos tinham que imitar.

tasse, fazendo-lhes saber que em RAIGAME se pode

Como algumas plantas eram desconhecidas pola

publicar em qualquer norma.

maioria da classe, encarregaram-se os autores das
mesmas para levar à escola ramos das mesmas:
para os conhecer, tocar, cheirar...

Eis os textos:

Para surpresa minha, o texto mais trabalhado foi O
GALO PINTO do que tenho bastantes trabalhos.
Através deles vê-se como uma aula pode ser um con-

A NATUREZA E OS ANIMAIS

tínuo jogo onde além de o passarem bem as crianças
podem adquirir toda uma série de conhecimentos

-Oi, Neve! Tu es tam forte qu’o meu pé pren-

sem esforço nenhum ou com o mínimo esforço.

des.

Andam agora com outro texto e com adivinhas pró-

-Eu som tam forte qu’o Sol me derrete.

prias de cativos onde se conjuga a letra com o
desenho e a plástica.

-Oi, Sol! Tu es tam forte que derrétela Neve
qu’o meu pé prende.

Fora do texto original e da adaptaçom levada a

-Eu som tam forte qu’o Aire me espalha.

cabo por mim, os outros textos têm nomes e apelidos, incluída a análise levada a cabo por uma equi-

-Oi, (i)Aire! Tu es tam forte que espálhalo Sol

pa que também realizou outro texto que representou.

que derrete a Neve qu’o meu pé prende.

A análise textual não é para os pequenos mas para

-Eu som tam forte qu’a Parede me tapa.

pessoas maiores, como os seus colegas de curso.
Depois de lida na aula entre todos fomos vendo

-Oi, Parede! Tu es tam forte que tápalo Vento

como se faria uma análise com os míudos. Dos apre-

que espalha o Sol que derrete a Neve qu’o
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meu pé prende.

Gato que papa o Rato que fura a Parede que

-Eu som tam forte qu’o Rato me fura.

tapa o Vento que espalha o Sol que derrete a
Neve qu’o meu pé prende.
-Eu som tam forte qu’o Burro me bebe.

-Oi, Rato! Tu es tam forte que fúrala Parede
que tapa o Vento que espalha o Sol que derrete a Neve qu’o meu pé prende.

-Ai, Burro! Tu es tam forte que bébela Auga

-Eu som tam forte qu’o Gato me mura.

qu’apaga o Lume que queima o Pau que
mata o Cam que mata o Gato que papa o

-Oi, Gato! Tu es tam forte que múralo Rato

Rato que fura a Parede que tapa o Vento que

que fura a Parede que tapa o Vento que espal-

espalha o Sol que derrete a Neve qu’o meu pé

ha o Sol que derrete a Neve qu’o meu pé pren-

prende.

de.

-(Eu som tam forte que o Lobo me mata).

-Eu som tam forte qu’o Cam me mata.
-Oi, Lobo! Tu es tam forte que mátalo Burro
-Oi, Cam! Tu es tam forte que mátalo Gato

que bebe a Auga que apaga o Lume que quei-

que papa o Rato que fura a Parede que tapa

ma o Pau que mata o Cam que mata o Gato

o Vento que espalha o Sol que derrete a Neve

que papa o Rato que fura a Parede que tapa

qu’o meu pé prende.

o Vento que espalha o Sol que derrete a Neve

-Eu som tam forte qu’o Cam me mata.

qu’o meu pé prende.
-Eu som tam forte qu’o Home me mata.

-Oi, Pau! Tu es tam forte que mátalo Cam, que
mata o Gato que papa o Rato que fura a

-Oi, Home! Tu es tam forte que mátalo Lobo

Parede que tapa o Vento que espalha o Sol

que come o Burro que bebe a (i)Auga que

que derrete a Neve qu’o meu pé prende.

apaga o Lume que queima o Pau que mata o

-Eu som tam forte qu’o Lume me queima.

Cam que mata o Gato que papa o Rato que
fura a Parede que tapa o Vento que espalha o
Sol que derrete a Neve qu’o meu pé prende.

-Oi, Lume! Tu es tam forte que quéimalo Pau
que mata o Cam que mata o Gato que papa
o Rato que fura a Parede que tapa o Vento

(Atãs, Antonia Pousa Sanmamed, 81 anos, 15-08-95).

que espalha o Sol que derrete a Neve qu’o
meu pé prende.
-Eu som tam forte que a (i)Auga me apaga.
A NATUREZA E OS ANIMAIS

-Auga! Tu es tam forte qu’apágalo Lume que
queima o Pau que mata o Cam que mata o

-Oi, Neve! Tu es tam forte que o meu pé pren-
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-Oi, Parede! Tu es tam forte que
tapas o Vento que espalha o Sol que
derrete a Neve que o meu pé prende.
-Eu som tam forte que o Rato me
fura.

-Oi, Rato! Tu es tam forte que furas a
Parede que tapa o Vento que espalha
o Sol que derrete a Neve que o meu
pé prende.
-Eu som tam forte que o Gato me
mura.

-Oi, Gato! Tu es tam forte que muras
o Rato que fura a Parede que tapa o
Vento que espalha o Sol que derrete
a Neve que o meu pé prende.
-Eu som tam forte que o Cam me
mata.

-Oi, Cam! Tu es tam forte que matas
o Gato que papa o Rato que fura a
Parede que tapa o Vento que espalha
o Sol que derrete a Neve que o meu pé prende.
-Eu som tam forte que o Pau me mata.

des.
-Eu som tam forte que o Sol me derrete.

-Oi, Pau! Tu es tam forte que matas o Cam,
-Oi, Sol! Tu es tam forte que derretes a Neve

que mata o Gato que papa o Rato que fura a

que o meu pé prende.

Parede que tapa o Vento que espalha o Sol

-Eu som tam forte que o Ar me espalha.

que derrete a Neve que o meu pé prende.
-Eu som tam forte que o Lume me queima.

-Oi, Ar! Tu es tam forte que espalhas o Sol que

Oi, Lume! Tu es tam forte que queimas o Pau

derrete a Neve que o meu pé prende.

que mata o Cam que mata o Gato que papa

-Eu som tam forte que a Parede me tapa.

o Rato que fura a Parede que tapa o Vento
que espalha o Sol que derrete a Neve que o
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meu pé prende.

ANÁLISE DO TEXTO

-Eu som tam forte que a Água me apaga.

«A NATUREZA E OS ANIMAIS»

-Água! Tu es tam forte que apagas o Lume que
queima o Pau que mata o Cam que mata o
Gato que papa o Rato que fura a Parede que
1.- ESTRUTURA DO TEXTO

tapa o Vento que espalha o Sol que derrete a
Neve que o meu pé prende.

O texto está estruturado em forma de diálogo entre

-Eu som tam forte que o Burro me bebe.

elementos da Natureza, que podem recordar um

-Ai, Burro! Tu es tam forte que bebes a Água

pequeno reto ou desafio. Sempre gira em torno à

que apaga o Lume que queima o Pau que

comparaçom «tam forte que», o que dá pé para

mata o Cam que mata o Gato que papa o

mostrar algumhas características e acções habituais

Rato que fura a Parede que tapa o Vento que

dos elementos que intervenhem, seguindo a sequên-

espalha o Sol que derrete a Neve que o meu pé

cia, descendo até aquele mais débil.

prende.
O jogo consistirá em ir acrescentando elementos

-Eu som tam forte que o Lobo me mata.

ordemadamente partindo do novo protagonista

-Oi, Lobo! Tu es tam forte que matas o Burro

apresentado e lembrando toda a cadea anterior

que bebe a Água que apaga o Lume que quei-

(exercício lógico-memorístico).

ma o Pau que mata o Cam que mata o Gato
que papa o Rato que fura a Parede que tapa

Graficamente, a lengalenga ou carrialoura, que

o Vento que espalha o Sol que derrete a Neve

estudamos, poderia visualizar-se como alguém que

que o meu pé prende.

vai, quiçá, percorrendo um caminho, na procura das

-Eu som tam forte que o Home me mata.

personagens que vam surdindo a raiz do seu dirigirse primeiro à Neve e da resposta desta. Semelha

-Oi, Home! Tu es tam forte que matas o Lobo

querer indagar, pesquisar de aqui e de acolá, para

que come o Burro que bebe a Água que apaga

ir agatunhando até chegar a conhecer o suposto

o Lume que queima o Pau que mata o Cam

(pois nom existe -ao final o ciclo repete-se para vol-

que mata o Gato que papa o Rato que fura a

tar ao ponto de partida-) mais forte.

Parede que tapa o Vento que espalha o Sol
Em cada parelha de intervenções, a primeira delas

que derrete a Neve que o meu pé prende.

começa sempre com umha apelaçom exclamativa,
poderíamos dizer a «alguém» (já que os protagonis-

(Adaptado por Isaac Alonso Estravis).

tas aparecem personificados): «-Oi, Neve!, Oi,
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Sol!...». Logo dirigindo-se em segunda pessoa a essa

2.- SUBSTANTIVOS

personagem chamada salienta-se o seu poder frente
Os substantivos deste texto aparecem todos em

a outro ser: «Tu es tam forte que...»

maiúscula ainda que nom som nomes próprios,
Na segunda intervençom da pequena conversa é

todos som comuns, porque representam seres perso-

essa mesma personagem a quem se dirigiram e da

nificados. Som catorze substantivos comuns que se

que se destacara umha qualidade superior, a que

podem distribuir em várias classes segundo o tema

toma a palavra para restringir a sua fortaleza e mos-

ou família à que pertençam.

trar-lhe algumha limitaçom: ainda hai alguém por

Assi encontramos substantivos relacionados com o

cima que pode com ela.

clima, nomes de animais, nomes de elementos da
Terra, e um nome que nom entra em nengunha destas classificações, que é Parede.

E precisamente esse alguém será o que, de igual
maneira chamado (a estrutura é a mesma) numha

Eis cada um dos substantivos que aparecem no texto:

nova intervençom, faga o próprio à hora de dar a
sua resposta.
A cadea a reter para pronunciar em cada primeira

Os tres primeiros substantivos que aparecem repre-

intervençom vai assim crescendo progressivamente,

sentados com signos de exclamaçom, referem-se a

acrescentando de jeito sucessivo elos em forma de

elementos climáticos: a Neve, o Sol, o Aire, elemen-

frases subordinadas com o enlace «que». Deste

tos moi importantes para o cativo, pois tem contacto

modo vai-se fazendo umha pequena história onde

com a maior parte deles, dependendo do lugar no

cada novo passo para falar com umha nova perso-

que viva ou conheça.

nagem (reconhecida justo antes como «mais forte»)
Apresenta-se à Neve como o elemento mais débil e

implica um ir recuando e lembrando o já dito.

ao Aire como o mais forte. Cada um deles influi
«-Oi, Rato! Tu es tam forte que furas a Parede que

sobre os outros de umha maneira negativa, que vem

tapa o Vento que espalha o Sol que derrete a Neve

indicada polas acções que os acompanham.

que o meu pé prende.
É importante destacar que o conto começa com elementos climáticos que nom som estáveis nem no

-Eu som tam forte que o Gato me mura.

espaço nem no tempo, ao contrário de outros substantivos que si o som.

-Oi, Gato! Tu es tam forte que muras o Rato que fura
a Parede que...»

Aparece em primeira linha, e repetindo-se a continuaçom na maioria das linhas, o único substantivo
referido a umha parte concreta do corpo: o pé, que
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se mostra como a vítima de todo o que acontece no

Segue o lobo como o derradeiro animal. Este subs-

conto e representa o elemento desencadeante da

tantivo é o único que representa um animal selvagem

acçom.

e hai que salientar que aparece em último lugar,

Na quarta linha aparece «Parede», substantivo

como querendo dizer que é o animal mais forte de

comum e concreto que nom deixa passar o Vento, e

todos os que se nomeam. Também é um animal con-

portanto é mais forte do que ele.

hecido polos meninhos e que quase sempre aparece
como o mau do conto.

Venhem a continuaçom tres substantivos que representam animais: o Rato, o Gato e o Cam. Estes apa-

Finalmente aparece o substantivo «Home» que

recem desde o mais débil, que é o rato até ao mais

representa a última e a mais forte (?) de todas as per-

forte que é o cam, que pode com o gato que é o que

sonagens. Dá umha sensaçom de «orgulho» ver que

mura o rato.

é o home o único que pode resolver o problema, que
é tam simples, pero que desencadea toda umha
trama chea de personagens e acções.

Estes substantivos correspondem a animais conhecidos polos rapazes (moi poucos teriam dificuldades

Pola qualidade dos substantivos, o texto é fácil de

para os reconhecer).

entender para os picarinhos. Todos som conhecidos,
Os substantivos do oitavo, nono e décimo parágra-

polo que nom pareceria estranho que un meninho de

fo: Pau, Lume e Água, também podem formar parte

5-6 anos aprendesse o texto tal como está.

de umha trilogia que representa os elementos da
Terra e, portanto, imprescindíveis no tema da
Natureza. Estes elementos som moi conhecidos e

3.- PRONOMES

alguns utilizados habitualmente polos nenos. Som
também substantivos concretos e comuns e as suas

Aparecem tres pronomes pessoais: «tu, eu, me».

características son salientadas no texto mediante os
verbos.

«Tu» e «eu» som pessoais de sujeito e «me» de
objecto directo. Vam-se repetindo ao longo de todo

O Burro presenta-se como um animal que é mais

o texto. «Eu» e «tu» som quase inecessários e repe-

forte que a água porque a bebe. Poderia ser qual-

tem-se só com a intençom de dar ênfase: som para

quer outro animal porque todos bebem água. Talvez

que saibamos que cada elemento se refere ao outro.

é elegido porque também é moi conhecido polos

Neste caso, esse «tu» nom seria necessário porque já

miúdos ainda que nunca o vissem. Hai que destacar

di antes o nome do elemento ao que se refere. Por

que é o único substantivo que está acompanhado

exemplo, quando di «Oi, Neve! Tu...» pom-se para

por um verbo que nom é negativo, pero que neste

dar ênfase, para recalcar.

caso aparece como tal.
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«Me» indica que a acçom recai sobre quem fala. Por

comentário exaustivo de todos eles.

exemplo, no primeiro caso quando di «que o Sol me

«Es» aparece como ligaçom desde o começo até ao

derrete», a acçom recai sobre a Neve.

final do texto.

Também aparece um pronome possessivo: «meu». É

«Som» é outra das formas que aparecem sempre

um possessivo da primeira pessoa que também indi-

como resposta ao que se di.

ca que a acçom recai sobre quem fala, neste caso o
Home.

Estas formas copulativas: «es, som», som essenciais
no fragmento posto que todo ele se estrutura partindo da afirmaçom «Tu es...» - «Eu som...»

4.- ADJECTIVOS
Outras formas verbais que aparecem som:
Só aparece «forte» como adjectivo e está no grau
comparativo de igualdade, ainda que nom está

* prendes

* papa

explícita a segunda parte da comparaçom. Isso pode

* derrete

* mura

ser devido a que cada elemento que aparece pensa

* espalha

* mata

que o outro é forte ainda que este sempre lhe dá

* tapa

* queima

algumha razom para dizer-lhe que nom é mais forte.

* fura

* apaga

Isto segue assi até chegar ao home.

* bebe

Estes verbos fam referência, ou melhor dito, caracterizam-se por ter um matiz de «negaçom», é dizer, é

5.- APELATIVOS

como se cada um deles anulasse a propriedade do
outro. Por exemplo:

Só aparece «Oi», num caso a variante «Ai» e noutro nada. Sempre aparecem ao princípio do diálogo
de cada animal ou de cada elemento. Empregam-se,

«-Oi, Neve! Tu es tam

neste caso, para dar força e para chamar a atençom

forte qu’o meu pé pren-

do ouvinte que é nomeado.

des.
-Eu som tam forte qu’o Sol
me derrete.

6.- VERBOS
Todos, pois, fam referência a acções negativas e som
Os verbos jogam um papel relevante dentro do texto,

o eixe vertebrador sobre o que gira todo o que acon-

sobretodo se temos em conta que todo gira arredor

tece no texto. Por outro lado, hai um diálogo que

deles. Por isso cremos conveniente fazermos um

também se cultiva, especialmente, por medio dos

53

~

verbos que aparecem em 3ª e 1ª pessoa. É como se

-Oi, Gesta! Tu es tam grande que cobres o

um dixesse ou perguntasse indirectamente algo e o

Morangueiro que tapa a Carqueixa que cobre

outro lhe respondesse afirmando. Exemplo:

o Fento que tapa a Erva que o meu pé cobre.

«-Oi, Neve! Tu es (...) pé prendes.

-Eu som tam grande que a Mimosa me cobre.

-Eu som (...) me derrete.»
A jeito de conclusom, sublinhamos que ao longo da

-Oi, Mimosa! Tu es tam grande que tapas a

carrialoura vai-se criando um ritmo que ajuda a inte-

Gesta que cobre o Morangueiro que tapa a

riorizá-lo e que se ve reforçado, sobretodo, pola pre-

Carqueixa que cobre o Fento que tapa a Erva

sença dos verbos.

que o meu pé cobre.
-Eu som tam grande que o Carvalho me tapa.

Mª Consuelo Augusto Medeiros, Raquel Cid Conde,

-Oi, Carvalho! Tu es

Silvia Faria Garabatos, Sonia Fernández Pérez.

tam grande que cobres
a Mimosa que tapa a
Gesta que cobre o

A NATUREZA

Morangueiro que tapa
-Oi, Erva! Tu es tam grande que tapas o meu

a Carqueixa que cobre o Fento que tapa a

pé.

Erva que o meu pé cobre.

-Eu som tam grande que o Fento me cobre.

-Eu som tam grande que o Amieiro me cobre.

-Oi, Fento! Tu es tam grande que tapas a Erva

-Oi, Amieiro! Tu es tam

que o meu pé cobre.

grande que tapas o

-Eu som tam grande que a Carqueixa me

Carvalho que cobre a

tapa.

Mimosa que tapa a
Gesta que cobre o

-Oi, Carqueixa! Tu es tam grande que cobres o

Morangueiro que tapa

Fento que tapa a Erva que o meu pé cobre.

a Carqueixa que cobre

-Eu som tam grande que o Morangueiro me

o Fento que tapa a Erva que o meu pé cobre.

cobre.

-Eu som tam grande que o Pinheiro me tapa.

-Oi, Morangueiro! Tu es tam grande que tapas

-Oi, Pinheiro! Tu es

a Carqueixa que cobre o Fento que tapa a

tam grande que cobres

Erva que o meu pé cobre.

o Amieiro que tapa o

-Eu som tam grande que a Gesta me tapa.

Carvalho que cobre a
Mimosa que tapa a
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Gesta que cobre o Morangueiro que tapa a

Senaz, David Mazaira Fernández, Adolfo Pardo

Carqueixa que cobre o Fento que tapa a Erva

Rodríguez, Ángel Rodríguez Paz.

que o meu pé cobre.
-Eu som tam grande que o Castinheiro me
cobre.
A NATUREZA MARÍTIMA

-Oi, Castinheiro! Tu es
tan grande que tapas o

-Oi, Mar! Tu es tam forte que a vida me dás.

Pinheiro que cobre o

-Eu som tam forte que a Mioca me fura.

Amieiro que tapa o
Carvalho que cobre a

-Oi, Mioca! Tu es tam forte que furas o Mar

Mimosa que tapa a

que a vida me dá.

Gesta

-Eu som tam forte que o Caracol me baba.

que

cobre

o

Morangueiro que tapa a Carqueixa que cobre
o Fento que tapa a Erva que o meu pé cobre.

-Oi, Caracol! Tu es tam

-Eu som tam grande que a Montanha me

forte

tapa.

Mioca que fura o Mar

que

babas

a

que a vida me dá.
-Oi, Montanha! Tu es tam grande que cobres o

-Eu som tam forte que o Peixinho me come.

Castinheiro que tapa o Pinheiro que cobre o
Amieiro que tapa o Carvalho que cobre a

-Oi, Peixinho! Tu es

Mimosa que tapa a Gesta que cobre o

tam forte que comes o

Morangueiro que tapa a Carqueixa que cobre

Caracol que baba a

o Fento que tapa a Erva que o meu pé cobre.

Mioca que fura o Mar

-Eu som tam grande que o Sol me cobre.

que a vida me dá.
-Eu som tam forte que o Calamar me mata.

-Oi, Sol! Tu es tam grande que tapas a
Montanha que cobre o Castinheiro que tapa o

-Oi, Calamar! Tu es tam forte que matas o

Pinheiro que cobre o Amieiro que tapa o

Peixinho que come o Caracol que baba a

Carvalho que cobre a Mimosa que tapa a

Mioca que fura o Mar que a vida me dá.

Gesta que cobre o Morangueiro que tapa a

-Eu som tam forte que o Olhomol me atrapa.

Carqueixa que cobre o Fento que tapa a Erva
que o meu pé cobre.

-Oi, Olhomol! Tu es tam forte que atrapas o
Calamar que mata o Peixinho que come o

Almudena Doallo Fernández, Mª Mercedes González

Caracol que baba a Mioca que fura o Mar
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que a vida me dá.

OS ANIMAIS

-Eu som tam forte que o Tiburom me desfai.
-Ei, Verme! Tu es tam forte que a Terra furas.
-Oi, Tiburom! Tu es tam forte que desfás o

-Eu som tam forte que a Andorinha me atra-

Olhomol

pa.

que atrapa
o Calamar

-Ei, Andorinha! Tu es

que mata o

tam forte que atra-

Peixinho que come o Caracol que baba a

pas o Verme que a

Mioca que fura o Mar que a vida me dá.

Terra fura.

-Eu som tam forte que a Balea me traga.

-Eu som tam forte
que o Gato me despluma.

-Oi, Balea! Tu es tam forte que tragas o
Tiburom

-Ei, Gato! Tu es tam

que desfai o

forte que desplumas a

Olhomol

Andorinha que atrapa

que atrapa

o Verme que a Terra

o Calamar que mata o Peixinho que come o

fura.

Caracol que baba a Mioca que fura o Mar

-Eu som tam forte que

que a vida me dá.

o Cam me trava.

-Eu som tam forte que o Home me captura.
-Ei, Cam! Tu es tam forte que travas o Gato
-Oi, Home! Tu es tam forte que capturas a

que despluma a Andorinha que atrapa o

Balea que traga o Tiburom que desfai o

Verme que a Terra fura.

Olhomol que atrapa o Calamar que mata o

-Eu som tam forte que o Lobo me mata.

Peixinho que come o Caracol que baba a
Mioca que fura o Mar que a vida me dá.

-Ei, Lobo! Tu es tam forte que matas o Cam
que trava o Gato que despluma a Andorinha

Begoña Baceiredo Pérez, Mª Eugenia Moreiras

que atrapa o Verme que a Terra fura.

Lamelas, Lucia Moreno Castro, Belén Vidal Rodríguez.

-Eu som tam forte que o Osso me espanta.

-Ei, Osso! Tu es tam forte que espantas o Lobo
que mata o Cam que trava o Gato que despluma a Andorinha que atrapa o Verme que
a Terra fura.
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-Eu som tam forte que o Home me prende.

me mata.
-Oi, Lobo! Ti

-Ei, Home! Tu es tam forte que prendes o Osso

es tam forte

que espanta o Lobo que mata o Cam que

que matas o

trava o Gato que despluma a Andorinha que

Cam

atrapa o Verme que a Terra fura.

corre o Gato

-Eu som tam forte que na Terra remato.

que mura o Rato que o Queijo come.

que

-Eu som tam forte que o Osso me manca.
-Ei, Terra! Tu es tam forte que enterras o Home
que prende o Osso que espanta o Lobo que

-Oi, Osso! Ti es tam forte que mancas o Lobo

mata o Cam que trava o Gato que despluma

que mata o Cam que corre o Gato que mura

a Andorinha que atrapa o Verme que a Terra

o Rato que o Queijo come.

fura.

-Eu som tam forte que o Home me mata.

Elena Maria Álvarez Vázquez, Ana Mª González

-Oi, Home! Ti es tam forte que matas o Osso

Almenar, Marta González de Prado, Mª Jesus Iglesias

que manca o Lobo que mata o Cam que corre

Suárez, Montse López Fernández, Sonia Maria Lucas

o Gato que mura o Rato que o Queijo come.

Méndez.
Patricia De Vega Blanco, Marta Fernández Sanmiguel,
Mª Beatriz González Limia, Esperanza González
Rodríguez, Sonia González Suárez, Mª Victoria Marin

OS ANIMAIS

Valle, Julia Rodríguez González.

-Oi, Rato! Ti es tam forte que o Queijo comes.
-Eu som tam forte que o Gato me mura.
Ourense, Fevereiro de 1996

-Oi, Gato! Ti es tam forte que muras o Rato
que o Queijo come.
-Eu som tam forte que o Cam me mata.

-Oi, Cam! Ti es tam forte que corres o Gato
que

mura

o

Rato

que

o

Queijo come.
-Eu

som

tam

forte que o Lobo
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Asedado.
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» nº0 e «Raigame» nº1.

Labouras agrícolas
Asedado, fiado e ensarillado.

O liño
A

S

E

D

A

D

O

Xa arredados da calor do
verán, achégase o tempo de
"asedar" o liño. Na maioría dos
casos é máis ben no tempo xa
de outono ou principios do
inverno cando estos labores
deben principiar.
Este é un labor que era habitual facelo antes do castañal;
aló polo cima de outubro ou
xa nos primeiros de novembro.
Para escomenzar a tarefa do
"asedado", sacaremos as "estrigas" de liño tascado que gardaramos coidadosamente en
canastrillas no cima do verán;
e descolgaremos o "pende" da
parede para poder botar a
andar.

Fiado e asedado
Foto: Carlos G. Hervella

0 "pende" esta composto por
unha táboa de forma rectangular duns 75 a 100 cms de
longo e duns 15 a 20 cms de
ancho; que coma todos os útiles empregados nos labores
do liño pode adoitar distintas
formas no seu remate (ben
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totalmente rectangular ou rectangular e coas viras redondeadas, cun acabado máis perfeccionado ou menos).
Agora ben, sempre será unha
táboa de castiñeiro duns 2 a 4
cms de groso e que na súa
parte superior terá unha espe-

cie de asa pola que a suxeitaremos perto de nós.
No lado oposto terá un anaco
de táboa superposta e cravada
na madeira grande. Neste
anaco de táboa cravaranse
previamente unha serie de
púas metálicas duns 10 cms
de longo, dispostas moi xuntas e moi ben afiadas. Esta
táboa sobre a que se suxeitan
os "dentes do pende", ben
sexa redonda ou cadrada estará rematada por unha ferradura que impedirá que a madeira
cuartee e os dentes acaben
afrouxando e caian.

Emprendemos o labor propio
do asedado; para elo adoitaremos estar sentados nunha
banqueta ou "tajuela", máis
ben baixa, que nos permita
estirar as pernas. Suxeitaremos o pende no medio das
mesmas e porémolo a unha
distancia que poidamos chegarlle ben coas mans e sen ter
que dobrar moito o corpo.
Cando xa o temos agarrado,
rodearemos os dedos da man
coa que temos por costume
traballar, coa punta da "estriga" que correspondía a raíz da
planta.

A outra punta, que se distinguirá por ser máis verde, irase
asedando
paseniñamente
pasandoa unha e outra vez
polos dentes do "pende", a fin
de conquerir separar a fibra
de liño, obtendo así a selección da mesma de mellor a
peor; lenzo, estopa e os cabezos, respectivamente.
O primeiro que cae dos dentes do pende ao chan, son os
cabezos. Agarrada dos dentes
queda a estopa e na man quedaranos o lenzo.
Como xa dixemos, pasaremos
a estriga varias veces polo
pende e dende que estexa asedada por unha punta darémoslle a volta para asedala
pola parte da raíz.
Coa fibra que nos queda na
man, e que vemos que e suficientemente fina, faremos
novamente unha "estrigal", co
fin de que non se "amoloe", e
dicer, que non se "embarane".
Coa estopa e os cabezos,
faranse "manelas", (consiste
en envolver a fibra sobre si
mesma).

F
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Chegado este momento que,
polo xeral é o gran coñecido
como traballo cando se fala do
liño ou da lá, vaísenos axiña a
idea a dous elementos moi
característicos como son o
fuso e a roca.

Fiado e ensarillado.
Foto: Carlos G. Hervella
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especie de anel (que impide
que a "mazaroca" escape), e
prolóngase nun apéndice
sobre o que caer no caso de se
escapar dos dedos e así impedir que rompa tan facilmente.
Na parte superior será onde
se faga a "maina", que terá a
finalidade de guiar o fío tanto
ao comezo do fiado como nalgúns momentos do mesmo.
A "maina" terá uns 3 cms aproximadamente de longo, e para
que quedase ben feita a punta
de arriba tiña que se "ver" a de
abaixo.
Os fusos teñen entre 27 e 30
cms de longo e son de distinto grosor, ben sexan para fiar
lenzo (máis finos), ou para a
estopa e os cabezos (máis grosos).
O transporte dos fusos adoitábase facer en cestas de estradoiras, envoltos nas virutas da
propia madeira coa que se
fixeran.

Fiado.
Foto: Carlos G. Hervella

Pois ben, de principio describiremos estas pezas, e para
elo nada mellor que detallar a
súa forma, o material empregado para facelos e como se
facían.
O fuso: Polo que a xente
hoxe recorda, sempre foron
mercados a carpinteiros que
viñan da veciña provincia de
Lugo, e que os traían feitos de
xeito incompleto. Faltáballe a
"mainza". O facerlle a mainza
era polo xeral un labor que
adoitaban facer coidadosas
mans masculinas, empregan-

do para elo unha navalla moi
ben aguzada.
A madeira do fuso era de uz.
A forma que adoita o fuso é
redondeada, máis estreita na
parte superior (acabando case
en punta), e máis ancha na
inferior, onde se remata cunha

Pende.
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A roca: É outro elemento primordial no fiado. Consiste
nun pao redondo de madeira
de salgueira ou negrillo, de
metro ou metro e medio de
longo, perfectamente lisa.
No seu extremo superior, a
unha cuarta (un palmo) apro-

Debuxo de Xaquín Lorenzo (Xocas).

ximadamente, atópase o
"roquil" que é un abultamento
no liso pao sobre o que se
rodeaba a manela ou estriga e
que impide que esta esvare
polo pao da roca logo de que
se ataran estas cunha cinta de
cadarzo.
Para facer o roquil, ao día
seguinte de "bullar" o pao
verde, o que realizaremos con
lume, farémoslle catro cortes
horizontais e simétricos á
madeira do pao duns 8 cms de
longo, ata que as “cachas” se
separen totalmente. Para que
non siga rompendo ataremos
os extremos con "cabos". De
seguido meterémoslle dúas
pequenas cuñas cruzadas para
separalos definitivamente e
poder meter no medio o
"roquil", que é unha peza de
madeira maciza e algo grosa
cunha forma xeométrica similar a un rombo. Despois de
introducido o "roquil" no
medio das "cachas", arredaremos as cuñas e as propias
cachas encargaranse de presionalo para que non caia.

mozos, homes e mulleres
aproveitan para fiar ou para
xuntarse en busca de esmorga.
Para comenzar a fiar, o primeiro que temos que facer é "cargar" a roca. Sentados, estenderemos na "aba" (sobre as pernas tapadas cun mandil) a
estriga para logo ir envolvéndoa de redor na roca, escomenzando sempre polas puntas da "estriga", e logo atarémola coa cinta de cadarzo.
Cargada a roca, fixarémola á
cintura metendoa na cinta coa
que se suxeita o mandil ao
corpo.
Para botar a andar, achégase o
fuso á estriga, cóllense unhas
fibras e xúntanse para facer
unha especie de punta de fío
que engancharémos na punta
da mainza, que nos axudará a
"torcer" o fío ata conquerir un
anaco de fío máis longo que
nos permita darlle xa unhas

Coa man dereita no fuso, faremolo dar voltas e voltas para
torcer e ir acumulando o fío
no pé facendo deste xeito
unha "mazaroca".
Cando nos dedos do fuso
notamos que nos pesa moito,
sacaremos a mazaroca e gardarémola coidadosamente en
espera do seguinte proceso
que sera o "ensarillado".
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Para ensarillar, precisaremos
dun novo elemento que é o
"sarillo".
O "sarillo" fórmano catro tramos de madeira unidos nun
punto céntrico formado polo
eixe sobre o que xirarán as
aspas que o forman.
Ás aspas, nos seus extremos
afincaráselle unha peza de
madeira, medio curvada, que
evitará que o fio se escape
cando lle damos volta ao sarillo.

Na cima da roca faise un burato no que se fura unha cinta
de cadarzo para suxeitar as
manelas e as estrigas logo de
"cargar" a roca.
Xa temos a roca, o fuso e as
estrigas de lenzo. Agora
comenza o verdadeiro labor
do fiado. Para elo esperaremos as longas noites de inverno, sentados no escano ao
carón do lume baixo (lume da
lareira) e das entusiastas e festivas reunións que mozas e

voltas no fondo do fuso sen
que se escape; daquí en adiante xa comenza o labor continuo do fiado. Mollaremos
cada pouco os dedos en
cuspe para ir tirando da fibra
da estriga para que ao mesmo
tempo que axudamos a torcer
o fío, o torcido vaia asentando.

Sarillo. Debuxo de Xaquín Lorenzo (Xocas).
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deste xeito que cada vez sexa
máis longo o fío.
Cando xa temos a cadeixa
feita, e antes de sacala, colleremos un anaco de fío do que
queda no fuso e abrazarémolo
a uns cantos fíos da cadeixa
para deste xeito saber onde
queda a punta. Este sinal que
acabamos de facer, recibe o
nome de "coxal".
Así mesmo, e ainda antes de
sacala do sarillo, teremos que
facerlle un novo coxal, pero
neste caso collendo todo os
fíos. Para elo cuns fíos aparte
darémoslle unhas voltas, deixando unha lonxitude dos fíos
que cubra a distancia dos brazos abertos co fin de que
cando se estendan as cadeixas
ao sol para clarexalas non se
embaranen.
E xa para sacala collerémola
coas dúas mans, torcerémola
agarrándoa do coxal grande e
gardarémola ata que a preparemos para o seguinte proceso.

Ensarillado.
Foto: Carlos G. Hervella

Para ensarillar colleremos
nunha man a mazaroca que
antes tivemos que furar nun
fuso máis longo que o empregado para fiar. Ataremos a
punta da mazaroca a punta
dunha aspa do sarillo e logo
iremos dándolle voltas cunha
man. Coa outra suxetaremos o
fuso que tamén irá dando voltas en sentido contrario ao
sarillo co fin de que se vaia

desfacendo a mazaroca e se
convirta en "cadeixa".
24 mazarocas (aproximadamente) facían unha libra.
Para facer unha cadeixa
empregaremos unha libra de
lenzo ou estopa (aproximadamente) ou o que é o mesmo,
unhas 24 mazarocas, que iremos unindo unha a unha e
ensarillando ata conquerir
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Fe de erratas ao nº: 2.
Na definición da espadela, no pé da foto da páxina 49,
onde di: ... aos golpes e que saque "estelas",
debe dicer: ... aos golpes e que non saque "estelas".

J. JOSÉ RUMBAO REQUEJO
Allariz.

Fixo os seus estudos musicais
nos conservatorios de Ourense,
Vigo e Madrid. En Hungría e
Austria realizou cursos de
expecialización. Actualmente é
profesor agregado de Música
no

Instituto

“Julio

Prieto

Nespereira” de Ourense.

Unha balalaica ou un
sitar son
capaces de
“soar” as
notas
dunha muiñeira.
Ouvila en tales instrumentos non
pasa de curiosidade anecdótica
e esporádica.

MÚSICA E DANZA

S o b re a l g u n h a s
m a n i fe s t a c i ó n s
“ fo l c l ó r i c a s ”
J. José Rumbao Requejo

“Que grande é a distancia entre o músico e o cantante: o
segundo di; o primeiro coñece a natureza da música. Pero o
que fai e non sabe o qué, é besta por definición”.
De un tratado medieval de música, atribuido a Guido d´Arezzo.

E

Estamos asistindo, nos
medios de comunicación,
a controversias sobre se
certos instrumentos, vestimentas, presencias interpretativas, obras musicais..., responden
ou non á tipificación de “Feitos folclóricos”. Parece convinte, en tales casos,
que nos refiramos ás fontes e tratados
dos estudosos e entendidos. Evitaremos
así argumentar desde “personais intereses”, ou desde a osadía, que se ten convertido en costume, de opinar sobre
todas as cousas, anque non se teñan
ideas claras nen obscuras, porque simplesmente non se teñen ideas. Ás veces
recurrimos ao insuficiente argumento de
que “estamos profesionalmente relacionados” con ditos temas. Mais ¿que argumentos parecen argucias para xustificar
as “nosas ideas e posicións”?.
O que define e cualifica o dato folclórico
é o estudo e a práctica das manifestacións do saber popular, transmitidos
desde tempos inmemoriais. E, cinguíndonos ao foclore musical, trataremos de

aquelas manifestacións populares e antigas que se relacionan coa arte dos sons.
Feitos que teñen unhas características de
dato colectivo; creado, asumido ou reelaborado polo povo; transmitido oral ou
mimeticamente; concretizado en formas
simples, pouco elaboradas. E o povo,
que é sabio, non ten presa nen pretende
o relumbrón exitoso e efímero; deixa
que o tempo, como crisol incuestionábel, vaia acomodando, pulindo, madurando a obra folclórica. Obra que entrará
profundamente no povo e que fará vibrar
os seus sentimentos, o seu temperamento.

O que define e
cualifica o dato
folclórico é o
estudo
e a práctica das
manifestacións
do saber
popular,
transmitidos
desde tempos

Os povos traslucen os seus sentimentos
en fórmulas e cos medios que estiman
como máis apropiados para reflectalos e
provocalos. Aparece unha interrelación
entre o abanico de sentimentos, a creatividade expresiva, as concrecións manifestativas desa riqueza sentimental, a
elección de medio e instrumentos coadxuvantes. Todo elo crea unha esencia e
unha presencia identificada, distintiva: a
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inmemoriais.

singularidade caracterizante de cada
povo.

Se as

Se as formulacións musicais ou coreográficas do folclore, son expresión dun sentir que se orixina nunhas circunstancias
determinadas do acontecer dun povo, a
reproducción desas manifestacións e formas, nunha puridade fiel, debería darse
en circunstancias similares a aquelas nas
que se orixinaron. Asistir a procesións
relixiosas nas que se mesturan antigas
danzas procesionais e gremiais, con danzas de sega, de vendima, de pescadores,
ou que esas danzas procesionais se
empreguen para ocupar ¡¡o tempo de
descanso dun partido de fútbol!!, resulta,

cando menos, incongruente.
Non se pode falar de mala intención,
pero si de “facer e non saber que”. Sería
convinte formular e divulgar algúns principios elementais de uso e trato do patrimonio: certos “entusiasmos” por rescatar
e recuperar datos ou costumes antigas,
poden desvirtuar e convertir en vanos os
tesouros culturais ao empregalos dun
modo simplista e extrapolalos do seu significado, de seu contexto, da finalidade
para que foron creados.
As exhibicións de danzas, de concertos
de música folclórica nas que as obras
aparecen fora do seu marco orixinal,

formulacións
musicais
ou coreográficas
do folclore, son
expresión dun
sentir que se
orixina nunhas
circunstancias
determinadas do
acontecer dun
povo, a
reproducción
desas
manifestacións e
formas, nunha
puridade fiel,
debería darse en
circunstancias
similares a aquelas nas que se
orixinaron.

Os povos crearon aqueles instrumentos musicais que parecen máis
concordantes co tipo de música que sinten.
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Danza da Regueifa.
“La Ilustración Gallega y Asturiana” páx. 443. 2-XII-1879.

deben conseguir do espectador a empatía co contido da obra e co ambiente propio de tales obras.
Os povos crearon aqueles instrumentos
musicais que que parecen mais concordantes co tipo de música que sinten;
válense nun primeiro momento, dos
materiais máis próximos ao seu entorno,
materiais que van perfeccionando ou
incorporando outros materiais, pero que
sempren responden ás características
fixadas para esos instrumentos. Son instrumentos que quedan vinculados ao ser
e ao actuar do povo e forman parte da
historia instrumental propia.
Na organoloxía universal aparecen moitos instrumentos que obxetivamente
poden “soar” as melodías de calquer
povo. Esta posibilidade non constitúe
razón para considerar esos instrumentos
como propios do folclore dun povo.
Unha balalaika, un sitar, son capaces de

“soar” as notas dunha muiñeira; ouvila en
tales instrumentos non pasa de “curiosidade” anecdótica e esporádica. ¿Que sentirá un xaponés asistente a unha representación de teatro “nô” con acompañamento da gaita?

Certos
“entusiasmos”
por rescatar e
recuperar datos
ou costumes anti-

Através do tempo, os povos tiveron
oportunidade de incorporar á súa música
instrumentos musicais diversos; sen
embargo, constatamos que se decantan
por uns determinados, aos que sempre
permañecen fieis. Estos instrumentos
son patrimonio do povo, son signo de
identidade, distinguen e contribúen a
constituir a idiosincrasia dese povo. Ao
escoitar esos instrumentos, transportámonos instintiva e inmediatamente ao
carácter, á forma de ser dese povo. Pero
non só os instrumentos, senón que a
forma e a técnica de interpretación significa e distingue a uns povos de outros,
inda que o seu folclore empregue instrumentos similares.
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gos, poden
desvirtuar
e convertir en
vanos os tesouros
culturais ao
empregalos dun
modo simplista e
extrapolalos do
seu significado,
do seu contexto,
da finalidade
para que foron
creados.

Através do
tempo, os povos
tiveron
oportunidade de
incorporar
á súa música
instrumentos
musicais diversos; sen embargo,
constatamos que
se decantan
por uns
determinados,
aos que sempre
permañecen fieis.
Estos instrumentos son patrimonio do povo,
son signo de
identidade,
distinguen
e contribúen a
constituir a idio-

A reproducción de certas manifestacións musicais ou coreográficas debería darse
en circunstancias similares a aquelas nas que se orixinaron.

sincrasia dese
povo.
Ao escoitar esos
instrumentos,
transportámonos
instintiva e
inmediatamente
ao carácter, á
forma de ser dese
povo.

Destas elementais consideracións podemos deducir algunhas conclusións: se o
folclore nos entrega a esencia, as raices
dun povo, os modos concretos nos que o
povo intenta manifestar o que pensa, o
que sinte, o que sabe o que fai..., esa tradición obriga a recibila con respecto, tratala con fidelidade, sen que esto signifique modificar o dato entregado, senón
vivificalo nunha evolución fiel ao espíritu e á intención con que apareceu ese
dato. Sempre é máis cómodo empregar,
ben ou mal, o que outros inventaron,
que tratar de construir algo orixinal.
As manifestacións folclóricas teñen
unhas formas aceptadas e propias.
Aparecen con esquemas definidos. Se
pretendemos compoñer nunha forma
musical, suponse que coñecemos as
características definitorias de tal forma;
ritmo, melodía, harmonía, desenrolo
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estructural, e informar todo cun estilo
adecuado.
Se uns instrumentos musicais foron elexidos polo povo como propio das súas
manifestacións máis profundas, se se ten
adoptado unha forma peculiar de facelos
soar, a incorporación de instrumentos
que nunca figuraron como distintivos do
folclore dese povo ou de técnicas de
interpretación instrumental que resultan
importadas de outros folclores, xeneran
situacións polivalentes e contradictorias
que debemos observar e enxuizar con
suma cautela: pode resultar unha aportación enriquecedora, ou pode ser unha
avalancha colonizadora, extraña, aniquiladora e “snobista”. Non nos deben ofuscar a ansia de resultados inmediatos, a
“vistosidade”, a “marcha”, o “exitoso”,
nen pretender a vitalidade ou a aceptación con proliferación de actos, de con-

Se o folclore
nos entrega a
esencia, as raices
dun povo, os
modos concretos
nos que o povo
intenta
manifestar o que
pensa, o que
sinte, o que sabe,
o que fai..., esa
tradición obriga
a recibila con
respecto, tratala
con fidelidade,
sen que esto
signifique
modificar o dato
entregado, senón
vivificalo nunha
evolución fiel ao
espíritu e á
intención con
Pascual Veiga Iglesias. O nacionalismo musical non é un
período da historia musical, é unha realidade permanente.

cursos que arrastran un tufillo de programacións de autoexaltación e interesado
dirixismo. Pobre o folclore que teña que
recurrir, para demostrar a súa forza, ao
artificioso. Perdeu a súa verdade.
Os grupos que se denominan folclóricos
son moi libres de incorporar os instrumentos que lles parezan convintes para
facer a “súa música”, pero no poden ser
considerados como expoñentes xenuinos do folclore dun povo, se esos instrumentos non foron aceptados como propios pola tradición popular. Esto tamén é
aplicábel á composición de obras musicais e ás coreografías.
Por elo, se queremos contribuir con sinceridade a fomentar, enriquecer, exaltar,
contaxiar co noso folclore, debemos
comezar por adquirir unha sólida e seria
formación nos campos da música, da
socioloxía, da historia, da antropoloxía,
da etnografía... É unha necesidade, un
reto, unha obrigación. O folclore resulta

que apareceu ese
dato.

unha realidade tan sacra e impoñente
que demanda un achegamento, un trato
respetuoso, dignificador, vocacional.
Repasando a historia da música, constatamos que os grandes compositores
empregaron o material folclórico como
un elemento de inspiración, como
campo de traballo investigado, como
materia tratada con toda exquisitez, porque exaltaba os valores e as exencias do
povo. O nacionalismo musical non é un
período da historia musical, é un alento
que animou con maior ou menor exteriorización, todos os tempos históricos: é
unha realidade permanente.

Se queremos
contribuir con
sinceridade a
fomentar,
enriquecer,
exaltar, contaxiar co noso
folclore, debemos
comezar por
adquirir unha
sólida e seria
formación
nos campos da

Dóenos o atrevemento (a ignorancia, din
que é moi atrevida), dóennos os tópicos,
as indefinicións, os erros. E parodiando a
frase inicial, quen fai o que non sabe é un
irresponsable. O que tamén pode significar que as consideracións anteriores para
algúns resulten froito da osadía ou da
ignorancia.

música, da
socioloxía, da
historia, da
antropoloxía, da
etnografía...
É unha
necesidade, un
reto, unha obrigación.
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A casa do cura ou casa rectoral, salvada con vida do abandono.

DELFÍN CASEIRO NOGUEIRAS
1954, Rairiz da Veiga - Ourense

Delfin Caseiro Nogueiras, 1954,
Rairiz da Veiga-Ourense. Licenciado
en Filoloxia Románica e GalegoPortuguesa. Catedrático de Língua e
Literatura no Inst. Blanco Amor de
Ourense. Colaborador en libros de
texto e revistas especializadas.
Membro da Mesa pola Normalización Lingüística. Responsábel do
Servizo de Normalización Lingüística
de Vilar de Santos.

GALEGOS

GALEGOS

MUSEOS

Museo
Etnolóxico da Límia,
a presenza da
memória

Delfín Caseiro Nogueiras

“Quen quixer saber as cousas
vaia á forxa do ferreiro,
dea a volta polo forno,
veña polo fiadeiro”.

asenta-se na borda dunha delas,
repartindo casas entre zona
plana e pendente. A casa rectoral, de 700 m. cadrados de
superfície, antigo hospital de

MUSEOS

peregrinos segundo alguns, é un
dos edifícios máis representativos

V

do património arquitectónico
ILAR DE SANTOS,

A comarca é unha chaira eleva-

local; situada nun alteiro, divisa

ENTRE A CHAIRA E A

da, cerrada por cordais monta-

unha boa parte da chaira,

ñosas médias. Vilar de Santos

sumando-se á vixiláncia

MONTAÑA.

A rexa e outrora farturenta casa
rectoral de Vilar de Santos, resgatada do deterioro e respeitosamente arranxada polo Concello,
converteu-se desde primeiros de
ano en sede definitiva do Museo
Etnolóxico da Límia, que abrira
as suas portas o 12 de Xullo de
1992 instalado na que fora escola da localidade.

A pia da auga, fora da forxa, fiel aliada do ferreiro.
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que seguen a exercer as

–centeo, liño, castañas...–

estaban a operar na zona asi

tres grosas torres medie-

van asistir á entrada da

como a desaparición crecente de

vais ergueitas –a de Pena da

pataca, que acabará con-

importantes sinais de identidade,

Portela, a de Sandiás e a de

dicionando de modo deter-

aguilloaron a sua inquedanza e

Porqueira–; a de Sandiás foi ata-

minante a vida dos limia-

afirmaron a sua determinación a

cada e parcialmente derrubada

os. Os séculos XIX e XX estarán

prol do património cultural;

polos Irmandiños.

marcados pola depresión econó-

habia que proceder con urxéncia

mica, que propiciará un éxodo

co fin de preservar para as

A Límia estivo marcada historica-

migratório crecente, primeiro a

xeracións futuras os refe-

mente pola sua condición de

países americanos e despois a

rentes dos modos de vida

zona de pasaxe. Restos de cas-

europeos; non debeu haber famí-

dos devanceiros, que per-

tros da Idade de Bronce, mámo-

lia limiá que non enviase a un ou

sistiran sen alteración ao

as, menhires, ... testemuñan a

vários dos seus membros á pro-

longo de séculos. O abando-

presenza humana na zona desde

cura da fortuna que o sistema

no das prácticas tradicionais en

época antiga; os “Límici” son os

foral impedia encontrar na pró-

case todos os ámbitos da vida

habitantes máis antigos dos que

pria terra. Esta sentia cada verán

rural –actividades agropecuá-

se ten notícia. Tras padecer unha

a peregrinaxe de centos de seitu-

rias, actividades profesionais,

intensa romanización, converte-

reiros que marchaban ás segas a

relacións

se en zona de importante riqueza

Castela, ataviados de traxe bran-

comercio, lecer, vestido, paisaxe,

agropecuária; a calzada “Via

co de estopa, fouciña na man e

etc.– provocará a perda de cone-

Nova” ou “Via XVIII” que unia

manta de cores e saco ao lombo.

xión viva coa história e coa tradi-

Braga e Astorga percorria-a de

sociais,

vivenda,

ción.

un extremo ao outro. O culto a
deuses indíxenas debeu pervivir

GRATITUDE AOS

O progreso nunca deberia signi-

durante longo tempo. A presenza

CREADORES

ficar desvinculación con un pasa-

de suevos e visigodos no território foi tamén moi significativa.

do que nos conforma como indiCorria o ano 1990. Un grupo de

víduos e como colectividade; a

profesores e entusiastas estudan-

ligazón coa tradición da que

Durante o Medievo, unha grande

tes de Xinzo da Límia comezaba

somos resultado debe seguir

parte da Límia foi feudo eclesiás-

a deseñar-se; a iniciativa tomou

guiando os nosos pasos para non

tico; este período estivo marcado

forma na Asociación Cultural “O

chegarmos nunca a ese ponto

polas contínuas loitas entre seño-

Bión” (un dos nomes que recebia

obscuro sen nengunha indicación

res feudais. A Idade Moderna

a desaparecida lagoa de Antela).

para a orientación.

Os vertixinosos cámbios que se

O obxectivo logo se afianzou; a

apenas trai mudanzas sociais.
Os produtos tradicionais
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creación de un museo etnolóxico

OFÍCIOS SECULARES:

cando o modo de vida urbano se

comarcal poderia resultar decisi-

CANTEIROS, CARPINTEI-

estendeu ao ámbito rural. A acti-

vo para frear e contrarrestar a

ROS, FERREIROS, CESTEI-

vidade agrícola foi a ocupación

tendéncia iniciada (anos atrás

ROS, ALBARDEIROS,...

principal na Límia; non é estraño,
entón, que un bon número de ofí-

foran reunindo un considerábel
número de valiosas pezas). Sen

Durante moito tempo as

cios estivesen vinculados á terra e

embargo, as primeiras portas

necesidades da vida rural

aos materiais que dela se extra-

nas que petaron non se abriron;

puxeron a proba o saber e

en: pedra, ferro, madeira,...

a desconfianza soe ser compa-

a creatividade de moitos

ñeira da ignoráncia. Finalmente,

membros da veciñanza. O

Frecuentemente os labregos reali-

esforzos e desacougos acharon

saber herdaba-se; a creatividade

zaban tamén unha ou máis acti-

un receptor sensíbel e comprome-

constituía a aportación individual

vidades complementares –sobre

tido coa mesma realidade cultu-

á evolución do proceso artesán.

todo no inverno, época de escasa
ocupación agrícola– para cobrir

ral que aqueles defendian; foi o
concello de Vilar de Santos. O

O escaso desenvolvimento da

as necesidades próprias ou as de

sentimento

foi

nosa sociedade durante séculos

outros veciños.

mútuo, e ao entusiasmo dos

propiciou que moitos ofícios tra-

promotores uniu-se o de

dicionais mantivesen a sua vixén-

Os canteiros deixaron abundan-

uns rexedores municipais

cia até hai ben pouco tempo,

tes mostras da sua arte estendi-

de

gratitude

que fixeron do labor cultural unha das suas grandes
prioridades.

No editorial da publicación “A
Voz do Museo”, editada en Maio
de 1992, adiantando-se dous
meses á abertura do museo, postulaban: “A nosa liña será a de
crear un foco de traballo, de cultura, de protección do pasado,
de ensinanza e de promoción na
comarca da Límia por cima de
exclusivismos de vilas e lugares”.
Liña de actuación e obxectivos
que non mudaron.

A fornalla e o grande fol, no centro da forxa.
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das por toda a xeografia. A
pedra segue conservando intacta
a sua feitura, labrada a golpe de
martelo a bater sobre pico e
cicel, medida reiteradamente co
escuadro e asentada coidadosamente coa axuda de maromas e
roldanas. Un traballo que se exe-

Na buraca da
cociña utensílios
sinxelos
e prácticos.

cutaba ao pé da obra durante
longa tempada. Foi tal a implantación e releváncia dos canteiros
que inventaron a sua própria

auténticas especializacións no

pasaban

xíria

ofício; particularmente estimada

labranza. A fornalla sempre

será a dos fragueiros (dedicados

ardente, avivada polo xigantesco

á construcción de carros), a dos

fol, semellaba ofrenda perma-

A madeira foi outro material mul-

ebanistas ou a dos especialistas

nente ao deus Vulcano. A confec-

tipresente na sociedade tradicio-

en xugos de molidas, auténticas

ción de cestos ou canistrelos con

nal; o coidado da riqueza fores-

pezas artísticas cheas de filigra-

varas de salgueiro e de vímbio ou

tal era unha angueira comun. O

nas.

con vergas de carballo ocupaba

labor dos carpinteiros caracteri-

A forxa do ferreiro sempre

as longas noites invernais e servi-

zaba-se pola sua diversidade; tal

foi lugar especial, case

rian máis adiante para a apaña

foi o número de obxectos elabo-

máxico, no universo cam-

das patacas e para outras collei-

rados con madeira que se deron

pesiño; dela saían ou por ela

tas. Aqui está tamén, de forma

ou

xerga,

designada

“Verba dos Arxinas”.

moitos

apeiros

de

explícita ou implícita, a memória
de outros moitos ofícios populares: muiñeiros, oleiros, pedreiros,
latoeiros, telleiros, zapateiros,
cerralleiros, xastres, afiadores,
paragüeiros, capadores, feirantes, serrachíns,...

As pezas que todos eles nos deixaron

forman

fragmentado

monumento de homenaxe á sua
A sala de tecer onde parece soaren ainda as voces de tecedeiras pabelenciosas.
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xenerosidade e ao seu saber.

Leito e rolo abondan para o repouso no cuarto.

A CASA TRADICIONAL

–“a raiz do corpo”, en

SINXELEZA E

sábia creación popular–

FUNCIONALIDADE

pendurado do burro por médio
da gramalleira. Acima, a modo
de teito baixo, o canizo coberto

Burro e gramalleira suxeitan o pote do caldo,
permanentemente sobre o lume.

A casa labrega erguia-se en per-

de feluxe. Escano e tallos, miran-

feita sintonia coa natureza, que

do cara ao lume outrora perma-

fornecia os elementos necesários

nente ao que o inquedo fol impe-

para a sua construción. Na sua

dia adormecer. Poucos máis

expresión máis simple a morada

móbeis –alzadeiro, cantareiro,

campesiña é unha edificación de

artesa,...– ocupaban o espazo

planta única, sen tabiques divisó-

máis concorrido da vivenda.

rios, constituída pola cociña

Complementos como o galleiro

terreña na que ocupa lugar des-

para gardar pan e untos, a cra-

tacado a lareira e polo cuarto de

veira e touciñeira para pendurar

dormir, xusto a carón de aquela

touciños, xamóns, cachuchas,...

para mellor aproveitamento da

olas para a auga e para o leite,

calor do fogar. Na lareira, o

potas, trébedes, candelexas e

afumado pote do caldo

candís, quinqués,...
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Na casa con sobrado,
o dormitório está por
riba da corte para
aproveitar o calor corporal
polos

desprendido
animais

ocupan

a

que

planta

baixa. No cuarto, o
mobiliário é escaso:
leito, berce, mesa de
noite, arca para a
roupa

e

recipiente

para o aseo.

O carro, emblema da casa de labranza, orgullo do labrego.

Corredor de madeira, solaina de
pedra, poucas e reducidas xanelas constituían outras particularidades

da

sua

morfoloxia.

Pequenas e sinxelas construcións
–pendello, palleiro, poleiro, tulla,
canastro,...– veñen a engadir-se
á casa-vivenda para nelas gardar colleitas e apeiros de labranza, conformando un conxunto
con certa autonomia no seo do
lugar, onde se soía compartir

na casa labrega, obxecto de

de orgullo para o seu proprietá-

constantes coidados que permiti-

rio. Particular protagonismo tiña

sen a sua conservación en bon

o carro na carrexa do centeo, da

estado durante a longa tempada.

erva seca, das patacas, do millo,

Construción lenta e laboriosa,

da leña; ou cando se reunian

con grosas e ben secas madeiras

todos os do lugar e mesmo

escollidas para cada elemento;

alguns de fóra –houbo veces que

obxecto de especial aten-

chegaron a ser máis de cuaren-

ción eran as pesadas e

ta– para carretar a pedra e a

compactas

o

madeira que servirian para a

groso eixe e o longo che-

construción de unha nova casa.

deiro. O carro soía ser motivo

A

cambas,

espectacular

imaxe

aira, forno, lavadoiro,...

O CARRO
MÁIS QUE UN MEIO
PARA O TRANSPORTE

O carro, que tanto cativara a
Xaquín Lorenzo –o “Xocas”– era
peza valiosísma e imprescindíbel

Debuxo de D. Xaquín Lorenzo (Xocas).
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sonorizada que constituían

as diversas tarefas: aixadas e

memória a tempos duros, de tra-

aquelas cadeas de carros

sachos, fouces e fouciños, gada-

ballos moi escravos, aliviados só

cargados en queixa per-

ñas, machadas, angazos, rodos,

pola solidariedade e cordialida-

manente

pausado

forcadas, gallas, picañas, penei-

de da veciñanza ou polo deleite

andar, visíbel e audíbel a

ras, serras, albardas, angarre-

da contemplación de fermosas

vários quilómetros de dis-

llas, sedeños e cordas, narigóns,

flores azuis (“o liño campaba moi

táncia,

bozais,...

ben”, soen dicer mulleres que o

e

non

se

volverá

acordan ainda con viveza).

repetir.

Dedos esfolados polo frio
Hoxe repousa no pátio, espazo

A MEMÓRIA DO LIÑO,

e polo labor, mais tamén

cerrado por muro de cachotes de

AZUL CELESTE NA TERRA

ledícia dos domingos na

pedra, á sombra do pendello,

aira danzando e cantando

compartindo emprazamento con

O saber popular deixou

ao son dos pandeiros. En

compañeiros de “andanza” nou-

dito: “tres cousas pediria

cada lugar habia tres ou catro

tro tempo: arados –de madeira e

se Deus mas dese: a tea, o

teares, que funcionaban ao longo

de ferro–, grades, xugos –de

tear e a que tece”.

de todo o ano, ocupando parte

molidas e de corredor–, ...

das horas do dia e moitas máis

Pendurados da trabe ou dispos-

A visión do tear e dos seus com-

da noite escasamente iluminada

tos sobre o chao, a modo de res-

plementos -pentes de asedar,

pola luz do candil de gas. O tra-

tra multiforme, os apeiros de

mazas, sarillos, espadeleiros,

ballo acometia-se con rigor e

labranza cos que se realizaban

ripos, devandoiras,...– traslada a

perseveráncia porque eran moitos os lenzos que habia que tecer
e cos que logo se confecionarian
sabas, cobertores, manteis, traxes, camisas, saias,... A actividade que presentaba maior dificuldade era cambiar as fias que se
precisaban para a confeción de
unha colcha.

O fiadeiro era o contraponto
do tear. Nel eran frecuentes brincadeiras e desafios; escola de
vida e romaria, era visitado
asiduamente por mozos rexou-

O tear, enxeño e arte en movimento.
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Duas veciñas do lugar
sentadas no mazadoiro e
fiando na la.

beiros que rondaban as fiandei-

cos golpes da maza contra o

futura restauración do seu culti-

ras ás que intentaban engaiolar

mazadoiro que despois á noitiña

vo?

coas coplas e cantares novidosos

oferecia repouso a corpos esgo-

que cegos e acompañantes difun-

tados. No pote grande de

dian por feiras e festas e que se

lles cocer aos marraos

A ARRACADA,

viñan xuntar ás picadas de mofa

cocian-se as meadas en

AS RAICES MÁIS FONDAS

ás que a rivalidade daba pé.

auga á que se lle botaba
cinsa de canas de carballo

Tesouro singular de ourivesaria

O proceso de tratamento do liño

branco; o proceso duraba

castrexa, atopado en 1924 por

resultaba duradeiro e laborioso.

un dia enteiro.

un veciño do lugar nunha leira de

A planta, esvelta e delicada, que-

Vilar de Santos denominada

ria terra ben arada e alisada. A

As mulleres do colectivo EIRADA

Albariño. Elaborada con unha

arriga, ripa, enlagado, secado,

de Parada de Outeiro levaron a

lámina de ouro de grande pure-

mazado, deluba, tasca,... eran

cabo recentemente unha expe-

za, de feitura semellante á de

tarefas que habia que acometer

riéncia que quixo ser fiel repro-

outras localizadas no norte de

con paciéncia e empeño. Parece

dución do proceso tradicional do

Portugal e na Galiza, era enfeite

que ainda seguen a soar os rítmi-

liño. Quizais o anúncio dunha

persoal que se penduraba da
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orella e denotaba rango social

A BARCA DA LAGOA,

Museo para facer explícita a

elevado. … provábel que date de

TEMPOS DE AUGA

repulsa

contra

a

agresión

ambiental e cultural que supuxo a

fins do século III ou de comezos
… un dos escasos referentes da

desecación da lagoa, resultado

desaparecida lagoa de Antela,

da ignoráncia e de erradas pre-

A peza foi entregada ao Museo

ben

irrecuperábel.

visións dos responsábeis do fran-

Arqueolóxico Provincial, que

Embarcación estreita e alonga-

quista Instituto Nacional de

tamén acolle outros restos arque-

da, de fondo plano, para mellor

Colonización.

olóxicos pre-históricos descober-

discorrer entre os abundantes

tos na zona. O Museo Etnolóxico

beóns e para non varar na area;

As cantareiras ras cuxas saboro-

da Límia exibe unha reprodución

era empregada polos labregos

sas ancas obtiveron sona nas fei-

da arracada, realizada e doada

para conducir o gando aos secos

ras da província, as sanguesugas

por Gustavo Marcelo Helling.

que a época estival formaba nos

utilizadas en diversas prácticas

lameiros, para a caza de patos e

medicinais, as cegoñas, as gar-

As resonáncias míticas son refor-

outras aves acuáticas, para a

zas, as aves frias, os patos,

zadas

pesca de ras ou mesmo para

beóns, espadanas e outras moi-

trasladar-se de unha localidade a

tas plantas desapareceron cando

outra. Sirva a sua presenza no

as últimas augas da lagoa se

do II a.C..

lingüisticamente

polos

vellos nomes LÍMIA e ANTELA.

comun

A arracada, tesouro que nos quixo traer o azar.
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OUTRAS
MANIFESTACIÓNS

O Museo acolle ainda outras
manifestacións,

materiais

ou

espirituais. A indumentária tradicional da Límia aparece reflectida nos traxes de cerimónia de
home e de muller aqui expostos.
Presente

está

tamén

a

célebre e vistosa Pantalla,
máscara viril e rigorosa,

A barca da lagoa de Antela, que permitía
andar por camiños de auga.

elemento emblemático do
xuntaron, seguindo o profundo

prazando progresivamen-

canal ás do Límia e foron á pro-

te a castaña como alimen-

cura do mar.

to básico na dieta campe-

A relixiosidade popular manifes-

siña. Tras unha rápida adapta-

ta-se en crenzas e ritos ligados á

A pesar de que o seu fondo seco

ción ás condicións do terreo, a

memória dos mortos, á auga, ás

non presentase nengun resto da

Límia deixa de ser unha zona

pedras, ao lume... e materializa-

asolagada

cidade

cerealista –designada noutro

se en ex-votos, petos de ánimas,

Antioquia, castigada por Deus

tempo como graneiro da Galiza–

cruceiros, ramos de loureiro...

polo pecado de idolatria ao galo,

e pasa a ser cada vez máis unha

a lagoa perdurará para sempre

comarca pataqueira. As oscila-

A lembranza de festas e roma-

na memória histórica e na lenda

cións nos prezos aos produtores

rias, organizadas en función do

fantástica.

como consecuéncia das más

ciclo agrário resiste e pugna por

colleitas siléncian a alta calidade

evitar a ruptura coa tradición.

e

mítica

populoso entroido limiao.

do produto e dificultan a comercialización requerida.
O FUTURO,

A PATACA,
CONDICIONANTE DO

A recente mecanización non fixo

ATEIGADO DE POSIBILI-

MODO DE VIDA LIMIAO

desaparecer os diferentes labores

DADES

que integran o cultivo do tubércuTraída á península desde as abas

lo: arada, sementeira, agrada,

O Padroado do Museo fixou

da cordal dos Andes, chegou á

sulfata e apaña.

como un dos seus obxectivos
prioritários a recuperación de

Galiza no século XVIII e foi des-
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aquelas actividades artesanais e

de moitos galegos, luz

produtivas con máis implantación

para o longo e liberado

na comarca, antes de que o “pro-

porvir que merece este

greso” as meta definitivamente

noso país.

no saco do esquecemento.

A comarca da Límia encerra múltiples e enteresantes manifestacións culturais. Este rico património foi recompilado, sistematizado e estudado só parcialmente.
Un obxectivo urxente será a cre-

A PANTALLA, raiña do entroido limiao, mistério e colorido.

ación dun arquivo documental
que forneza información permanente e crecente para o futuro.

A asinatura de convivénios de
colaboración coa Universidade
de Vigo e con centros escolares
da zona, posibilitará a dinamización do museo, dado que nel
poderán realizar os estudantes
prácticas formativas e traballos
de investigación.

A realización do inventário etnolóxico da zona, asi como de
arquivos sonoros e fotográficos,
constituen outros obxectivos nos
que se vai comezar a traballar de
inmediato.

No Museo Etnolóxico da
Límia está unha parte significativa da pátria infantil
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ENRIQUE BANDE RODRÍGUEZ

Biografía, consultar «Raigame» nº 2.

Nas aldeas e
parroquias galegas floreceu
unha
civilización rural-tradicional
capaz de crear e construír
unha cultura
popular de carácter profano
que resistiu os embates da
xerarquía
eclesiástica.

Gravado antigo.

A

N

T

R

O

P

O

L

O

X

ê

A

Enrique Bande Rodríguez

RELIXIOSIDADE, CRENCIAS
E PRçCTICAS VITAIS DO
CAMPESI„ADO GALEGO (I)

O

galego

culturais inestimábeis, inven-

significado e a función dunhas

sempre tivo unha fe

tos culturais para solucionar o

crenzas culturais universais

ancestral e rudimentaria mes-

problema do home. Todas as

anque con distintas variantes,

turada con cultos á natureza,

crenzas e prácticas que anali-

crenzas que non encaixan na

aos astros, ás augas e ás

zamos a continuación son un

mentalidade científica propia

pedras. Nas aldeas e parro-

invento cultural que permite

da sociedade moderna occi-

quias galegas floreceu unha

reforzar crenzas e alonxar

dental, pero iso non supón

civilización rural-tradicional

angustias ante o futuro ou o

que noutros tempos non

capaz de crear e construír

descoñecido. Creacións cultu-

desempeñara funcións verda-

unha cultura popular de

rais que nos permiten mitigar

deiramente

carácter profano que resistiu

o medo ante o mal, a esterili-

Trátase de crenzas sobrenatu-

os embates da xerarquía ecle-

dade e o futuro. Son feitos e

rais, ou mellor espirituais, cre-

siástica. O povo galego móve-

creacións non naturais nin

adas e pensadas tendo en

se por explicacións míticas e

obxectivas senón culturais

conta o lugar e o momento

intuitivas, mais non irracio-

que non teñen como protago-

histórico no que apareceron.

nais, que os filósofos raciona-

nistas personaxes reais senón

listas do século XVIII e a

de ficción e a defensa contra

As xentes das nosas aldeas, en

xerarquía eclesiástica chaman

eles son: amuletos, cruces de

todo o seu proceso vital e no

credulidade e superstición e

carabaca, baños, oracións e

seu entorno persoal, séntense

que nós chamamos creacións

resciptos. Tentamos aclarar o

atenazadas polas bruxas, os

campesiñado
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importantes.

feiticeiros, os astros, a pose-

cas vitais dos nosos campesi-

1. Crenzas relacionadas

sión diabólica e o mal de ollo.

ños podemos resumilas nos

cos medios para obter o

As causas destes comporta-

seguintes apartados:

amor e a parella.

mentos vitais son atavismos

-Crenzas

prehistóricos e abandono cul-

medios para obter o amor e a

tural, os contos de meigas e

parella.

Neste apartado incluímos un

aparecidos e o asolamento.

-Coa curación de certas enfer-

cúmulo de crenzas relaciona-

Para liberarse destas parcas,

midades.

das co período de noivos, co

os noso paisanos acoden á

-Co tempo e cos labores do

matrimonio, coa preñez, coa

medicina popular, aos exorcis-

campo.

esterilidade, coa menstrua-

tas, ás sabias, aos curandeiros

-Coa relixiosidade popular.

ción, co sexo da criatura, co

e ás "cartuxeiras". Algúns des-

-Coa morte e as aparicións dos

parto, coa morte prenatal e

tes comportamentos e prácti-

defuntos.

coa sorte do recén nacido.

relacionadas

cos

Gravado Antigo do S.XIX.

As xentes das nosas aldeas, en todo o seu proceso vital e no seu
entorno persoal, séntense atenazadas polas bruxas, os feiticeiros,
os astros, a posesión diabólica e o mal de ollo.
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O aquelarre dos bruxos de Pierre de Lanre no 1613.

Para liberarse destas parcas, os noso paisanos acoden á medicina
popular, aos exorcistas, ás sabias, aos curandeiros e ás "cartuxeiras".

1.1. Crenzas relacionadas

a crenza popular debaixo do

nu con unha man soa é sinal

co período de noivos.

santuario ou debaixo do

de matrimonio dentro de

sepulcro do santo ou da santa

aquel ano. As mozas levan na

Para atopar parella mozos e

a quen está adicado o santua-

cabeza olas sen suxeitar coas

mozas acoden ao santuario de

rio. Fan nus nas uces que

mans querendo demostrar

San Andrés de Teixido. Alí

rodean certas ermitas como a

con elo que xa son mulleres

compran a erva de namorar, a

de San Antón do Xeiteiro na

preparadas para o matrimo-

"namoradeira", beben nas fon-

parroquia de San Lourenzo

nio. Fanlle feitizos aos mozos

tes santas, aquelas que nunca

de

de

para que non as deixen, dan-

se secan e que nacen segundo

Gomesende. Se logran facer o

lles a beber, ao mozo que que-

Fustáns,

concello
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composto con viño. Tamén lle
dan pó con auga, cabelos
queimados. Para conseguir o
cariño do mozo acoden a
certa mulleres adiviñas ou
sabias, quen lles dan receitas.
Recollen ervas na noite de San
Xoán, cócenas en viño e aqueles ungüentos danllos a beber
ao mozo. Acoden aos santuarios de San Eloi, e de San
Eliseo e de San Gonzalo, tiran
pedras a un burato existente
perto da capela ou ermida ao

Para
atopar
parella
mozos e
mozas
acoden ao
santuario
de San
Andrés de
Teixido.

tempo que din: "San Eliseo,
casar quero...". Se a pedra
entra no burato ou rendixa
que ten no interior do pozo é
sinal de que a romeira casará
aquel ano.

1.2. Crenzas relacionadas
co remedio da solteiría.

Para remediar a solteiría, os
Santuario de San

mozos e as mozas mollan na

Andrés de Teixido.

auga dunha fonte santa o pé
direito, tiran alfinetes, representación do pene ou sexo

ren atraer, un licor mesturado

dos

desexos

moza.

masculino e tellas relaciona-

con gotiñas de sangue de

Recollen osos de defuntos nos

das co sexo feminino, a un

muller menstruante, crendo

cemiterios, cócenos e danllos

pozo cercado a un santuario,

que así fan nacer no mozo fon-

a beber ao mozo, mesturado o

ermida ou capela, tocan o
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da

atopar mozo ou para casar,
acoden a San Antonio e suplicar deste modo:

As mozas que
non teñen
facilidade para
atopar mozo ou
para casar,
acoden a San
Antonio.

San Antoniño, dáme un
homiño
aínda que sexa pequeniño,
aínda que me mate, aínda
que me esfole,
San Antoniño, dáme un
homiño.

Tamén acoden a San Gonzalo,
Imaxe de San Antonio.

xa que hai nas nosas aldeas a
crenza de que este santo é
quen fecunda, antes de que
Salvador de Arnoia. As mozas

pasen á eternidade, as mulle-

que non teñen facilidade para

res

que

morren

virxes.

bandallo da campá con fins

Durante o
período da
xestación,
a muller
preñada fai
ofrecementos
aos santos,
en especial á
nai de Deus,
a S. Verísimo
e á Virxen
das Dores,
patrona das
preñadas.

matrimoniais, dado que os
alfinetes, o bandallo e os
obxectos punzantes representan ao home, ao sexo masculino e as tellas e a campá ao
sexo feminino. Esto, a primeira vez que o vin facer, foi na
parroquia de San Salvador de
Sande, concello de Cartelle.
Fixérono os mozos da parroquia de San Salvador de
Arnoia na voda dunha señorita

de

Sande

chamada

Imaxe da Virxen

Monolita, que se casaba cun

das Dores

xove da parroquia de San
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Debuxo de Luis Cid.

Para que a unha muller non lle nazan os fillos mortos, administranlle o bautismo prenatal baixo unha ponte que teña un cruceiro
no medio.

Acoden a Santa Ana e pídenlle

1.3. Crenzas relacionadas

trece nin cases nin te embar-

axuda. Nas súas casas poñen

co matrimonio.

ques, nin teu cocho mates".

velas acendidas a San Antonio

Tiran alfinetes a un burato e se

e cando o santo non lles con-

Os días que levan "R" din que

estos ao caer quedan coloca-

cede o pedido quítanllas e cas-

son malos para casar e por iso

dos en cruz é sinal de matri-

tigan a esfinxe de dito santo,

os casamentos fanse case

monio ese mesmo ano. As

azóutano, salpícano con unha

todos en xoves, sábados e

xoves que desexan casar visi-

garrafa de viño, pínchano con

domingos. Din que os días

tan un santuario, capela, ou

alfinetes, átanlle unha corda,

que levan "R" , como os ven-

ermida, fan unha casiña trian-

péchanlle as portas da habita-

res e o día trece son malos

gular con pedras planas e

ción, méteno nun pozo ou

para iniciar un matrimonio,

colocan outras tres pedriñas

méteno nun cuarto mirando

unha longa viaxe ou un nego-

no centro, chamadas "caste-

para a parede.

cio. De aquí arranca o dito "En

lo". Se ao ano seguinte o "cas-
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telo" está intacto o augurio é
bon e é sinal de que o matrimonio non está lonxe. O castelo representa o fogar futuro.

1.4. Crenzas relacionadas
coa preñez.

As mulleres para quedar preñadas lavan a bulba con viño

tocan o badallo da campá, xa

muller preñada non pode

que este é símbolo do sexo

pasar por debaixo dunha

masculino, e os mozos tocan a

cadea ou dun adival, dado que

campá, símbolo do sexo femi-

se o fai a criatura afógase coa

nino, tiran alfinetes ao interior

embigueira. Durante o emba-

dunha grota ou dun pozo, por

razo, a preñada debe satisfa-

ser o alfinete símbolo do

cer os seus antollos, ou do

pene, dan e reciben alfinetes.

contrario a criatura nacerá

Acoden a Santa Ana para ter

coa cabeza chea de manchas

unha feliz xestación. Durante

ou de raias. Fan ofrecementos

o período da xestación, a

aos santos, en especial á nai

aromático antes do coito, descalzan o pé esquerdo e móllano

nunha

fonte

santa.

Compran bolas de pan con
formas fálicas, soben á torre e

As mulleres a quen lles
nacen os nenos mortos,
acuden a ouvir misas
á Capela do Santo Cristo
na catedral de Ourense,
onde ofrecen
un brazo de cera.

Imaxe do Santo Cristo
da Catedral de Ourense.
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de Deus, a San Verísimo e á

ladoira, como a que hai cerca

ermita, ou encima dunha

Virxen das Dores, patrona das

de San Guillerme de Fisterra.

pedra das moitas que rodean

preñadas. Durante a preñez as

Cando a mediados do século

os santuarios, acuden a certas

mulleres non poden comer

XVI os xesuítas establecéron-

covas para mollar na auga que

polbo, lamprea nin coello

se no castelo de Monterei,

cae do teito os órganos xeni-

porque se o fan a criatura

pronto viron que este noso

tais e o baixo ventre. Lavan os

nacerá con manchas na pel e

reino era terra de xente bár-

zapatos, meten o pé dentro

co labio leporino. Durante o

bara e inculta, din deles, os

do zapato que simboliza a

período

as

nativos, que no entorno dal-

vulva, dan nove voltas ao

mulleres ofrecen aos santos

gunhas ermitas había unha

redor da ermita da Lanzada, e

misas e diñeiro, en especial a

pedra ou cama de pedra na

nove baños na praia do

San Verísimo. Bótanlle arroz

que se botaban a dormir mari-

mesmo nome, ou na de

aos noivos á saída da voda.

do e muller, e alí, diante do

Placeres en Marín antes de

santo, enxendraban.

raiar o Sol. Purifícanse co

Realizaban o acto sexual nun

baño das nove olas da praia da

1.5. Crenzas relacionadas

lugar sagrado, e cerca del,

Lanzada, na auga dun río, ou

coa menstruación.

pois así evitaban o impacto

na dun regato na noite de San

dos espíritus do mal, xa que

Xoán. En certos santuarios as

Din que a muller menstruante

son estos os que producen a

estériles compran bolos de

non pode tocar as plantas nin

esterilidade. Os matrimonios

pan con formas fálicas e déi-

as flores, do contrario secará,

sen

tanse sobre pedras que teñen

nin pode tocar a billa da cuba,

Gonzalo e a San Elías, toman

porque se pica o viño, nin

nove baños de asento nunha

pode encher os chourizos xa

capela, lavan roupiñas de

que reventan as tripas con

nenos, e logo téndenas nas sil-

1.7. Crenzas relacionadas

moita facilidade ao tocalas.

veiras, quitan ao Neno dos

co sexo da criatura.

de

xestación

fillos

acoden

a

San

múltiples protuberancias.

brazos de San Antonio, lévano
as súas casas e póñeno boca

A xente relaciona o sexo da

1.6. Crenzas relacionadas

abaixo. As mulleres, para non

criatura co volumen do ventre

coa esterilidade.

ser estériles, visitan as fontes

da futura nai. Din que si ao

santas, e beben nelas e lávan-

camiñar a futura nai bota pri-

Para evitar a esterilidade,

se despois de consumar o

meiro o pé esquerdo, o que

marido e muller deben coha-

matrimonio no seu entorno,

naza será muller, e se bota pri-

bitar encima dunha pedra aba-

realizan o coito dentro da

meiro o dereito, será home.
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Tiran pedras nunha cova que

Libramento me libre de todos

Ramón para a feliz xestación

existe cerca da capela de

os males", crendo que eso lles

das nais.

Santa Margarida ou no seu

axuda a parir ben. Ante un

entorno, e se algunha das

parto difícil poñenlle á partu-

pedras entra nunha grieta, o

renta encima da barriga o

1.10. Crenzas relacionadas

que naza será neno, aludindo

manto da Virxe do Portal ou

coa morte prenatal dos

con esto ao sexo masculino,

da Virxe das Areas, dúas advo-

fillos.

que entra no feminino. Cando

cacións da terra do Ribeiro.

queren un neno botan unha

No parto acenden velas a San

Para que a unha muller non lle

pedra a un burato, e cando

Antonio, a San Nicolás, a Santa

nazan os fillos mortos, admi-

queren unha nena, unha tella,

Liberata, e danlle fregas no

nístranlle o bautismo prenatal

símbolo da vulva. A muller

baixo ventre.

baixo unha ponte que teña un

durante o embarazo tira tres

cruceiro no medio, como

pedras ao interior da greta, e

sucede na parroquia de San

se algunha entra, o que naza

1.9. Crenzas relacionadas

Adrián de Bieite, e nas terras

será muller. O enxendrado en

coa sorte do recén nacido.

de Avión. Cando experimentan malos partos, parécelles

lúa vella será muller, e en lúa
Pensan que a sorte do recén

un bo remedio para ter suce-

nacido vai unida a certas cir-

sión e para parir felizmente, ir

cunstancias do nacimento,

a unha ponte, na que aguar-

1.8. Crenzas relacionadas

por elo se o ano é bisiesto,

dan ao primeiro home que

coas dores do parto.

pensan que será un parto des-

pase, e fan que lles bote un

graciado. A felicidade da fami-

pouco de auga da que leva o

No acto da paridura cobren á

lia e o benestar dos fillos

río pola cabeza e polo corpo,

parturenta co manto da Virxe

pídenlla a Santa Ana, nai da

nos peitos, na barriga, e un

das Dores, e na habitación

Virxe, cando pensan que van

pouco

onde vai parir poñen a imaxe

ser estériles. Se o día da voda

Ofrécenlle mortaxas aos san-

dun santo. Rodean o ventre co

chove, a parella será feliz, e se

tos e o futuro fillo á Virxe da

cordón de San Francisco ou

neva, moi feliz. Eso xustifica o

Aparecida. As mulleres a quen

San Antonio, e rocían o baixo

refrán que dí "Año de nieves,

lles nacen os nenos mortos,

ventre con viño ou con auga.

año de bienes". Tamén pensan

acoden a ouvir misas á Capela

Para ter unha boa paridura

que si o noivo ve no día da

do Santo Cristo na catedral de

van á Virxe do Libramento

voda a noiva mentras se viste,

Ourense, onde ofrecen un

dicindo:

terá mala sorte. Acoden a San

brazo de cera. Van a certas

nova, home.

"A

Virxe

do
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máis

abaixo.

veciñas curandeiras para que
lles administren certos bebedizos, e dan voltas de xeonllos
ao redor de certos santuarios.
O costume de administrar o
bautismo prenatal debeu estar
moi extendido na diócese de
Tui, á que pertencía a parroquia de San Adrián de Baiste, e
por elo o bispo da citada diócese dictou un decreto sobre
o asunto en 1719 (véxase
apéndice

documental

2,

páxina 95).

1.11. Crenzas relacionadas
co bautismo.

A xente pensa que se os padriños se equivocan ao rezar o
Credo, o neno será tatexo, e
cando o cura unxe ao neno no
acto do bautismo, se se equivoca e lle pon os óleos de
mortos en vez do crisma de
vivos, o bautizado será vedoiro, e verá a todos cantos van
morrer, podendo anunciar as
mortes antes de que sucedan
na parroquia. Din que se a
madriña do neno está embarazada, non lle traerá bo augurio
ao bautizado.
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A

péndices documentais

Apéndice documental

APÉNDICE DOCUMENTAL EDITORIAL

«Non esquezo, querido amigo, a promesa de envío do orixinal sobre Gómez Moreno e a súa excursión a Xunqueira
de Ambía, pero estou cumprindo outros compromisos
demorados polas doenzas e ata o mes de Xuño non terei
tempo para dar cumplimento ó seu desexo.
Saúdos cordiales de,
F. Valverde»
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1

Apéndice documental

2

Nos el licenciado Dº Juan Antonio Ferreiros y Araujo Canonigo Provisor y Vicario General en la
Santa Iglesia Ciuddad y Obispado de Tuy Por Su Sª Illmª el Sº Dº frai Anselmo gomez dela Torre
Obispo y Sº de dicha Ciuddad del Consejo de S Mg Rª :
hazemos saver â D Jazinto de Abarca Abbad dela flª de Moimenta Arcipreste del partido de
Rivadavia, y a los demas Abbades Curas y Vicarios deque se compone; como desde algunos dias
ahesta pte llego â nuestra noticia el intolerable abuso y herror que algunas mugeres que han sperimentado malos partos vian y ejercen pareciendoles ser remedio para tener sucesion y parir felix
mente;elque allandose en cinta quando cognoscen que el feto hesta ya animado,el hir â um
Puente aguardando alli el primer hombre o muger que por accidente pasa por el Referido puen te, elqual eligen por compadre y hazen que eche um poco de agua de la que lleva el rio que pasa
por dicho Puente por la Caveza y Cuerpo de la mencionada muger preñada deciendo al mesmo
tiempo la forma del Sacramento de Bautismo; Siendo tanta la ignorancia queles parece que con
hesta deligencia han de conseguir y lograr buen parto y que el feto queda Bautizado. Sobre
loqual hemos echo ya algunos actos deque resulta averse calificado el mencionado herror y aver
usado lo referido algunas mugeres, y que se estendia heste abusopor todo el Obispado; y desean do vibamente como hes de nuestra obligacion estirpar y remediar tan pernicioso herror manda mos â dicho Arcipreste, Abbades, Curas y Vicarios deque se compone respective cada uno en su
flª procuren inquerir, averiguar y examinar con la maior aplicacion y actividad que pudieren;
y pide la gravedad deste negocio, si acaso ay algun niño o niña que por heste perjudicial abuso
heste por Bautizar legitima mente, para ocurrir al remedio de tan gram necesidad y asi mesmo
procuren los Domingos y dias festivos al Ofertorio delas misas populares amonestar y exortar con
la maior eficacia que fuese posible a sus feligreses para que aloadelante se aparten de usar y
practicar tal herror, por no solo ser de ningun provecho sino muy perjudicial, y dañosso para el
alma y para el Cuerpo , advertiendoles tambien que se procedera judicial mente y con todo rigor
contra las personas quenose abstuvieren de continuar heste intolerable abuso y prosiguieren enel
despues de precedida la admonestacion en cada Parroquia , para loqual encargamos estrecha mente â dicho Arcipreste, Abbad, Curas y Vicarios procuren velar y observar sise contraviene alo
aqui condenado y nos daran cuenta para castigar los culpados fiando de su zelo, aplicacion y
cuidado procuraran ejecutarlo asi y solicitar por todos modos cada uno en su flª remediar de
raiz tam perjudicial abuso y dicho Arcipreste luego que reciva hestas letras quedandose con
copia la remitira al Abbad o Cura mas inmediato, advertiendo a heste que lacando tambien otro
tanto dellas las remita al confirmante, para que desta forma vaia corriendo â todos los Abbades
y Curas del mencionado Arciprestazgo, procurando dicho Arcipreste hazer que lleguen a manos
de todos y de ejecutarlo asi nos dara animo dello dadas en dicha Ciudad de Tuy a nuebe dias
del mes de henero de Mil Sietecientos y diecinuebe años== Y para que a todo tiempo conste la
anote eneste libro de Visitas y como Teniente Cura desta de S Adrían de Baiste lo firmo en dieciocho de febrero de mil Siete Cientos y diecinuebe.==

Fran Antonio
Rraimondez

Texto correspondente aos orixinais 1, 2 e 3 reproducidos a continuación.
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