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Dentro das festas do ciclo anual é, sen dúbida, a

festacións diversas xunguidas polo denominador

festa dos maios unha das máis populares. Con unha

común do colorido primaveral.

fonda raigame popular, esta festa revitalizouse nos
últimos anos, involucrando aos sectores educativos,

Danse da man, neste mes, a festa dos maios e a

asociativos e veciñais, entre outros.

celebración do Día das letras galegas e, este ano,
danse asimesmo da man as temáticas de ambolos-

Esta festa que chega envolta no colorido própio da

dous acontecementos: “unha fonda Raigame popu-

eclosión primaveral destas datas, ten sido obxecto da

lar”. Adicado a Anxel Fole o Día das Letras Galegas,

atención de moitos estudiosos, dende M. Murguía, F.

subliña a importancia da literatura popular. Contos,

López Cuevillas, Vicente Risco ou Benito Vicetto até

lendas e tradicións populares son os permanentes pro-

Clodio González e Felipe Senén pasando por Fermín

tagonistas dos escritos de Anxel Fole e serán, sen

Bouza-Brei, Xoaquín Lorenzo, Luis Tobío, Filgueira

dúbida, os protagonistas de tódolos actos que con

Valverde, Taboada Chivite, Carré Aldao ou Antonio

motivo desta conmemoración terán lugar ao longo de

Fraguas, aínda que cecais fose Ben-Cho-Sei o ouren-

toda a nosa Xeografía.

sán que máis “traballou” e estudou a festa dos maios.
Considerando todo isto coidamos que é interesante
Festa cunha fonda raigame no pobo, aproveita os

subliñar a coincidencia temática da festa popular

froitos da natureza para mostrar o inxenio e habilida-

máis importante da primavera e da celebración lite-

de dos nosos artistas populares, inxenio e habilidade

ratia galega máis importante de todo o ano. Por iso

que tamén demostran na composición de coplas, que

elaboramos neste número de Raigame un “Especial

glosan, alaban ou ridiculizan os feitos ourensáns máis

Maios-Letras galegas”, que aínda que dispares na

salientables do último ano.

súa orixe coinciden na súa temática este ano de
1997.

Festa típicamente ourensana, ten así mesmo unha
fonda raigame en toda Galiza, como nos demostra o
profesor Clodio González no seu traballo, con mani-
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CORTE

TRASTEIRO

CORTE

TRASTEIRO

PLANTA BAIXA

FERNANDO RODRÍGUEZ NESPEREIRA

Ver anteriores monografías en
«Raigame» nº 0, nº 1, nº 2 e nº 3

SALA

CARTO

COCIÑA

CARTO

CARTO

CORREDOR
PLANTA DO 1º ANDAR

Arquitectura popular

Os asentamentos fóronse
facendo xeralmente dunha
forma anárquica, diseminada, formando
núcleos ou
aldeas pequenas, xurdidas
de xeito
expontáneo e
con crecemento
natural.

A
CASA RURAL
NA RIBEIRA SACRA

Fernando Rodríguez Nespereira
Estudio subvencionado pola
Cámara de Comercio e Industria de Ourense

1.- ASENTAMENTO

Á

hora de construir a casa, o primeiro que
se elixe, por parte do labrador e traballador da terra, é o asentamento para a súa
morada. Moitas veces por non dicir sempre, non se pode escoller. Por un lado
cada quen vive onde antes viviron seus

FACHADA PRINCIPAL

pais, ao redor deles, dos que herdaron a
casa e as terras que cultivan e que forzosamente están emprazadas nunha zona moi limitada.
Tamén á hora de escoller o emprazamento buscarán a proximidade, relativa, a outras construccións xa existentes que na maior parte das
veces están situadas en zonas abrigadas e protexidas das inclemencias do tempo, ou colocadas ao lado dun camiño ou dunha vía importante.
Outras veces a bonanza do clima, a natureza
VISTA LATERAL

do terreo, así como a súa calidade de cultivo,
Casa típica de montaña: Pequenas dimensións en
planta, formas cadradas, poucos ocos, colocada ó abrigo das
ladeiras, e case sempre en medianeira con outros edificios.

fan que sexa o lugar escollido para o seu asentamento.
Deste xeito, e a pesar do dito, os asentamentos
fóronse facendo xeralmente dunha forma anár-
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quica, diseminada, formando núcleos ou aldeas

emprego da tella romana. Tamén deixaron

pequenas, xurdidas de xeito expontáneo e con

como herdanza moitos trebellos de labranza,

crecemento lento e natural.

que inda hoxe se empregan no campo.

A casa rural
galega, polo
xeral e concretamente na
Ribeira Sacra,

2.- FORMA E TIPOLOXÍA DAS CASAS

FORMA:

remonta as

RURAIS
A casa de labranza galega, ao igual que a
desta zona, é evolución da casa romana coa
adhesión dun andar alto á pranta baixa, única

ORIXEN:

súas orixes
coñecidas probabelmente ás

zona de relación familiar, que empezou a ser

sinxelas e aco-

A casa rural galega, polo xeral e concretamen-

“Sobrado” da pranta baixa, onde se gardaban

lledoras casas

te na Ribeira Sacra, remonta as súas orixes

semillas, frutos secos e forraxe, acabando por

redondas ou

coñecidas probabelmente ás sinxelas e acolle-

ser adicada a dormitorios con escaleira interior.

ovaladas que

doras casas redondas ou ovaladas que coñecemos co nome de “Pallozas”, construccións que

Máis tarde, as construccións desta zona fixéron-

non se conservan nesta zona de estudo.

se xa de pranta baixa e piso cun claro esquema

coñecemos co
nome de
ìPallozasî,

de funcionalidade.

construccións

Estas construccións evolucionaron moi lentamente. A primeira transformación de importancia

A pranta baixa adícase a cortes, trasteiros e

que non se

faise coa chegada dos Romanos ás terras gale-

adegas (inda que normalmente a adega é un

conservan

gas, traendo consigo as construccións cadradas,

edificio aillado, a parte) e a pranta alta a coci-

nesta zona de

así como as cubertas a varias aguas, e o

ña, e un ou dous habitáculos que se empregan
para estar-comedor e dormitorios á vez.

FORMAS
PREDOMINANTES
DAS VIVENDAS

estudo.

CLASIFICACIÓN

TIPO

%

1.-CON RELACIÓN Á PRANTA

CADRADA

10%

RECTANGULAR

90%

EN BANCADA

23%

A MEDIA LADEIRA

77%

EN HORIZONTAL

94%

2.-CON RELACIÓN
AO EMPRAZAMENTO

EN MEDIANEIRA AISLADA
3.- CON RELACIÓN Á CUBERTA

ÚNICA A 1 AGUA
A 2 AGUAS
MÚLTIPLE OU COMPOSTA

4.-CON RELACIÓN ÁS ALTURAS

5.-TAMAÑO DAS VIVENDAS

6.-MATERIAL DA CUBERTA

60%
8%
26%

A 4 AGUAS

6%

EN PRANTA BAIXA

8%

EN 2 PRANTAS

92%

PEQUENAS

33%

MEDIANAS

48%

GRANDES

19%

TELLA CERÁMICA CURVA

79%

LAXA PIZARROSA
PIZARRA BRUTA
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6%

3%
18%

Con esta distribución existen hoxe en día moitas
construccións que todavía se conservan daquela
época.
O seguinte paso da evolución faise coa aparición, sobre os volumes rectos e proporcionados
dos vós, de balcóns, corredores e solainas.
Obras de maior técnica, que obedecen á necesidade de habitar máis a casa nas horas do día,
con estancia máis prolongada dos seus moradores e tamén a unha certa apertura ao exterior

FACHADA PRINCIPAL

CARTO
CORTE
COCIÑA

CORTE

Casas en medianeira: integradas en núcleos pequenos, formas irregulares seguindo o solar no que se ubican,
abertas ó exterior ou pechadas, según sexan de ribeira ou
montaña.

SALA
COMEDOR

CORREDOR
PLANTA DO
1º ANDAR

PLANTA BAIXA
CORREDOR

COCIÑA
CARTO

SALA

CORREDOR

PLANTA DO 1º ANDAR

FACHADA PRINCIPAL

CORTE

ADEGA

TRASTEIRO

PLANTA BAIXA

VISTA LATERAL
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CLASIFICACIÓN

TIPO

A) POLA SÚA SITUACIÓN

A.1 CASAS DE MONTAÑA Pequenas dimensións en pranta,
formas cadradas, poucos hocos
e dúas prantas.
A.2 CASAS DE RIBEIRA
Pranta rectangular, escaleiras
exteriores, corredor, solainas e
dúas prantas. Ocos máis grandes.
A.3 EN MEDIANEIRA
Integradas en núcleos, formas
irregulares segundo o solar no
que se ubican. Poucos ocos.
A.4 DE ESTRADA
Aisladas, con frente á estrada, dúas
prantas, a baixa a local e a alta a
vivenda. Escaleira interior con portal
e con balcóns ou corredor á estrada.
B.1 DE POUCA ENTIDADE Tamaños inferiores a 80 m2,
materirais moi pobres, elementos
sinxelos e elementais.
B.2 PARROQUIAIS
Edificacións de certa entidade,
grandes dimensións, ao lado de
igrexas e cemiterios. Bons materiais,
canerÌa, chimenea importante
e terreo ao redor.
B.3 SOLARIEGAS E PAZOS Grandes edificacións moi elabora
das con terreo circundante, capela e
pombar, corredores, patio e
algunhas veces escudo na fachada,
e importante chimenea.
C.1 PROPORCIONADAS
Fundamentalmente illadas, dúas
plantas con cortes ou adegas
ou planta baixa. Planta proporcionada e cuberta a catro augas.
C.2 RECTANGULARES
Aisladas ou medianeira, pranta
rectangular. Cubertas a catro augas.
C.3 COMPOSTAS
Casas en forma de “L” ou tamén en
esquina, xeralmente con patio
interior.

TIPOLOXÍA
DA
VIVENDA
RURAL
NA
RIBEIRA
SACRA
B) POLA SÚA ENTIDADE

C) POLA PRANTA

DESCRIPCIÓN

das edificacións; sendo nas casas “da ribeira”

3.- FUNCIONAMENTO DA CASA

O normal é

unha constante, prolongando a casa ao exterior

LABREGA

que na pranta

pola benignidade do clima e polas vistas ao
Cañón do Sil.

baixa se sitúe
No territorio que escollemos para estudar, dáse
a agricultura e a gandeiría, polo que os seus

Máis adelante, a pranta alta empezouse a divi-

moradores condicionan o seu modo de vida ao

dir aparecendo habitacións independentes, inda

medio agrícola onde habitan.

que comunicadas entre si, centralmente ou por

o gando e
a ferramenta
con acceso
exterior,

corredores exteriores, aínda quedando algun-

Todas as construccións e a súa disposición xiran

e na pranta

has habitacións interiores sen luz directa ao

ao redor do traballo no campo e a atención á

alta a zona

exterior.

gandeiría.

de vivenda.

A pesar de existir construccións adosadas á

10
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O acceso exterior, o patín, a
solaina, o
corredor, e
tamén a galería, elementos
accesorios
exteriores, son
FACHADA PRINCIPAL

a maior parte
das veces
as estancias de
maior uso
e relación,
desenrrolándose nelas
parte das actividades
da casa.

Casas de ribeira:
planta rectangular, escaleiras exteriores que acaban en
corredor. Ocos máis abundantes e organización en dúas
plantas.

VISTAS LATERAIS

COCIÑA
CORTE

CORTE
PASILLO

ADEGA

COMEDOR

CORREDOR
PLANTA BAIXA

PLANTA DO 1º ANDAR
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COCIÑA
CARTO

TRAST

CARTO

TRAST

CARTO

SALÓN

FACHADA PRINCIPAL

PLANTA DO 1º ANDAR

LAVADEIRO

CORTES

CORTELLO

PASO

ADEGA

PARRAL

PLANTA BAIXA
VISTA LATERAL

vivenda principal, e outras veces ao redor dun
Casa de estrada:
de formación máis recente. Aisladas, con frente á estrada,
dúas plantas: a baixa a local, e a alta a vivenda. Escaleira
interior con portal e balcóns ou corredor de cara á estrada.

patio central, sen moita orde aparente, todas
elas responden a criterios prácticos e de comodidade para o desenrolo das labores agrícolas
e gandeiras.
Como xa dixemos antes, na pranta baixa atópanse as cortes, trasteiros e adegas.
Outras veces, as adegas ubícanse en edificios
independentes dunha soa pranta, perto dos
viñedos ou semienterrados nas ladeiras, xa que
ao estar próximas aos viñedos resulta mellor

12
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para a conservación do viño, e máis comodo
para o transporte e acarreo da uva.
Do mesmo xeito, as cortes, coa palleira no
sobrado ou piso superior, ás veces sitúanse en
edificios independentes de dúas prantas separadas das casas pero próximas ás terras de labor.
O normal é que na pranta baixa se sitúe o
gando e a ferramenta, con acceso exterior, e na
pranta alta a zona de vivenda, na que a vida
xira ao redor da estancia adicada á cociña,
escaleiras, corredor ou galería, quedando os
FACHADA PRINCIPAL

dormitorios só para usar pola noite, xa que apenas teñen luz.
O acceso exterior, o patín, a solaina, o corredor, e tamén a galería, elementos accesorios
exteriores, son a maior parte das veces as estancias de maior uso e relación, desenrrolándose
nelas parte das actividades da casa.
O patio que antecede á casa, e que teñen a
maioría das casas rurais, cumpre tamén unha
misión importante. Nel introdúcese o carro coas
vacas para carga e descarga do estrume,
abono, forraxes, etc., apílanse de forma desor-

VISTA LATERAL

denada trebellos e trastos propios do traballo do
campo e cando se pecha o portalón pode servir
de “ante-corte”, onde se solta o gando para

Casas de planta proporcionada:
fundamentalmente illadas, dúas plantas, con cortes ou adegas en
planta baixa, planta porporcionada e cuberta a catro augas.

unha maior comodidade.

COCIÑA

CARTO

ADEGA
CORREDOR

PATIO

SALA
CORTE

PLANTA DO 1º ANDAR

PLANTA BAIXA

13

~

CARTO

O patio que
antecede á
casa, e que
teñen a maioría das casas
rurais, cumpre
tamén unha
misión
importante.
Nel introdúcese o carro coas
vacas para
carga e descarga do estrume, abono,
forraxes, etc.,
apílanse de
forma desordenada trebellos
e trastos pro-

VISTAS LATERAIS

pios do traballo do campo e
cando se pecha
o portalón
pode servir de
“ante-corte”,
onde se solta
o gando para
unha maior
comodidade.
FACHADA PRINCIPAL

Tipoloxía de casas compostas:
forma da planta en “L”, ou tamén en esquina. Xeralmente con patio interior, con construccións adosadas á vivenda principal e pechando o resto do patio con muralla e portalón.

CARTO
SOLAINA

SALA

CORTE

CARTO

CORTE

COBERTIZO

CARTO
CORREDOR
TRASTEIRO
COMEDOR
PATIO
COCIÑA

TRASTEIRO
CORREDOR

PLANTA DO 1º ANDAR

PLANTA BAIXA
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Casas en forma de “L” (Compostas, C3)

FACHADA PRINCIPAL

CARTO

SALA

SALA
DESPACHO

CORREDOR

TRAST.

CARTO

COCIÑA

LAREIRA
FORNO

PLANTA DO 1º ANDAR

ADEGA

CORTE

ADEGA

TRASTEIRO

TRASTEIRO

CORTE

PATIO
CORTE
PALLEIRA

VISTAS LATERAIS

PLANTA BAIXA

FACHADA POSTERIOR
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FACHADA PRINCIPAL

FACHADA POSTERIOR
TRASTEIRO

TRASTEIRO

Casa parroquial:
edificacións de certa entidade, grandes dimensións, emprazadas ao lado de igrexas e cemiterios, bos materiais elaborados, canerla, chimenea importante, e terreo ao redor.

PATIO

CORTES

PLANTA BAIXA
SALA
CHIMENEA

CARTO

SERV

CARTO

CARTO

PASILLO

CARTO

SOLAINA

SALA

ENTRADA

PATIO
CARTO

CARTO

SERVICIO

VISTAS LATERAIS

PLANTA DO 1º ANDAR
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Todas as

tando sillares, arcadas ou columnas dos antigos

4.- PROCESO CONSTRUCTIVO

cenobios e eremitorios moi abundantes na

construccións

Ribeira Sacra, empregando pedra granítica

e a súa
disposición
xiran ao redor
do traballo no

forma constructiva é moi sinxela, con pobreza

(“de grao”) salvo na zona Leste, que troca esta

de recursos e medios. Feita por xente con pouca

materia pola pedra pizarrosa en lascas chama-

experiencia, na maioría dos casos polos propios

das “Xisto”, madeira de castiñeiro ou carballo

labregos (exceptuando a arquitectura culta de

(moi abundante na zona), ladrillo e tellas curvas

campo e a

Pazos e Monumentos) con materiais que se tiñan

de cerámicas próximas, feitas de barro arxiloso

atención á

a man, orixinais ou pertencentes a outras edifi-

moi abundante por Niñodaguia.

gandeiría.

cacións antigas existentes, neste caso aprovei-

FACHADA PRINCIPAL

CORTE
ADEGA

PLANTA BAIXA

COCIÑA

CARTO

BALCÓN
SALA

BALCÓN
VISTAS LATERAIS

PLANTA DO 1º ANDAR
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TOMÁS VEGA PATO

Biografía, consultar «Raigame» nº 1”
Páxinas do caderno de campo do autor

TRADICIONS

Orientación e
sinalética
tradicionais

Ó Tío Manolo,
que amou estas terras
coma ninguén.

Un modelo: A Serra de Queixa
Tomás Vega Pato
Debuxos e fotos do autor

A

Serra de Queixa é
un espacio situado
dentro dos territorios de Manzaneda, Trives,
Queixa e Vilariño de Conso.
Pódese definir como a área
xeográfica delimitada pola
curva de nivel dos 1.000
m.s.n.m.. O seu punto culminante constitúeo a Cabeza
Grande de Manzaneda, que
ten unha altitude de 1.778 m.
Outros cumes a destacar son:
O Alto das Malladas,
1.763 m; O Seixo, 1.707 m;
O Lombo das Arcas, 1.688 m;
A Mota, 1.630 m e A Pa,
1.558 m.
É esta serra un medio que
nunca deixará de sorprendernos polas particularidades
que lle imprimíu a forte
acción antropóxena de que

foi obxecto como consecuencia da súa intensa explotación
mediante o pastoreo de gando
ovino e caprino (res), vacún
(gado) e equino (bestas), así
como a obtención de leña e
carbón mediante a extracción
de raíces de uz (torgos). A itinerancia, e mesmo o laboreo
nas zonas máis baixas para a
obtención de centeo (searas),
contribúen á acción modificadora da serra.
Outras circunstancias físicas
ou climáticas derivadas da súa
elevación, propiciaron o nacemento de sistemas ocupacionais, de tránsito e de aproveitamento, infrecuentes. Neve e
néboa son dous fenómenos
meteorolóxicos comúns e frecuentes no espacio xeográfico que nos ocupa. Os rigores
19
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estacionais, de extremo frío
no inverno, e forte sequedade
e calor no verán, son circunstancias que sumadas ás anteriores deron orixe ó establecemento dun sistema de
orientación e sinalización, cal
orixe se perde nos tempos,
que posibilitara o fácil ou,
mellor dito, seguro, desplazamento pola serra, tanto nas
viaxes entre lugares poboados, como nos labores de pastoreo, agrícolas, etc.
Outros factores tales como a
necesidade de establecer
novos “curros” tanto por pastoreo alternativo, coma por
desaparición de mananciais,
imprescindibles para a permanencia estacional; a necesidade de camiños e sendas sen
outra circulación que a dos

Fig. 1
Estante sobre a aldea das
Forcadas (sistema xeral)

grandes fitos (Fig. 1 e 2) que
sobrepasan os dous metros e
medio de altura. A súa base é
circular, e os seu diámetro de
un metro. A morfoloxía é
troncocónica, rematada nun
estreitamento semiesférico, e
a súa construcción de mampostería, de xeito que asegure
unha gran permanencia. Os
segundos, chamados pedras
ou laxes (Fig.3) son antas,
recollidas en superficie, sen
ningún tipo de intervención,
como non sexa, en contados
casos, a fragmentación para
darlle a forma alongada precisa.

meses de verán, etc., dan
lugar ó nacemento doutros
sistemas de orientación.

varía segundo a itinerancia ou
falta de tránsito xerados polas
circunstancias xa expostas.

Así teremos alomenos dous
ben diferenciados. Un, que
poderemos chamar sistema
xeral, e que atinxe á circulación permanente pola totalidade da serra, e mesmo alén
dela1, e outro que podemos
definir como sistema local.
Este non é permanente, pois

No primeiro deles os sinais
establecidos son máis sólidos
e de maior tamaño. Os principais elementos deste sistema
están constituídos polos
estantes e as pedras ou
laxes.
Os primeiros –estantes– son

Estantes e pedras conforman
un sistema único onde as
segundas, colocadas á marxe
das vereas coa altura suficiente para sobresaír no caso de
grandes nevadas e situadas
con determinada frecuencia
ou espaciamento regular, conducen ós primeiros. Estos –os
estantes– atópanse sempre
nas dorsais de lombas, dende
as que se divisa a aldea respectiva, sendo elixidas de
xeito que dende as mesmas
non só se divise o poboado,
senón que dende este sexan
visibles os sinais ópticos que
mediante lume, ou calquera

1. A verea atravesa a Serra de Queixa en sentido NE-SW, vertebrándose en accesos a distintos lugares dos concellos nos que se asenta. Segundo as investigacións que realizamos continuaba “pola cresta do Invernadeiro, Penedo do Venado, Fontefría e Gondulfes, e terminaba no Marco de Verín”. O noso informante añade: “a esta verea xuntábase outra que viña de cara Pías, ó parecer.”
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Fig. 2. Estante sobre o lugar de Castiñeira (sistema xeral)

Fig. 3. Pedra, sinal de camiño
(sistema xeral)

outro medio, poida facer quen
se atope ó pé do estante.
Dende algún estante –só
coñecemo-lo caso do das
Forcadas– unha liña continua
de bardas a modo de vedación, ou delimitación territorial, prolóngase ata as primeiras terras de pastizais da aldea.
Cómpre sinalar, non obstante,
que os sinais son máis profusos nos camiños que se vertebran da verea principal2 que
na propia verea. Esto é fácil de
entender se se ten en conta
que a mesma discorre sempre
pola divisoria de augas do sis2. Nun treito de aproximadamente quilómetro e
medio, atopamos ata doce destas antas.
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Fig. 4
Pedra, sinal de verea fóra do seu
emprazamento (sistema xeral)

Pradoalbar). As que ilustran
este traballo (Fig. 4 e 5) localizámolas no lugar das Forcadas
a donde foron transportadas.
Unha foi colocada na entrada
do lugar realizándose nela
certa intervención, e a outra
empregouse como piar soportando unha cuberta ou “louxado” na denominación local.
Nun e no outro caso ostentan
signos profilácticos, ou máxicos, tales como cruces, círculos e outras incisións xeométricas. Algunhas destas marcas
de moi recente execución
obsérvanse tamén en diversos
soportes e distintos edificios
das aldeas citadas.

tema montañoso, polo que as
posibilidades de desorientación son menores que no caso
dos camiños secundarios,
mesmo en circunstancias de
néboa.
Apenas quedan sinais nesta
ruta principal. Segundo as
informacións recollidas de

pastores e camiñantes habituais, xente maior, as pedras
“estaban sen labrar, tiñan marcas e eran moi altas”.3 Nas
nosas frecuentes incursións
na serra, poucas destas pedras
temos atopado; donde sí as
localizamos é no contorno
habitado,
Requeixo,
As
Forcadas e Pedralbar (ou

Polo que respecta os sinais
nos camiños que parten da
verea os mellor conservados
son os situados ó pé do camiño que discorre ó longo da
paraxe
coñecida
coma
Malladas das Forcadas.
Orientan ó respectivo estante,
é dicir, ó das Forcadas.
Respecto dos estantes, aínda
que temos constancia da existencia de algúns máis, só
temos visitado ata a data os
seguintes: o de Castiñeira, o
das Forcadas, o de Requeixo e

3. Un dos nosos informantes, Domingo Requejo, tiña un gran coñecemento desta verea, xa que ademais de haber sido alternativamente pastor e vaqueiro,
tamén percorrera o camiño entre Manzaneda e Portugal en varias ocasións para adquisición de productos de primeira necesidade na época da postguerra.
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Perspectiva sintetizada do sistema xeral nun camiño que arrinca da verea principal (Base: camiño das Forcadas)

o que, cunha función máis
ampla como é a da orientación xeral de toda a zona leste
da serra, consérvase na paraxe do “Sistil Blanco”. Dende
este último albíscanse outros
dous, en estado de conservación que descoñecemos, por
riba de Pedralbar. Detéctanse
algúns máis no horizonte,
máis afastado, mediante a
observación con binoculares;
descoñecemo-lo nomeamento
dos lugares nos que se emprazan.
Pasamos a referirnos agora ó
segundo sistema que xa denominamos como Sistema
local. Os sinais son neste profusos e de execución menos
duradeira. Presenta tamén
estantes e sinais. Os estantes son de morfoloxía ben distinta ós do sistema principal;

Fig. 5
Pedra, sinal de verea fóra do seu
emprazamento (sistema xeral)
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Fig. 6
Estante sobre O Foxo. Orientación
a curros (sistema local)

consisten en amontoamentos
de pedras, realizados de xeito
case improvisado e ás veces
de escasa estabilidade (Fig. 6 e
7). Algúns estantes desta tipoloxía non se integran no sistema, carecendo de función
concreta, son froito de entretemento dos pastores.
Os sinais, fitos de menor
entidade, aínda que primordial función, son de execu-

ción expeditiva, e moitas
veces ocasional. Están formados por alomenos dúas pedras
de diferente tamaño, postas
unha enriba da outra, e sempre sobre un pequeno penedo
ou rocha (Fig. 8). Sitúanse moi
próximos uns dos outros,
tendo como obxecto orientar
por sendas que case sempre
conducen ós curros, fontes,
etc. Constitúen case unha linguaxe4, pois hai casos nos que

se empregan estos sinais para
indicar a itinerancia que determinado pastor realiza nun día
concreto, co fin de posibilitar
a congregación, nun punto
non habitual, doutros pastores á hora de xantar e do “sesteo” –como se lle chama o
descanso da res nas horas de
forte calor– e sempre e cando
esta convocatoria non sexa
factible mediante o son das
“cornas”, procedemento habitual e preferente (Fig. 9). A
necesidade dos sinais tamén
acostuma a ser xerada por un
feito: a modificación natural
ou antropóxena da paisaxe,
chuvias, queimas, e desertificación son causas de formación de aparentes ou falsas
sendas, de xeito que a serra
en zonas de monte moi baixo
semella estar chea de sendeiros feitos por ninguén que
levan a ningures, o cal propicia o extravío se non se recurre ó xeito de sinalización que
nos ocupa.
Sen que fosen feitos co
obxectivo de guiar ó camiñante ou pastor, existen outros
elementos que, realizados
polo home, contribúen á

4. Incapaces de substraernos á influencia da nosa principal ocupación, na que os símbolos diferenciais, grafismos e sinalética en xeral, constitúen unha especial linguaxe, mesturamos opinións propias da profesión coas deducións habituais do etnógrafo. Cremos, que así favorecemos a compresión do que queremos transmitir, e tamén a fluidez do relato.
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Fig. 7
Estante sobre a Veiga da Boulla.
Orientación a curros
(sistema local)

Fig. 8. Sinais de senda ocasional
establecidos como consecuencia da
invasión de especies vexetais nun
camiño pouco frecuentado
(sistema local)

25

~

Fig. 9
Pastor mostrando as “cornas”

malladas son algúns destes
elementos (Fig. 13 e 14).
En ocasións o que habitualmente é punto de destino,
convértese en referente, é o
caso dos curros; a este respecto podemos sinalar que nas
inmediacións moi próximas
do camiño que vai de
Cernado ós curros da
Mosenda atopamos alomenos
outros catro curros, a saber: o
de
Castelaioso,
o
do
Pediñeiro, o dos Bubedos
Redondos e o da Corcova.

orientación e que de feito,
complementan o sistema, son:
as mámoas5, os sinais de término (Fig. 10 e 11) e as estremas (Fig 12) que fixan a compartimentación da serra. Estas
presentan frecuentemente
singularidades formales tan
notorias e características de

tal permanencia, que as converten nun referente idóneo
para a localización de determinados itinerarios ou lugares
concretos. Tamén as singularidades xeográficas axudan a
unha mellor orientación:
penedos de suxerente morfoloxía, lagoas, “cenzas” e

Antes de rematar quixeramos
deixar constancia da existencia anterior, segundo as informacións recollidas, do que
debeu ser un sistema de
comunicacións ópticas formado por grandes torres, popularmente coñecido como
“telegrafo”
(pronuncia
grave). Apenas se atopa xente
que pola súa idade permaneza en condicións de transmitir detalles sobre o mesmo.
Algúns dos nosos informantes
situaban unha destas torres
na Cabeza de Manzaneda, e
outra
no
Castelo
de
6
Cerveira .

5. Sonnos coñecidos tres campos de mámoas nesta serra. Dous deles foron inventariados e catalogados pola Xunta de Galicia. As súas claves de identificación son, respectivamente, as seguintes: GA-32004001 e GA-32004002, permanecendo inédito o restante.
6. Este emprazamento, polo interese que presenta a súa particular configuración e o seu contorno inmediato, é obxecto de estudio pola nosa parte.
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Fig. 10
Mámoa do Marco Cavado.
Situada ó pé da verea, serve
de sinal de término e de referente para o camiño

Fig. 11
Sinal de término
entre concellos

Curso abaixo do río de
Cerveira, o cal discorre ó pé
do castelo, tomamos datos
dunha construcción coñecida
como “A Torre”. É de planta
circular segmentada, polo que
presenta un tramo recto; o
seu diámetro primitivo exterior é duns oito metros, sendo
o espesor do muro de un
metro oitenta centímetros.
Aséntase nun perímetro
tamén circular, murado, con
diámetro de trinta metros, no
que se adosan outras construccións menores. Puidéramos estar ante un dos elementos que conformaban o
telegrafo, pero de momento
non é máis que unha especulación.
27

~

28
~

Fig. 13. Penedo

Fig. 14. Penedo

Noutros puntos elevados do
espacio estudiado quedan restos de indudable pertenza a
moreas ou atalaias que nos
aseguraron ser de torres do
citado telegrafo; da existencia
dalgunha delas gardamos
memoria, nuns intres nos que
aínda conservaban certa altura da súa fábrica orixinal.
Temos tamén noticias da existencia dun sistema semellante
nas características e na denominación, na zona dos
Pirineos.

Fig. 12
Debuxo da estrema,
Serra de Cernado.
(croquis de campo)
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P E RS ON AX E S

P OP U L A R E S

Gustavo Rego
Miguel Ángel Araújo Iglesias

u non veño aquí a

E

ma do autor deste libro e doutros

detalles concretos e históricos do

falar deste libro que

xa publicados con anterioridade.

libro, erguerme a un nivel de

noso amigo Manolo Rego Nieto.

Polo tanto falar de don Gustavo

valores. Esta publicación concre-

Non teño capacidade intelectual,

Rego, pai de Manolo Rego, sería

ta do libro de Manolo Rego suxe-

histórica e literaria para emitir un

para min unha pura ficción lite-

ríume, dende un principio, unha

xuízo axeitado sobre o mesmo.

raria, pero ademais,¿que lle

morea de valores que se fan pre-

Tampouco tiven a honra, nin a

podería engadir eu a isto que nos

sentes, non só no libro, senón

sorte, de coñece-lo seu protago-

trasmite o seu fillo neste libro,

tamén no seu entorno. Quixera,

nista, don Gustavo Rego, nin fun

escrito con tanto agarimo e con

xa que logo, subliñar estes valo-

testemuña daquel florecemento

tantos detalles, todos cheos de

res de tipo ético ou moral, que se

cultural e artístico do fermoso

lembranzas filiais, pero que non

reflicten nesta circunstancia.

pobo de san Pedro de Moreiras,

lle fixeron perde-la súa obxectivi-

a principios deste século.

dade histórica?

nos ofrece hoxe o

E o

principios, ou se queredes, de

E o primeiro valor que eu descu-

mesmo podo dicir da primeira

bro aquí, na actitude de Manolo,

historia do afamado Circo Feixóo

Postas así as cousas, tentarei

é un valor de tipo cultural, que

e do seu fundador Secundino

colocarme nunha órbita axeitada

non por iso deixa de ser ético ou

Feixóo Méndez, tan vinculados

a esta miña condición, sen

moral, e que ennobrece ampla-

nas súas raíces á cidade de

perde-lo fío deste feito que esta-

mente

Ourense e ó seu entorno. Todo o

mos celebrando. Para iso, coido

Manolo Rego.

que sei, seino pola relación ínti-

que o mellor será, deixando os

través de tódala súa producción
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a

personalidade

de

Este Manolo, a

Tardou en chegar a carretera a
S. Pedro de Moreiras. Cando Gustavo
Rego era neno, e sendo xa home
casado, o camiño facíase, nunca mellor
dito... ó andar. A pé até Ourense capital
e andando de retorno á aldea que foi
“cuna” de moitos homes que
traballaron no circo como músicos,
montadores, electricistas...
Gustavo, chegou a ser apoderado e
director da empresa Feijóo.
Aquí está para o recordo un dos
primeiros vehículos que, por unha
mala estrada - non por iso menos
fermosa na súa paisaxe e paisanaxe de terra, servía ós veciños
para chegarse á capital.

literaria e de tódala súa activida-

perdan ou as que xa se perde-

O segundo valor ético ou moral,

de existencial, vennos amosando

ron. Todos estamos obrigados a

por non dici-lo pimeiro, que

un amor profundo á historia

trasmitir ós nosos sucesores algo

amosa Manolo Rego nesta cir-

miuda do seu pobo, da súa cida-

das súas raíces históricas, que

cunstancia, é a maneira e o xeito

de e de Galicia; un amor que o

eles deberán apreciar se non

de como Manolo cumpre o quar-

ten levado a traballar teimosa-

queren chegar a ser un pobo ou

to mandamento da Lei de Deus,

mente para que non se perdan

unha xente sen raíces, ou non ter

que nos manda: honrarás ó teu

no esquecemento dos anos tantos

outras cas que lle ofrece a televi-

pai e á túa nai. Esta honra que

valores culturais e artísticos. E asi

sión.

os fillos bennacidos lle deben ós
seus pais implica: amor, respec-

vai recollendo, día a día, os latexos da vida das nosas xentes,

Cecais pensamos que este é un

to, reverencia e obediencia.

das nosas institucións, dos nosos

campo para xente ilustrada ou de

Manolo, coa lembranza especial

costumes, da nosa cultura popu-

letras; pois eu dígolles que non só

que ten aquí para o seu pai, non

lar, que constitúen a mellor rique-

para esta xente, senón que todos

só cumpre abondo todo iso,

za dun pobo.

nós podemos e debemos partici-

senón que reborda tódolos límites

par en ir tecendo ese tapiz da

de honra e fidelidade que un fillo

de

historia da nosa familia, dos

lle pode ofrecer ó seu pai. Se

Manolo Rego de recoller e pro-

nosos oficios, do noso arte, da

Manolo di do seu pai que foi un

move-la historia miuda do noso

nosa cultura, da nosa relixiosida-

“benemérito da fidelidade”, el

pobo, debería ser un compromi-

de. Cecais non todos poden

danos aquí un exemplo de ter

so de todos nós, cada quen

escribi-lo moito que saben, pero

ben aprendida esa lección.

segundo as súas posibilidades e

sí poden comunicalo a quen o

capacidades, pero todos pode-

poida deixar escrito para a pos-

Neste intre histórico no que a ins-

mos facer algo. Por desgracia,

teridade.

titución familiar está en crise e no

Esta

vocación

especial

que as relacións de pais e fillos se

van a ser moitas as cousas que se
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tentan comprender doutro xeito;

Se a familia é a célula primeira

Un terceiro valor pode se-lo tra-

non tanto do amor, do respecto e

da sociedade e o Vaticano II nos

ballo e a teima que amosa

da obediencia, canto dun diálo-

di que é “unha especie de Igrexa

Gustavo Rego para desenvolver

go mal chamado “democrático”,

doméstica e que nela serán os

tódalas súas capacidades: labre-

no que parece que deben se-los

pais para os seus fillos os primei-

go, músico, matachin, taquilleiro

pais os que lle deben respecto,

ros predicadores da fe, mediante

do Circo, apoderado do mesmo,

reverencia e obediencia ós fillos;

a palabra e o exemplo”, aquí

etc. Aquí habería que salientar

estas leccións exemplares, como

temos unha realización concreta

sobre todo a súa firme vontade

a de Manolo, teñen unha máxi-

do que nos ensina o Concilio.

de se abrir camiño na vida, sen

ma actualidade. Cando non se

Andamos a buscar unha socieda-

esquece-lo ambiente cultural exis-

avalía a experiencia vital e o

de máis pacífica, máis solidaria,

tente no pobo de Moreiras, que,

maxisterio dos pais porque son

máis xusta, e non nos decatamos

sen dúbida, lle axudou nesta

uns “carrozas” ou anticuados e

que a grande raíz do mal que

tarefa.

non son capaces de comprende-

aqueixa a esta nosa sociedade

la última moda, que case nunca é

está precisamente na descompo-

A persoa humana é un ser que

a última senón a penúltima,

sición das familias. Por algo nos

encerra dentro de sí unha multitu-

temos aquí o exemplo de Manolo

volve a dici-lo concilio: “A fami-

de de virtualidades, que nos dá a

Rego que sí comprende a expe-

lia, na que coinciden e se axudan

mesma natureza, pero que están

riencia e o maxisterio do seu pai,

mutuamente distintas xeracións

dormidas se non as espertamos.

que para el non resulta anticuado

para conseguir unha maior sabe-

Cecais ninguén sexa capaz de

nin «carroza», senón a verdadei-

doría e a armoniza-los dereitos

desenvolvelas todas, pero tamén

ra, última e definitiva moda, por-

das persoas coas outras esixen-

é certo que son moitos os que

que hai valores que sempre están

cias da vida social, constitúe a

desenvolven as menos ou ningun-

ou deben estar de moda.

base da sociedade”.

ha. Como acabo de afirmar
nesta tarefa axuda moito o entorno familiar, social e cultural no
que se move a persoa. Polo que
se ve, Moreiras foi de vello un
pobo cun desenrolo cultural e

Na fotografía, á esquerda,
D. Secundino Feijóo Méndez,
fundador do circo que levaría o seu nome. Ó seu carón
está o seu fiel apoderado,
Gustavo Rego Nieto.
Corría o ano 1931...
A instantánea está feita na
cidade de Santander

social moi fecundo. Pero se iso
axuda, nada se fará sen un esforzo persoal, sen unha vontade
firme e tenaz, que non se arreda
ante as dificultades, que sabe
superar estas.
Resulta moito máis doado contentarse con pouco, deixarse levar
hoxe da televisión, ou da taber33
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na, ca dedicarse á lectura, a un

tar proveito ó empresario e que a

España e un dos mellores de

ensaio de música ou do que

eles se lles dá unha miseria da

Europa. A familia dos Méndez de

sexa, estar atentos ós caminos

ganacias. Traballan o menos

Vilanova herda toda ela esa ima-

por onde vai a sociedade. E así

posible, porque pensan que están

xinación creativa e ata circense

nos atopamos con xentes e pobos

traballando en algo que non é

(Méndez Ferrin, poeta; o P.Silva

faltos de imaxinación e creativi-

seu, e non se decatan de que se

Méndez, artista e circense).

dade para abrir novos camiños

a empresa non marcha, serán

na vida. Gustavo Rego tivo esa

precisamente eles os máís e os

Pero temos en don Secundino

imaxinación e esa creatividade e,

primeiros damnificados. Don

unha mostra viva do que é capaz

sobre todo, esa decisión de se

Gustavo non tivo que andar con

un galego, cando se propón tra-

embarcar na aventura do Circo,

iso dos contratos temporais ou

ballar de verdade a facer unha

que sería para el a aventura total

indefinidos, senón que se entre-

empresa. Polo mundo adiante

da súa vida.

gou á empresa do Circo total-

temos espallados milleiros de

mente e a familia Feixóo soubolle

exemplares galegos desta índole,

Outro valor pode se-la fidelidade

pagar esa dedicación, non só

tanto en España, como, sobre

deste home de san Pedro de

cun soldo xusto, senón e sobre

todo, en Latinoamérica. Pero a

Moreiras á súa empresa, o Circo,

todo, acolléndoo coma un ele-

iniciativa de don Secundino tén

ós seus xefes e ó seu traballo.

mento

familia.

unhas características moi espe-

Todo isto supón que don Gustavo

¿Cando chegaremos nós a con-

ciais, que cecais non teñan outras

estaba namorado da súa empre-

vencérmonos de que a empresa

empresas. Eu salientairía estas

sa e do seu traballo, e contento

debe ser unha verdadeira fami-

dúas.

cos seus xefes, a familia dos

lia? E isto dígoo para os empre-

Feixóo. Hai aquí unha nota moi

sarios e para os obreiros. Se así

Primeiro, trátase dun Circo: unha

importante; quería á empresa,

fose, a mundo laboral tomaría

empresa destinada, sobre todo

sentíase a gusto nela, considerá-

outra traza e outra temperatura.

naqueles tempos, a recrear,

da

mesma

entreter e divertir, non só ós

baa como algo seu, algo moi
importante da súa vida. E así se

Para rematar estas miñas pobres

rapaces, senón a todo o pobo

explica a súa subida na escada

palabras, quixera salientar valor

sinxelo. O Circo ten moito de

dos valores laborais: músico,

que eu descubro, neste caso, na

maxia e fai que tódolos especta-

taquilleiro, apoderado e moi

figura de don Feixóo Méndez.

dores vivan, por un momento,

querido e apreciado polos seus

Don Secundino era natural de

nese mundo máxico que presenta

xefes. Tamén así se explica os

Vilanova dos Infantes o pobo da

o Circo. Fai que a mesma xente

corenta e pico de anos que pasou

Virxe do Cristal, home, xa que

maior se esqueza por un momen-

dentro do Circo, ata que se tivo

logo rural e de formación intelec-

to da súa vida cotiá con todo o

que xubilar.

tual moi reducida, pero home de

que pode ter de duro e acedo, e

grande imaxinación que come-

dalgún xeito reviva a súa infan-

Son moi poucos os obreiros que

zando por unha xunta de bois

cia. No Circo todos nos facemos

chegan a querer de verdade á

adestrados, rematará como apo-

un pouco nenos.

súa empresa. Pensan que só qui-

derado do mellor Circo de
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A segunda característica que

defraudaron. Entre todos, como

empeñouse en traerme aquí e eu,

amosa a obra do Circo Feixóo á

mostra, sobresae dun xeito espe-

señores, dixen o que sabía.

súa fidelidade ás xentes e ó pobo

cial Gustavo Rego que, de músi-

Perdoen todos e sobre todo ti

galego. Don Secundino, en canto

co, taquilleiro, pasou a ser apo-

Manolo, a miña pouca sabedo-

lle foi posible, recolleu para a súa

derado da empresa. Dúas fideli-

ria. Só me queda felicitarte, non

empresa xentes de Moreiras, de

dades mútuas que se conxunta-

tanto pola obra material que fixe-

Toén, de Sobrado, de Bentraces,

ron nunha solidariedade e frater-

ches escribindo este libro, canto

de Alongos, etc. Tivo fe e con-

nidade moi fondas.

pola túa fidelidade á lembranza
do teu pai. Os fillos que lles son

fianza nos nosos homes, tanto
para a música como para o tra-

E acabo todo o que tiña que

fieis ós seus pais, estean seguros

ballo manual e cecais tamén

dicir. Sei que o libro de Manolo

que terán fillos que lle serán fieis

sacou algún artistiña; e a verda-

Rego necesitaba un presentador

a eles. Seguro.

de é que os seus paisanos non o

máis sabido nestas cousas, pero

A Gustavo non lle quedou por coñecer
ningún rincón de España. De Norte a Sur.
De Leste a Oeste.
Saiu de Ourense cando tiña vinteseis
anos e perante corenta e cinco, pisou toda a
Iberia -Portugal incluido- , ano tras ano.
A fotografía está feita na Alhambra de
Granada, durante unha visita do circo Feijóo
á fermosa cidade andaluza no ano 1940,
a pouco de rematar a guerra civil.
O seu gran amigo e compañeiro no circo
Luis Núñez García “pousa” con Gustavo,
ataviados loxicamente de árabes,
nun dos patios da Alhambra.
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MARCOS VALCÁRCEL

(ver biografía en «Raigame» nº1)
Monumento a D. Ramón O. Pedrayo, do escultor Buciños.
Debuxo de Luis cid

i t e r a t u r a

OTE RO
PE DRAYO
na historia
do periodismo
galego
Marcos Valcárcel

onvidado a esta mesa redonda sobre o Ensaio e

e dos grandes movementos culturais e ideolóxicos. Esas

o Pensamento de Otero Pedrayo , varios días des-

grandes corrientes intelectuais que se manifestan de forma

pois de aceptar participar na mesma solicitei ós

plural, libre e aberta, nos anos da Segunda República, un

organizadores facer un pequeno replanteamento temático

momento polo demais en que os xornais se viron acompa-

no que respecta á miña intervención. Así, consciente de

ñados por figuras de gran relevo ideolóxico das tallas de

que a personalidade de Otero como xeógrafo, historiador,

Ortega y Gasset, Eugenio d’Ors ou Miguel de Unamuno,

pensador e ideólogo, sería tratada dabondo e con acerto

entre outros.

C

1

por outros contertulios, optei por centrarme eu na figura de
Otero Pedrayo como xornalista ou colaborador dos

O corte da guerra civil couta, en grande medida, esta libre

medios de comunicación e as súas relacións coa prensa en

expresión e reduce o periodismo a unha sombra gris e

xeral.

mediocre dos seus mellores tempos. Aínda así, de paseniño e desde os anos 40, os galeguistas do interior van aso-

E abordarei este tema porque me parece importante des-

mando ós diferentes medios de prensa, diaria e cultural,

tacar unha vez máis a importancia que tivo a prensa como

impregnando de forma significativa os contidos destes

vehículo central de comunicación de opinións, tendencias
culturais e corrientes ideolóxicas no noso século.
1. Esta comunicación presentouse nunhas Xornadas
sobre Otero Pedrayo organizadas pola Asociación de
Escritores en Lingua Galega, que se celebraron en
Santiago en novembro de 1996; nesta mesa redonda participaban tamén Carlos Baliñas, Francisco X. Río Barxa e
Xosé R.Quintana.

Pertence Otero a un tempo, sobre todo nos seus anos de
formación, en que a prensa desempeñou un papel fundamental como artelladora das grandes corrientes de opinión
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~

Foi de seguro «El Miño» o gran
mestre daquela escola de escritores:
alí coincidiron nomes como Vicente
Risco, Cuevillas ou «Ben-Cho-Shey»
e, desde logo, os intelixentes e moi
informados artigos de Vicente
Risco serían determinantes na propia
formación de Otero
e toda a súa xeración.

medios, polo demais sometidos entón a un discurso
único, pechado e dogmatizante. Non é de extrañar que
boa parte da obra dos nosos escritores contemporáneos
estea nestes anos nos xornais, ás veces en medios ideolóxicamente hostís ó que eles representaban, e, sobre
todo, que hoxe, vistos desde a distancia, sexan os artigos destes escritores practicamente o único perenne entre
as follas xa amarelas destes xornais.

Esta forte interrelación entre os nosos escritores e a prensa
Maqueta de Buciños

da época quizais non foi aínda abondo estudiada e creo
que debe ser analizada polo miudo, sobre todo cando
comprobamos que entre os mellores xornalistas galegos do

un tempo tan plurais e tan coerentes, tan fieis a sí mesmos

noso século, figuran nomes como os de Vicente Risco,

e a un estilo propio que, como se ten sinalado respecto a

Álvaro Cunqueiro, Eduardo Blanco Amor ou o propio

don Ramón, non cabe definir nas restrinxidas e estreitas

Otero Pedrayo.

marxes dos xéneros literarios ou xornalísticos ó uso. O
mesmo mundo das grandes novelas oterianas é o que

No caso do escritor ourensán cabe indicar xa un risco des-

aboia, coa mesma beleza e fidelidade, en moitos dos seus

tacado do que foi a súa colaboración cos medios de pren-

artigos de prensa, facendo un verdadeiro exercicio de sín-

sa durante seis décadas continuadas. Refírome á gran

tese, precisión e elegancia intelectual.

variedade de rexistros que utiliza don Ramón nos medios,

Por outra parte, quero suliñar tamén que a traxectoria

polo demais moi diversos, nos que colaborou, desde o arti-

periodística de Otero é inseparable do conxunto do grupo

go de opinión breve ata o ensaio de fondo nalgunhas

Nós e, moi especialmente, da figura de Vicente Risco.

revistas, pasando por colaboracións de historia local, pro-

Foron moitas as coincidencias ideolóxicas e de afinidade

sas líricas e evocacións dun tempo pasado e soñado. Pero,

entre os dous amigos; Risco e Otero Pedrayo compartiron

ó mesmo tempo, prodúcese o paradoxo de que de seguro

con frecuencia proxectos culturais e periodísticos e ás

poucos escritores, nas súas aparicións na prensa, foron a

veces, como nas páxinas culturais de «La Región» dos
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anos 60, ata se repartiron os espacios da mesma plana do

Otero contribúe así a facer de «Nós»

xornal con seccións fixas. Con estilos moi diferentes, Risco

a peza fundacional do corpus teórico

e Otero coincidirían de seguro en moitas das súas inquie-

do nacionalismo galego, o auténtico

tudes e non debe extrañar, pois, que estas semellanzas se

sostén de todo un complexo sistema

traduzan ás veces nas súas entregas ós xornais. Por poñer

ideolóxico: celtismo, atlantismo,

só un exemplo, se Risco se lamenta nun artigo da desaparición dos cafés, sustituidos polas novas sucursais de ban-

Irlanda como referente,

cos, tamén podemos ler os laios de Otero Pedrayo certifi-

o galeguismo.

cando en «La Noche», 12 de febreiro de 1949, a deca-

Tamén Europa e os benqueridos

dencia das conversas, a morte dos cafés que animaban as

motivos compostelanos: Xelmírez,

tertulias e a chegada dos Bancos, «aerolitos extraños»

os temas xacobeos, etc.

segundo don Ramón, a cair precisamente sobre os solares
dos vellos cafés.

Non coñezo moitos artigos onde don Ramón rememore os

morar toda unha xeración de escritores galegos do seu

vellos diarios que debeu coñecer nos días da súa infancia,

querido século XIX: case 20 escritores e periodistas pasan

antes da súa marcha a Madrid en 1905. Coñecemos, si,

por diante de don Ramón en breves e certeiras pinceladas,

unha fermosa evocación dun vello diario decimonónico

auténtico retrato da época gloriosa do Rexurdimento.

escondido nun caixón («Un periódico viejo», «La Región»
25-III-1962); o escritor dota de vida humana ás vellas

Don Ramón só podía evocar como lembranza os grande

follas –«el periódico está reumático. Al desplegarlo le due-

días do diario republicano «El Derecho» ou a voz galega

len las articulaciones de las dobleces. Está un poco corrido

enxebre de Lamas Carvajal desde «O Tío Marcos d’a

de haber hecho de forro tantos años, él que nació al

Portela», primeiro xornal monolingüe na historia de

mundo a la luz de la publicidad. Estuvo en contacto con la

Galicia. Coñecía desde logo o que significaban no perio-

polilla. Ironía y contabilidad del tiempo, «memento»– e

dismo ourensán nomes como Arturo Vázquez Núñez,

recorre de vagar as vellas noticias doutrora: un lonxano

Francisco Álvarez de Nóvoa, Luciano Cid Hermida ou

duelo na corte austro-húngara, unha serpe de mar encon-

Basilio Álvarez, impulsores todos de grandes diarios e

trada en augas de Madagascar, a fuga dunha princesa

revistas culturais. Volto de Madrid, dos días do Ateneo,

cun violinista e a fame de rigor na exótica India. É tamén

das tertulias dos cafés da capital, Otero Pedrayo encón-

a evocación da saudade, do presente que nunca volverá

trase nos anos dez cunha cidade con dous grandes dia-

–«lo maravilloso, lo único, lo siempre nuevo es el momen-

rios, o conservador «El Diario de Orense» e o liberal «El

to de abrir la hoja volandera»–. O vello xornal é a irrup-

Miño» e un aínda nacente, moi católico e clerical, «La

ción do pasado e a dúbida ante o presente: «el periódico

Región». De todos eles foi de seguro «El Miño» o gran

nos devuelve, bien o mal, a la impaciencia, temerosa u

mestres daquela escola de escritores: alí coincidiron nomes

olvidadiza tribulación de la nave del mundo navegando al

como Vicente Risco, Cuevillas ou «Ben-Cho-Shey» e, desde

azar, nos confirma en el pulso del momento, en nuestra

logo, os intelixentes e moi informados artigos de Vicente

soledad, es una palabra amiga o enemiga, pero siempre

Risco serían determinantes na propia formación de Otero

compañía». Noutra ocasión, un vello número do xornal

e toda a súa xeración. Alí falaba Risco de Rabelais e de

republicano «El Derecho» sérvelle de excusa para reme-

Tolstoi, de futurismo e de parlamentarismo, de unanimismo
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Otero quere expresar a súa posición

Tamén Europa e os benqueridos motivos compostelanos:

ideolóxica persoal. A diferencia

Xelmírez, os temas xacobeos, etc. En «Nós» aparecen, asi-

de autores como Castelao e Bóveda,

mesmo, un bon grupo de relatos e prosas varias do autor
e as súas interesantes achegas literarias da sección «Letras

que se restrinxen a soster as teses

de afora» que nos permiten coñecer algo máis do seu

maioritarias e consensuais do Partido

mundo cultural: Rilke, Chateaubriand, Baudelaire, Valéry,

Galeguista, en case tódolos traballos

Papini, o importante pouso ideolóxico de Berdiaeff.

de Otero respira,
de forma intencionada, o seu propio

Pero iso non era suficiente nin para o escritor nin para as

posicionamento ideolóxico.

necesidades propagandísticas do nacionalismo aínda
auroral. É por iso que a partir deste momento a firma de
Otero multiplícase, ás veces con reelaboracións de textos

e de ciclismo, de Ruben Darío ou de Valle Inclán, tamén do

xa publicados, en diferentes xornais de Ourense e de toda

seu desprecio pola cultura norteamericana e das ideas

Galicia. Nos primeiros anos de «La Zarpa», o diario agra-

políticas da época.

rio ourensán de Basilio Álvarez, ou, máis ocasionalmente,
no semanario tamén ourensán «La República», a voz de

De feito será en «La Centuria» onde coincidan por primei-

tódolos demócratas contra a Dictadura primorriverista.

ra vez Risco e Otero. Nesta revista aparecen os dous pri-

Son anos dun intensísimo labor xornalístico para Otero e

meiros artigos de Otero, entre eles «La confesión del hom-

outros escritores: o portavoz oficial do galeguismo, «A

bre culto», unha crítica á cultura de manual. É o ano 1917.

Nosa Terra»; os diarios vigueses «Galicia» e «El Pueblo

Ningún dos dous colabora en «O Tío Marcos d’a Portela»,

Gallego»; «El Emigrado», de A Estrada; o boletín católico

terceira época, agora da man de Hixinio Ameixeiras e

«Logos»; os «Arquivos do Seminario de Estudios Galegos»

Prado Lameiro, un semanario rexionalista e enxebrista que

de Compostela. Para os voceiros da emigración, sobre

quizais abriu as portas da galeguidade a un Alexandro

todo de Buenos Aires, envía artigos a «Céltiga» e «A

Bóveda aínda mocete.

Fouce»; tamén para iniciativas máis modestas como o

Pero Otero resérvase para unha empresa máis ambiciosa:

«Adiante» das Mocidades Galeguistas de Celanova.

os seus ensaios e traballos na revista «Nós», hoxe recollidos en volume pola Universidade de Santiago con estudio

Un dos medios en que Otero Pedrayo encontra maior aco-

literario de Anxo Tarrío e lingüístico de Rosario Álvarez

modo é o semanario ourensán «Heraldo Orensano» e logo

Blanco. «Nós», a gran aventura cultural de toda unha

«Heraldo de Galicia», que tivo continuidade entre 1929 e

época, ofrece a Otero a canle precisa para dar saída ás

1936. Este medio foi o portavoz máis popular do gale-

súas inquedanzas: «Irlanda políteca no século XIX», «Os

guismo ourensán, desde a etapa previa á República e a

poetas atlánticos», «O mes de Santos nos pobos celtas»,

creación do Partido Nazonalista Republicano de Ourense

«Notas encol do sentimento da paisaxe na antiga epope-

ata a guerra civil. A súa orientación coincidiu cos postula-

ya irlandesa», «A siñificación espiritual do día de Galiza»,

dos ideolóxicos do propio Otero e serviu tamén como a

etc. Otero contribúe así a facer de «Nós» a peza funda-

súa plataforma electoral, en novembro de 1933, como

cional do corpus teórico do nacionalismo galego, o autén-

deputado católico e galeguista, anque sen éxito. Con

tico sostén de todo un complexo sistema ideolóxico: celtis-

Otero están Risco, Cuevillas e Ricardo Outeiriño –os tres

mo, atlantismo, Irlanda como referente, o galeguismo.

no consello de redacción, co avogado José Goyanes como
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O tema central na maioría
dos artigos é a gabanza dos modos
de vida labregos e a análise
dos cambios na economía rural,
xunto co rechazo ó que el define
como «cultura laica e mecánica».

Nestes anos, sobre todo entre 1927 e 1936, Otero publica innumerables artigos en diferentes medios de prensa.
Pouco máis dun cento deles están recollidos no volume
«Prosa miuda. Artigos non coleccionados (1927-1934)»,
de Aurora Marco (De. do Castro, 1988). En todos eles
poderían establecerse unhas características xerais, moi
propias do xeito de entender o xornalismo oteriano:
Maqueta para busto de Otero Pedrayo. Xosé Cid.

- Son polo xeral artigos non coxunturais, raramente vendirector–, tamén José Fernández Gallego, Fernández

cellados a un feito político ou social concreto, agás algúns

Oxea ou Leuter González Salgado, moitos deles ben iden-

dedicados ó Estatuto ou ás obras do ferrocarril. Diríase

tificados co galeguismo católico de orientación máis con-

que Otero non escribe nunca en presente absoluto e moi-

servadora.

tas destas colaboracións poden lerse sete décadas despois
co mesmo interés.

Otero láiase, xaneiro de 1935, da que el define como triste realidade «dunha griseira Galiza laica, solo preocupa-

- Otero quere expresar a súa posición ideolóxica persoal.

da da economía e da loita social». Con todo o Heraldo

A diferencia de autores como Castelao e Bóveda, que se

oteriano foi tamén moi duro co calvosotelismo tan preemi-

restrinxen a soster as teses maioritarias e consensuais do

nente na provincia ourensá –«Pepito Hitler» chamábanlle

Partido Galeguista, en case tódolos traballos de Otero res-

ó seu líder– e tamén contra a CEDA. Na mesma época

pira, de forma intencionada, o seu propio posicionamento

Otero Pedrayo recibía parabéns moderados desde «La

ideolóxico.

Región» de Ricardo Outeiriño, portavoz xornalístico entón
da CEDA, e duros ataques da prensa vencellada a Calvo

- O tema central na maioría dos artigos é a gabanza dos

Sotelo, o diario «Galicia», e ó mesmo tempo do semana-

modos de vida labregos e a análise dos cambios na eco-

rio socialista ourensán «La Lucha». Os agravios do diario

nomía rural, xunto co rechazo ó que el define como «cul-

calvosotelista foron tan intensos que o Partido Galeguista

tura laica e mecánica».

decide, en nota publicitada por Manuel Peña Rey, recomendar ós seus militantes a ruptura co diario e as baixas

- Este argumento permítelle introducirse nas claves ideoló-

dos posibles suscriptores galeguistas.

xicas que sosteñen o seu entramado intelectual: a Historia
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e o pouso da Tradición. Por iso Otero integra habitual-

seudónimos que popularizou na posguerra: Santiago

mente as súas reflexións nun amplo marco histórico, case

Amaral, Luis de Alba, Luis Peñanofre e Juan Gallego,

sempre arredor das grandes controversias políticas do

segundo recolleu Xosé Filgueira Valverde.

século XIX e desde esas bases inscribe tamén a defensa da
espiritualidade do vivir labrego e das posicións da relixión

De feito o silencio publicístico de Otero é moi breve, pois

católica.

só vai desde xullo de 1936 ata mediados de 1937 cando,
como Luis Peñanofre, inicia unha continuada serie de arti-

- Finalmente, nunha serie de artigos breves, aparecidos en

gos na revista ourensá «Misión», de carácter fundamen-

«A Nosa Terra» entre 1927 e 1929 baixo a cabeceira

talmente católico e fundada polo seu amigo e ex-colabo-

«Esquemas e lembranzas» Otero ensaia o modelo do afo-

rador Ricardo Outeiriño. Neste proxecto, no que tamén

rismo, isto é, da fórmula que lle permite en moi poucas

coinciden Risco, Cuevillas, José Luis Parente e outros gale-

liñas expor elementos esenciais do seu pensamento. Ás

guistas de preguerra, Otero asina unha serie de prosas

veces son chamadas de atención sobre algún tema ó que

narrativas

Otero recomenda maior consideración:

Chateaubriand como escritor católico, comentarios litera-

«Hai na historia galega un istante de grande door e ledi-

rios de autores tan dispares como Palacio Valdés, López

cia a un tempo. Os esquirtores debían fixarse n’il pra

Ferreiro e Gabriel d’Annunzio e tamén algúns artigos ide-

coller no posibre a emoción d’aquiles momentos. Foi door

olóxicamente coincidentes con algunhas das liñas do novo

i-espranza de parto: a formación de Portugal» (ANT. 1-II-

réxime e o seu aparato «nacional-catolicista»: refírome ós

1929).

traballos «El cementerio redimido» ou «Mariposa parla-

en

castelán,

un

longo

ensaio

sobre

mentaria», críticos nalgúns aspectos co pasado republicaNoutros casos trátase de fermosas e sintéticas pezas litera-

no. O Otero de sempre está en artigos panteístas e melan-

rias, anque cargadas de contido ideolóxico:

cólicos como «Año nuevo en la aldea» ou «La presencia
impalpable» (ambos do 1-I-1938); da comunión de senti-

«O paisano aseñoritado de Ponteceso non sabía quen foi

mentos co fundador da revista fala o artigo «El antiguo

D.Eduardo Pondal. Sábeo o pinal de Tella i-a onda

señor en la aldea», asinado por Ricout (R.Outeiriño), pero

morrente do Anllóns» (ANT. 1-I-1929).

asumible nun cento por cento polo escritor de Trasalba.

«Os fidalgos do dazanove inda sabían vivir na aldea no

Nos anos 40 e 50 a firma de Otero vai ser cada vez máis

inverno e sentían a fondura da noite. Sei dalgún que canso

habitual na maioría dos xornais galegos. Entre eles, cabe

de sol dicíalle ós criados: «facédeme noite». Eles pecha-

destacar dous: o diario «La Región», que acolle múltiples

ban as fiestras, acendían o velón, e ó amo sabíalle millor

colaboracións súas, en castelán e en galego, entre 1946 e

o viño e ouvía pasar as cabalgadas misteriosas sport das

1976, e «La Noche» de Compostela onde popularizará,

razas fortes e soñadoras» (ANT.1-X-1928).

entre 1941 e 1958, a súa sección «Parladoiro», en galego. Moitos destes artigos compostelanos están recollidos

A segunda etapa do xornalismo oteriano correspóndese ó

no volume I das súas «Obras Selectas» (Galaxia, 1973),

período que vai desde a guerra civil ata a súa morte. Case

preparado por Carlos Baliñas co título da sección de «La

40 anos non menos intensos en publicación de artigos,

Noche» e ata hoxe a recolleita máis completa dos artigos

anque si máis condicionados pola realidade política do

de prensa de Otero Pedrayo.

seu momento. Nesta etapa Otero vai utilizar a menudo os
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«La Noche» e os de revistas culturais ou da emigración,
están en castelán; segundo Manuel G.Cerezales, Otero
asinaría con seudónimo os artigos que non podía publicar
en galego, pero isto non serve para os centos de artigos
aparecidos nese período en «La Región» en castelán e asinados co seu propio nome e apelidos. Da xenerosidade
oteriana só cabe engadir que ata en publicacións escolares como a ourensá «Aula», revista do Instituto de 1963,
podemos encontrar artigos do autor de «Os camiños da
vida».

Probablemente foi «La Región» o diario onde máis artigos
do escritor se publicaron, a partir dos anos 40 e ata a súa
morte –aínda sen recopilar–. Desde esa época conta Otero
cunha sección fixa titulada «Del Orense Antiguo», ó tempo
que Risco publicaba as súas populares «Horas». Nos primeiros anos 60 ambos autores se incorporan a unhas moi
interesantes páxinas de «Arte y Letras» e publican os seus
artigos na mesma páxina, fronte a fronte. Os artigos de
Risco, breves, agudos, inxeniosos, cheos de fondas reflexións a partires da anécdota máis cotiá ou de calquera
noticia cultural do mundo. Os de Otero aparecen ilustrados con debuxos de Tomás Bóveda e Conde Corbal, sem-

Maqueta de Buciños

pre cheos de sabiduría, información sobre a historia local
Escribe, ó mesmo tempo e de forma máis ocasional, nou-

ourensá e melancolía polo pasado decimonónico. A

tros medios: «Faro de Vigo», «El Correo Gallego»,

memoria convírtese en historia e a historia faise memoria,

«Finisterre» de Pontevedra, a «Vida Gallega» dos anos

nun proceso de fusión singular e irrepetible.

50, a compostelá «Gelmírez», a pontevedresa «Sonata
Gallega», o «Posío» ourensán, «La Voz de Galicia»,

Todo o mundo literario de Otero pasa por aquela sección

«Grial», etc., ademais dalgúns poemas aparecidos en

do diario «La Región», desde o engado dos xardíns priva-

revistas poéticas como a coruñesa «Alba» e a ferrolá

dos que desaparecen ata a ceremonia dos bons bebedo-

«Aturuxo». A súa firma é habitual tamén en medios da

res, os métodos para moer o chocolate nas casas fidalgas

emigración e do exilio como «Galicia» de Buenos Aires,

e os seus amados «ecos do Espolón» da Praza Maior. Non

«Galicia Emigrante», «Vieiros» de México, etc., algúns

falta tampouco o acento romántico, a reivindicación de

deles xa publicados na prensa do interior. (Unha relación

Murguía e Lamas Carvajal, a lembranza dos bispos

bastante completa aparece no libro de Homenaxe a Otero

medievais ou a simple evocación do vello labrego nun bal-

Pedrayo, Galaxia, 1958).

cón da cidade.

Unha boa parte destes artigos dos anos 40-60, agás os de

Aínda hai que engadir que nestas páxinas culturais for-
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mouse o mellor periodismo cultural ourensán da súa

unha viaxe, unha inspiración para obra maior que troncha

época. Ó carón dos mestres, Risco e Otero, figuran as fir-

sin preocupación, como sabendo que mañán Deus dará

mas de autores como Florentino Cuevillas, Xesús Ferro

outra».

Couselo, Ben-Cho-Shey, Xesús Taboada Chivite, Pura e
Dora Vázquez, Matilde Lloria, Luis Trabazo, Juan Manuel

Son estes artigos cheos de sinceridade, emotividade e

Amor, Antonio Tovar Bobillo, Anselmo López Morais, Julio

expresión aberta do seu mundo interior: Otero confésase

Gimeno, Alfredo Cid Rumbao, Amadeo Varela, Lorenzo

atordoado pola fe ante a humilde visión duns labregos

Garza, Xulio F. Ogando Vázquez e José Luis López Cid.

nunha capela aldeá. Non falta, por suposto, o retrato de

Tamén un novo periodista que iniciaba a súa carreira,

tipos e paisaxes, a miniatura detallista e a metáfora erudi-

Xosé Fernández Ferreiro, e escritores como Manuel María,

ta, a percepción aguda do intre, na revivencia sinxela das

Alvaro Cunqueiro, Carlos García Bayón; recóllense ade-

vivencias do pobo. Todo isto feito de contado, con alusións

mais reseñas literarias de Antón Risco e contos populares

non ben rematadas, sen reler, sen correxir, á sorte de

españois e outros recopilados de Valle Inclán e outros

Deus, tal como sabemos que facía o escritor cos guións das

autores. Outras firmas, máis ocasionais, foron as de

súas conferencias e ata nos manuscritos das súas obras

Manuel Rubén García, Alfonso Vázquez Martínez,

literarias.

Augusto Casas, J.Puga Brau, Daniel González, con traballos históricos e etnográficos, ademais dalgunhas entregas

O estilo peculiar dos artigos de «La Noche» é absoluta-

poéticas de Alfonso Alcaraz e Celso Emilio Ferreiro.

mente oteriano, irrepetible e imposible de plaxiar. Otero
escribe, xa a finais dos anos 60, nos primeiros anos 70,

Finalmente, a última gran aventura xornalística de Otero

en «La Región» por exemplo, cun estilo que vai á contra do

foron as súas colaboracións entre os anos 40 e 60 no xor-

habitual naqueles días en tódolos xornais galegos. Moi

nal «La Noche» e, moi singularmente, a súa sección fixa

lonxe do afectado modelo de solicitación de opinión,

«Parladoiro». Nestes traballos creou Otero un tipo de arti-

cunha discreta aplicación de elementos de cultura e de

go entre literario e periodístico moi particular, un modelo

recursos propios da creación poética e con certo gosto

de artigo de opinión que busca máis suxerir que desenro-

polas formas melancólicas, propias dos espíritos con fon-

lar e que nunca se entende como crónica ou argumenta-

dura vital. Carlos Baliñas acertou con esta imaxe a repro-

ción dunha tese, senón como puro «comento» aberto, que

ducir a sensación que producen as entregas de Otero na

o lector pode glosar e pechar definitivamente.

prensa:

Como indicou con acerto Carlos Baliñas na introducción ó

«o escritor achégase ao tema como a néboa ao paisaxe.

volume I das súas «Obras Selectas» (Galaxia, 1973), son

Acariña a cousa e cada cousa da cousa. Nin lle fai mal nin

artigos que van na dirección contraria ó artigo de tese ou

case lle chica. Somente tenciona envolvela – en lembran-

de compromiso: aquí só se expón e comenta. A menudo

zas, símbolos, sentimentos – e xoga a porlle outras formas,

non se parte da actualidade nin do «asunto do día», sim-

ideales ou antergas ou futuribles ou utópicas, nunca de

plemente faise «un comento impresionista sobre algún

todo caprichosas. Pero, ás veces, ao abrirse un burato na

tema vagamente referido á súa actualidade interior; un

neboeira brillan recantos de realidade que non se adverti-

libro recente, unha lembranza, a repercusión no seu ánimo

ran cando todo semellaba verse (...) Unha Galicia faiscan-

dun suceso exterior, unha variación nas estacións do ciclo

te, unha naturexa humanizada, unha cultura devolta á

anual (–o tema tan repetido da chegada do outono–),

natureza. Todo, con Galicia, por base e horizonte».
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capacidade de síntese e de evocación de mundos culturais.

O malogrado xornalista José Aurelio Carracedo, unha das
poucas firmas que se achegou á palabra de Otero na
prensa, escribiu que o escritor de Trasalba se «anticipaba

en lustros ao que agora tenta ser o xornalismo do futuro:
unha análise documentada do acontecer actual para, adubado coa perfección literaria que demanda os niveis culturais cada intre máis altos, albiscar o futuro coa esperanza de acadar tempos mellores, nunha sociedade chea de
lugares comúns e tópicamente vulgar e reiterativa». Pero o
certo é que o modelo de artigo oteriano morre co escritor
o 10 de abril de 1976 e non é doado imaxinar outra
pluma capaz de recuperalo.

Boceto de Xosé Cid

En medio dese conxunto hai pezas verdadeiramente mestras. Por exemplo repárese en «Curta historia de cento cincuenta anos», publicado en «La Noche» 17-VIII-1946 (
«Parladoiro», pp.179-180). Só catro párrafos: os tres primeiros medidos con precisión matemática, 14 liñas cada
un. O último, de conclusión, só catro liñas. En tan pouco
espacio está, en esencia, todo o complexo mundo intelectual de Otero, as raíces do seu pensamento. «¿Quén fixera o pazo?» é a pregunta que abre o artigo. Na resposta
encontramos unha fermosa peza literaria, boceto ou
esquema dun conto posible ou, quizais, dunha novela.
Pero encontramos tamén un interesante apontamento histórico; está tamén o deseño dunha tese para explicar o
cambio económico e social da Galicia contemporánea. E
ademais un minucioso retrato de paisaxes humanizadas. E
aínda a recuperción da fala viva do pobo, o acento e a
riqueza léxica da nosa lingua. É realmente difícil expresar
máis en tan poucas liñas e con tal economía expresiva,
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“Devandoira”.
X. Lorenzo. Historia de Galiza II.

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
O branqueado e “dovanado”

O liño
O

B R A N Q U E A D O

As labouras que require o proceso do liño aínda non remataron.
Atrás quedan as longas noites de
inverno nas que invertimos o
noso tempo en fiar e ensarillar,
esperando que chegasen os
meses de Maio e Abril para continuar o labor.
Desencartaremos as cadeixas
que fomos gardando para escomenzar a branquealas. Prenderemos camiño, coa tina na cabeza, cara o río coma antigamente,
ou farémolo nos lavadeiros.
Chegados alí agarraremos cadeixa a cadeixa e irémolas metendo
na auga e batendo forte contra o
lavadoiro unha e outra vez, até
que conquiramos que a auga as
ablande e se desprenda a aresta
que lles poida quedar, deixándoas logo que escorran a auga para
poder traelas novamente para
casa.

Lavando as cadeixas.
Foto: Carlos G. Hervella

Chegado con elas a casa, e tan
pronto como nos sexa posible
emprenderemos o verdadeiro
proceso que as levará a obter a
característica cor crú, xa que era
de grande estima para as mulleres conquerir un lenzo e unha
estopa o máis branco posible.
O primeiro proceso ao que se
47
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deberán someter as cadeixas é a
coción, que faremos nun caldeiro de cobre con suficiente auga
fervendo, ao que lle engadiremos
cinsa de carballo que fomos gardando ao longo do inverno, libre
dos restos de carbón que lle quitamos cunha criba fina. Ás veces
engadíaselle unha pequena parte
de xabón raiado no momento de

cocelas, para conquerir un aspecto máis suave.
Cando xa temos a cinsa no caldeiro coa auga fervendo iremos
meténdo as cadeixas pouco a
pouco, poñéndoas ao redor das
paredes, deixando deste xeito
sempre o medio libre; engadiremos cinsa cada vez que poñamos
unha cadeixa dentro. A auga que
teñamos no caldeiro deberá estar
morna e cubrir sempre as cadeixas, tendo un aspecto de masa
non moi densa.
Deberán permañecer cocendo

con lume que as faga ferver continuamente unhas seis horas,
ainda que pasado este tempo
deverase deixar enfriar a auga
coas cadeixas dentro. É indispensable que durante a coción permañezan constantemente cubertas de auga, se fixera falla engadiríamoslle auga morna.
Cando a auga estexa fría sacarémolas e, de inmediato, lavarémolas ben para limpalas dos restos
de cinsa que lle quedaron e porémolas a secar ao sol, tendo a precaución de regalas moito e lavalas a miúdo durante tres días.

De seguido hai que facerlle ás
cadeixas «a colada». Consiste en
poñelas no medio dun corcho
circular, cunha saba no seu
extremo inferior, enriba da que
–e sempre no interior do corcho–, iremos pondo axeitadamente cadeixa a cadeixa, regadas
con auga quente e xabón raiado,
dispostas en forma de capas,
nesta disposición deixámolas ao
longo dunha noite.
E xa, finalmente, «refriarémolas»,
termo este que empregaremos
para definir a última parte do
proceso do branqueado que consiste en sacalas do corcho, lavalas
e «espalmalas» ao sol e ás xeadas
das noites do mes de Abril, unha
e outra vez até que estexan brancas dabondo. Para extender as
cadeixas deberémoslle facer un
«coxal» suficientemente longo
que permita espalmalas ben.
Cando as cadeixas acadaron a
brancura desexada, lavarémolas
unha vez máis e deixarémoslas
secar, extendidas ao sol, sobre a
herba verde para logo gardalas na
procura dun novo proceso que
será o dovanado.

D

O

V

A

N

A

D

O

O traballo do liño, no que a preparación do fío se refire, vai completando o seu ciclo. Agora será
o momento de convertir as cadeixas en «ovillos» ou novelos de fio;
para iso disporemos da «dovadoira», que é un aparello de madeira,
composto dun eixo vertical
sobre unha base, tamén de
madeira, que forma unha especie
de caixa que servirá para ir depositando os ovillos. Sobre este
eixe, disporanse horizontalmente dúas estreitas e iguais táboas
formando unha aspa, encaixadas
entre sí por un rebaixe no groso
da madeira e fixadas a súa vez ao

Cribando cinsa de carballo.
Foto: Carlos G. Hervella
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Espalmando
as cadeixas.
Foto: Carlos G. Hervella

Ensarillado.
Foto: Carlos G. Hervella

eixe da dovadoira por un pequeno eixo de ferro sobre o que xirarán a medida que vaiamos tirando dunha punta de cadeixa para
ila envolvendo no novel.
Para suxeitar a cadeixa nas aspas
da dovadoira poñeremos na
punta de cada unha delas, un
fuso metido coa maínza no furado de cada aspa.Logo fixaremos a
cadeixa sobre as aspas, soltarémoslle o coxal e agarraremos a
punta da cadeixa que sobre unha
«boullaca» iremos devanando
para ir facendo o novel.
Nos dedos da man coa que tiremos do fío da cadeixa teremos a
precaución de coller un anaco de
trapo de lenzo chamado «pidoiro», que nos serva para protexer
os dedos e apretar o fío, xa que
ao momento que o imos envolvendo no novel, temos que apretalo o máis que se poida o cal
pode dar lugar a cortes. A medida do novel será a da man.
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JOSÉ LUÍS MARTÍN DOMÍNGUEZ
Naceu en Trabazos de Aliste (Zamora) en 1961

Licenciado

en

Medicina.

Foi

Concelleiro de Cultura do Concello
de Viana do Bolo. Actualmente é
Técnico de Desenvolvemento Local
do Programa LEADER II do País do
Bibei-Ribeira Sacra.

PILAR TAMERÓN MONTESINOS
Naceu en Viana do Bolo en 1966

Licenciada en Socioloxía.
Desempeña na actualidade o cargo
de Sociólogo no Concello de Viana
do Bolo.

As familias da aldea reúnense durante as noites de
inverno a redor do lume constituindo un ou varios
fiadeiros.
Debuxo de Luis cid

GALEGOS

GALEGOS

MUSEOS

PROXECTO
DE MUSEALIZACIÓN DOS
RECURSOS ETNOGRÁFICOS
DE VIANA DO BOLO

José Luís Martín Domínguez
Pilar Tamerón Montesinos
Fotos: Pilar Tamerón M.
Debuxos: Luis Cid

MUSEOS

“Os paises máis coidadosos co seu progreso,
o son talmén coas súas tradicións”
Miguel de Unamuno.

ANTECEDENTES

N

o ano 1991 o Concello de
Viana do Bolo asumiu a
rehabilitación do emblemático torreón medieval –símbolo por antonomasia da vila– coa
finalidade de que nun futuro as
súas salas albergaran os fondos
do museo etnográfico das terras
vianesas. A tarefa de musealización do torreón estaba impregnada de numerosas dificultades. En
primeiro lugar plantexábasenos
o problema de que o edificio,
ainda que é maxestuoso e soberbio por fora, posúe unhas salas
de reducido tamaño, bastante
inferior ó que era desexable. Así
mesmo, había que percorre-la
bisbarra en busca de fondos

etnográficos, mais tendo claro en
todo momento que pezas recoller
e como as catalogaríamos. Por
outra banda, tiñamos o dilema
de dotar dun adecuado diseño
filosófico ó museo: ¿Como dispoñe-las pezas recuperadas de
maneira que a visita ó edificio á
vez de ser amena e instructiva
plasmara o máis fielmente posi-
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ble a vida dos nosos ancestros?
Por último, conscientes de que o
torreón aloxaría os obxectos
recopilados nunha das bisbarras
máis ancestrais e enxebres de
Galicia, pensamos que o museo
etnográfico debía ter un nome
propio diferencial e á vez emotivo que homenaxeara a memoria
dos nosos devanceiros.

un coñecimento máis profundo
do que foi a vida das xentes nas
terras de Viana, e á vez lega-las
pezas e coñecimentos sobre elas
á comunidade que debe ser en
definitiva a depositaria do seu
propio patrimonio cultural.

DISTRIBUCIÓN
DOS FONDOS
O material etnográfico do museo
distribúese ó longo dos tres
andares do torreón seguindo
unha orde lóxica.
O traballo da terra era o principal medio de subsistencia das nosas xentes.
O arado, apenas evolucionou desde o tempo dos romanos.

PROBLEMA DO REDUCIDO
ESPACIO DAS SALAS
Para que o visitante ó noso
museo poidera facerse unha idea
da arquitectura popular, de moitas das actividades que desenvolvían as xentes da comarca, ou de
como eran os instrumentos que
debido ó seu tamaño non podíamos representar nas reducidas
salas, recorrimos a paneis informativos en metacrilato con abundantes debuxos a man alzada,
material fotográfico, e os seus
correspondentes textos explicativos.

esforzos hacia a recuperación
das pezas que tiñan maior perigo
de desaparición. Unha vez lograda a peza etnográfica, elaboramos unha ficha con toda a información posible sobre ela: lugar
de procedencia, denominación,
uso ó que se destinou, modo de
emprego, material de que está
elaborada; e dicir, propuxemos
realizar unha completa radiografía dos obxectos que nos permitira por unha parte acercarnos a

Na primeira planta comenzamos
mostrando o hábitat da bisbarra
–de que maneira ocupaban o
territorio xeográfico as nosas
xentes–, a arquitectura popular
–que nestas terras alcanzaba rasgos de singular beleza–, e como
eran o fogar e a vida doméstica
dos nosos devanceiros.
Na segunda planta mostramos as
técnicas agrícolas e gandeiras,
modos principais de subsistencia
dos nosos avós. A parte do abundante material iconográfico,

Os carpinteiros da aldea confeccionan fermosos mobles
para o uso dos máis cativos.

RECOPILACIÓN E CATALOGACIÓN DOS FONDOS
As pezas expostas no museo proceden na súa totalidade da área
xeográfica da bisbarra de Viana
do Bolo, e foron cedidas xenerosamente polos poboadores do
lugar.
Na laboura de recopilación de
fondos, dende o primeiro
momento encauzamos tódolos
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numerosos textos do libro de
principio de século de Nicolás
Tenorio “La aldea gallega” relatan como eran as faenas agrícolas de aquelas xentes.
Para rematar, na terceira planta
do torreón facemos un percorrido
arredor do fermoso mundo da
artesanía e das artes e dos oficios
tradicionais nesta bisbarra.

O NOME
Decidimos bautizar o museo
etnográfico das Terras de Viana
co nome de “A Viana que se
vai”, facendo referencia directa
a esos elementos da cultura
popular, signos da nosa identidade, que desapareceron ou
están a piques de desaparecer,
que se nos van, e que é preciso
salvaguardar porque coa súa
pérdida iríansenos unha parte
importantísima dos nosos devanceiros, a esencia das nosas raices, en definitiva, o sentimento de
pertenza a un gran pobo.

A maseira e o galleiro, pezas imprescindibles en toda casa labrega
serven para a elaboración e conservación do pan.

“LA ALDEA GALLEGA”.
Nicolás Tenorio.
Nicolás Tenorio traballou
durante anos nestas terras vianesas e coñeceu profundamente os
seus usos e costumes. No seu libro
“La aldea gallega” describe profusamente a forma de vida das
nosas xentes con tódalas súas
peculiaridades. Constitúe un referente forzoso no eido da etnografía
vianesa, sendo un craro exemplo
de recolleita merecente de ser imitado. Por consideralo de grande
interese, facemos a seguinte rese-

Nicolás Tenorio, andaluz de
nacimento, chega a Galicia en
1900 como Xuíz de Primeira
Instancia e Institución, en primeiro destino e recén ingresado na
carreira xudicial. Descoñecemos
o tempo que permaneceu desempeñando o cargo en Viana do
Bolo, onde foi destinado. Parece
desprenderse que xa antes da
publicación, do libro (1914)
encontrábase en Cádiz, onde se
imprime nos talleres de Álvarez.

ña que coidamos aportará indiscutibles elementos
informativos destas terras.

O libro de Nicolás Tenorio “La
aldea gallega”, estudio de derei53
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to consuetudinario e economía
popular constitúe un excelente
material documental e informativo, ainda que escasamente citado, incluso por especialistas,
debe ocupar un lugar destacado
na nosa bibliografía etnográfica.
Don Nicolás Tenorio móstrasenos
como un home de talante liberal
–en nigún momento emite xuicios
de valor desaprobatorios para as
costumes que recolle, tan frecuentes noutros traballos da época– e
dotado de capacidade de observación. Aberto e consciente de
que exercía o seu cargo nun país
que posuía un peculiar dereito
consuetudinario, estúdiao, interé-

segue a preparación das matas
para separar a freba textil da
parte leñosa.
A primeira das operacións é a de
saca-la semente co ripo, chaman así a unha taboa de madeira de castiñeiro á cal fan fendiduras a xeito de dentes nunha
das extremidades, e pola outra
está unida a unha segunda táboa
que lle serve de pé e que a sostén
verticalmente. Este aparato utilízase unicamente para separa-la
semento do liño, de aí o dito
popular “Fais como o ripo, non
sirves máis que pra unha cousa”.
Maceran o liño en pequenos
regatos e ríos ou nos depósitos
de auga dos prados, téndoo dentro da auga ata que está cocido,
é dícir, macerado, despois do
que o poñen a secar en carapuchos con tres cachipernas
cada feixe, e cando o sol o
secou, a casa para mallalo.
Na aldea mallan o liño cun mazo

O ripo, o sedeiro, o sarillo. Todas as etapas do traballo do liño
teñen o seu instrumento específico.

sase polas súas xentes, polos seus
costumes, polo seu xeito de vivir,
pola súa historia, que intenta
comprender para así poder
desempeñar mellor o seu cometido.
Si a recopilación de Tenorio destaca pola súa temprana cronoloxía, o seu contido acrecenta o
seu interese. Nel se separa da
tónica que caracteriza a outros
estudiosos sobre o folklore galego do momento ou inmediatamente anteriores dirixidos máis á
relación de lendas, tradicións,
contos e do cancioneiro popular
–debido en parte a un xustificado
interese polo idioma–. Tenorio
aproxímase máis ó moderno concepto de antropoloxía.

CULTURA E PREPARACION
DO LIÑO
“O liño por San Marcos, nin
nacido nin no saco.”
Este refrán da aldea marca a
época da sementeira do liño na
derradeira quincena do mes de
abril. Antes de semmenta-la liña-

za preparan moi ben a terra,
estercólana, labran e rastrillan
para que non queden pedras nin
terróns na superficie, e despois
destas faenas botan a liñaza. O
liño quere rego, pero non moito,
porque se pudre a raiz, por eso
botan a auga ó liñar cando está
seco, cada catro ou cinco dias,
según o tempo.
Despois que as
plantas medraron
o suficiente para
distinguilas
das
herbas, fan a
monda que consiste en arrinca-la
maleza que se
criou entre as plantas aproveitables.
Non teñen época
fixa para arrincalas matas da terra,
depende do cedo
ou tarde que se
semente, sendo a
regla que a semente estea granada e
poida sevir para
volver a sementar,
entón as mulleres
“Os días de traballo as mulleres fían, os noivos falan,
arrincan o liñar e
os casados xogan á brisca...”
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Os ferreiros,
auténticos artesáns,
moldeaban na forxa aperos e
utensilios domésticos.

ou rodelo de madeira de regulares dimensións e cun mango para
a mán. A malla é seguida pola
diluba, restregando o liño entre
as máns para que desprenda o
tasco ou parte lenosa. O espadado é a seguinte operación
consistente en poñer o liño sobre
un borde e darlle golpes cun
mazo. Xa a última operación,
asedar, é unha carda que dan
á fibra, antes de fiala, sobre un
rodo de puntas de ferro, feitas as
madeixas co sarillo, branquéanse e técense.

mellor sitio cerca, do lume. O fiadeiro comeza despois da cea e
dura ata cerca da media noite. A
luz clásica, ademáis da que dá o
lume é a do gancio, varilla de
brezo, seca e sen casca que se
colle no monte, larga como de
medio metro, que colocan nun
trípode de madeira. Un mozo
coida de que non se apague e de
renovalo. Nalgúns fiadeiros usan
o candil de petroleo ou as velas
de sebo, nestos casos, cada
home dos que asisten dan, ó
comeza-la temporada, unha cantidade de diñeiro para costea-la
luz.

O FIADEIRO DA ALDEA
As familias da aldea reúnense
durante as noites de inverno por
grupos ou barrios, constituindo
un ou varios fiadeiros. O fiadeiro congrégase na cociña da
casa ou casas que teñen mellores
condicións para elo, arredor do
lume, debaixo da ancha chimenea que cobre o fogar e por
onde escapa o fume. Case sempre, o dono da casa é persoa de
prestixio na aldea e dos máis
anciáns, preside ocupando o

Os días de traballo, as mulleres
fían todo o tempo que dura a
reunión, os noivos falan, os casados xogan á brisca, xogo favorito dos paisanos. Si a dona da
casa dá a luz, o sábado fiase
para ela, e tamén dá a cea neste
día, case sempre consiste en castañas cocidas ou asadas e leite.
O domingo, ainda cando asisten
ó fiadeiro non é día de fiar van a
pasa-la noite divertidos, xogan
ás prendas, din parrafeos, relatan contos ou bailan ó son do

55

~

pandeiro cadrado de pel amarela ou ennegrecida polo fume e ó
son dos conchos barbas de
moluscos que frotan unhas contra
outras. Cos aturuxos dos mozos
remata a reunión, marchando
cada quen á súa casa.
O fiadeiro é o mentideiro das
aldeas, todo se fala e todo se
comenta e discute, respetándose
en moito a opinión dos máis
ancianos. As mulleres falan delas
e das outras, os homes de política, das labouras do campo e do
gando, ou len algún Boletín que
chegou da vila. Nestas reunións
todo é paz e harmonía, saindo
delas, ás veces, resolucións moi
razonables para a defensa dos
intereses comúns da aldea.

Mapa de Galiza cos lugares citados.

ENRIQUE BANDE RODRÍGUEZ

Biografía, consultar «Raigame» nº 3.
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RELIXIOSIDADE, CRENZAS E
PRçCTICAS VITAIS DO
CAMPESI„ADO GALEGO (II)
2. Crenzas relacionadas

normalmente se lles dá o

follas de laurel, van ás doce da

coa curación de certas

nome de “penedos do angara-

noite ao camposanto coa cria-

enfermidades.

ño”, quítanlles as roupas

tura, dánlle fregas no ventre e

suxas que levan postas e tíra-

nas

A xente do rural da nosa terra

nas por riba do tellado da

encrucilladas, fan con eles

pensa que as enfermidades

capela ou ermita, ou ben

procesións até o cumio dos

físicas e psíquicas de animais

baixo o penedo, póñenlles

montes, até os ríos, até as

e persoas están causadas por

roupas novas e limpas, des-

praias.

corpos extranos que se meten

pois de lavalos na auga da

dentro dunha persoa ou dun

fonte santa. Lavan as roupas

Para curar as feridas empregan

animal, causándolle a enfermi-

dos nenos, pensando que así

unha pedriña puntiaguda das

dade e pensan tamén que para

lavan a enfermidade ou que

que din que cae dos astros

curala hai que botalos fora.

lle quitan a enfermidade.

chamadas “pedras do raio”.

Varren con unha vasoira,

Aos nenos que choran moito

2.1. Crenzas relacionadas

pasan ovos pola imaxe de San

lévanos as nais a San Andrés

coas enfermidades das

Benito e despois entérranos

de Teixido, a San Bartolomeu

persoas.

indicando con elo que o mal

de Quirogáns ou a unha fonte

pasou ao ovo que agora se

santa, onde lle dan un baño

pudre na terra.

purificador ou pásanos por

Para expulsar as enfermidades

espaldas,

lévanos

ás

baixo de certas pedras. Para

dos nenos, lévanos a certos
santuarios ou capelas, a fontes

Fan cruces e círculos sobre a

que non lles entre o mal de

santas ou a penedos aos que

parte da enferma, queiman

ollo, a nai e o neno lavan unha
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bolsiña con pedazos de den-

Curan ao coxo facendo cruces

capela e dan voltas co animal

tes de allo, cornos de vacalou-

e círculos ao redor da parte

ao redor dela. Levan o gando á

ra, figas, medallas e cruces

enferma

determinado

ermita de San Antón para que

colgadas do pescozo e meten

número de veces, sempre

llo bendiga o cura o día da

no peto un dente de allo ou

impar: 3, 5, 7 ou 9, e sempre

festa do santo, cortan as crins

unha figa.

en horas determinadas.

das colas dos animais e depo-

un

sítanas sobre o altar do santo,
collen terra de debaixo do

Curan ao queimado untándolle a ferida cun manoxo de

2.2. Crenzas relacionadas

altar do santo ou do seu sepul-

ramas de allo molladas en

coas enfermidades dos ani-

cro, e despois de metela

aceite ou en cinsa, mestura-

mais.

nunha bolsiña, cólganlla ao
pescozo do animal. Dánlle de

dos con viño tinto. Fan nove
feixiños de palla de centeo

Levan ao animal enfermo a

comer herbas e pan bendito o

que pasan por riba da ferida.

unha ermita, ou santuario ou

día de San Blas, de San Xoan
ou o día de San Antón. Levan
o animal até un cruceiro,

San Pedro Mártir, Sta. Marta

As nosas xentes, para curar os
males do ouvido acoden a
Santa Marta
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Para expulsar as
enfermidades dos
nenos, lévanos a
certos santuarios ou
capelas, a fontes
santas ou a penedos aos que normalmente se lles dá
o nome de “penedos do angaraño”.
San Benitiño de Cova de Lobo. Ourense Monumental.

onde lle fan dar voltas a redor

Vitorio da Mezquita, no con-

ao enfermo fregas na barriga e

dil, crendo que por lei de con-

cello de Allariz, levan ao

na espalda e póñenlle emplas-

tigüidade ou por contacto co

enfermo a unha capela e fan

tos de augardente na frente.

sagrado ou o bendito, pasa a

que dea voltas ao redor dela.

saúde ao animal enfermo.

Na noite do Nadal botan un
A falta de apetito cúrana

tronco que chaman “Tizón de

pasando ao neno baixo as

Nadal” ao lume. Dito tronco

2.3. Crenzas relacionadas

andas de San Cristovo. Para

dura até o ano novo e despois

cos males físicos.

curar as dores de cabeza

quítano do lume, gárdano e

métense no oco dunha peña

emprégano ao longo do ano

Para curar os males físicos

no santuario de Santa Mariña

para

empregan palabras dirixidas

de Augasantas ou no santuario

febres.

ao mal, como son “vaite de

da Virxe da Armada. Para

aquí”, “sal de aquí”, “deixa

curar os furunchos acoden a

este corpo”, “márchate para

Santa Clara, para os males do

2.4. Crenzas ralacionadas

outro lugar”.

ouvido a Santa Marta, a Santa

coa curación dos males

Marina ou a Santa Xusta da

psíquicos.

quitar

calenturas

e

O tangaraño, como deixamos

Carballeira. Para curar os

dito, cúrano na encrucillada,

males da garganta recorren a

As nosas xentes pensan que

ao pé dun cruceiro ou nunha

San Blas e a Santa Margarita,

os males psíquicos orixínanse

ponte, cortando unha corda

levando herbas para que llas

porque algunha persoa lle deu

que agarra os pés dos nenos

bendigan. Tamén comen o

a beber algo que tiña un

entangarañados. Visitan fon-

pan bendicido do día de San

poder maléfico ou capacidade

tes santas como a de San

Blas. Para curar a febre dánlle

para facer enfermar. Din que
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Para curar as dores de cabeza métense no
oco dunha peneda no santuario de Santa
Mariña de Augasantas.

Sta. Mariña de Augasantas.
Ourense Monumental.

lle mesturaron uns polviños

pelos da pata esquerda dunha

sinal da cruz, botan a camisa

na auga ou no viño que nor-

cabra mesturados con leite de

fora do pantalón, fan conxu-

malmente bebe, ou que lle

vaca. Fan lume e queiman

ros e empregan o sinal da

botaron mal de ollo, ou que é

ramas de piñeiro verdes, tres

cruz, o Agnus Dei e recitan

froito da posesión do demo.

areas de sal, tres gotiñas de

xaculatorias.

Para vérense libre destos

aceite, un puñado de azufre e

males ocultos acoden a San

ramos de laurel bendicidos.

Miguel, vencedor dos inimi-

2.6. Crenzas relacionadas

gos rebeldes e do demo, o seu

coa posesión do demo.

capitán.

2.5. Crenzas relacionadas
co bruxedo.

Hai en Galiza a crenza de que
o demo se mete no corpo das

Para botar fora o mal psíquico
fan cruces sobre a cabeza do

Para se librar do bruxedo ben-

persoas e toma posesión

enfermo cun allo ou cunha

dicen as persoas e meten

delas. Para expulsalo acoden a

area de sal, queiman no lume

pedazos de pan no peto, fan o

exorcismos. Ao poseso, o cura
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ponlle unha estola por riba da

número de veces en forma de

Levan ao endemoniado a unha

cabeza e recita múltiples ora-

cruz, tocan a imaxe do santo,

capela ou santuario famoso

cións acompañadas do signo

pásanlle o pano, beben nas

como o da Virxe do Corpiño

da cruz.

fontes santas, deixan en deter-

en

minados santuarios un galo

cando o cura bendice ao

Tamén acoden á vila de

negro por crer que nese ani-

povo, dánlle golpes ao poseso

Ribadavia o día de San Pedro

mal se mete o demo, deixan-

na espalda dicindo “bótao

Martir ou a Xunqueira de

do así libre ao poseso e que-

fora, bótao fora”, crendo que

Ambía. Pasan baixo as andas

dando o espírito maléfico que

así escupe o espírito do mal.

do santo un determinado

o atenaza no galo.

Empregan as cinsas dos maios

determinadas

datas

e

Xunqueira de Ambía. Ourense Monumental.

Tamén acoden á
vila de Xunqueira
de Ambía o día de
San Pedro Martir.
Pasan baixo as
andas do santo un
determinado número de veces en
forma de cruz,
tocan a imaxe do
santo, pásanlle o
pano, beben nas
fontes santas, deixan en determinados santuarios un
galo negro por crer
que nese animal se
mete o demo, deixando así libre ao
poseso e quedando
o espírito maléfico
que o atenaza no
galo.

61

~

Virxen dos Remedios. Ourense Monumental.

e o poder santificador das ima-

3. Crenzas relacionadas co

clusión de que determinados

xes relixiosas e das reliquias,

tempo.

comportamentos destos ani-

bendicen boinas e panos,

mais van xunguidos á muda

tocan a imaxe de San Pedro

Para os nosos paisanos, ás

de tempo e por iso din: “Están

Martir e despois tocan as súas

cero horas do día un de

as pitas moi xuntas, sinal de

cabezas, enchen botellas de

Xaneiro comeza a rexer o

tempo trocado”.

auga das fontes santas para

tempo que vai facer ao longo

rociar as súas casas as cortes e

de todo o ano. O día un de

Tamén din que o canto do

os campos. Levan terra ás

Xaneiro é a sorte de todo o

moucho é sinal de mal tempo,

casas, pan bendito do día de

mes, o día dous indica a sorte

isto é, de tempo chuvioso. O

San Blas, da Candelaria, de San

do mes de Febreiro, o día tres

oubeo do lobo indica inver-

Antón, de San Xoán ou de San

a do mes de Marzo, o día catro

nía. A tos do gato é sinal de

Benito. Na noite de Venres

a do mes de Abril. Se o día

chuvia. Cando se catan as

Santo queiman leña verde

catro de Xaneiro chove é sinal

pitas é porque presinten chu-

diante do Santísimo ou diante

dun Abril chuvioso. Para os

via. A porta, cando fai ruído

do monumento e fan lume nas

trocos de tempo teñen en

nos goznes ao pechala indica

igrexas para alonxar os malos

conta a conducta de certos

humidade

espíritos.

animais, en especial a das

Cando as persoas sinten dores

pitas. Teñen chegado á con-

nos osos din que vai chover,

62
~

no

ambiente.

que hai troco de tempo.

Para pedir a chuvia tamén se

Monterrei. Conser-vamos múl-

Cando anoitece e andan os

troca unha tella do tellado de

tiples descricións desas proce-

sapos polos camiños é outro

certas ermitas, capelas ou san-

sións.

sinal de chuvia.

tuarios. A xente, en determinadas romerías, leva tellas á

Tamén se levan algúns santos

cabeza na procesión.

en procesión até un penedo

3.2. Crenzas relacionadas
coa chuvia.

que ten un oco cheo de auga
Na cidade de Ourense, lévase

e rocían ao santo con esa

a Virxe de Reza en procesión

auga. Na parroquia de Deva,

A chuvia é a sabia dos campos

até a catedral. Para quitar a

na provincia de Ourense,

e por elo, nunha cultura cam-

Virxe en procesión desde o

perto

pesiña e gandeira é un ele-

templo parroquial de Reza é

Portugal, cando van en proce-

mento indispensábel. Cando

preciso que o concello de

sión ao cruzar a ponte que

non chove ou chove pouco

Ourense lle pida ao cabildo da

salva o río a imaxe é baixada e

no verao fan procesións de

catedral permiso. Unha vez na

levada até a beira e entón os

rogativas cos santos, en espe-

catedral, fanlle un novenario

veciños, como amotinados

cial con San Xulián e San

imprecatorio da chuvia e des-

berran

Bartolomeu. En Ourense, para

pois que o cabildo remata de

auga”, amenazándoo deste

que chova levan a Santa Marta

rezar as horas canónicas,

xeito para que faga chover.

en procesión atá unha fonte e

rezan a salve en presencia da

alí enchen de auga o caldeiro

Virxe.

da

fronteira

“bañalo,

con

botalo

á

que a santa leva colgado do
brazo. En outros lugares levan

Na parroquia de Santa María

a santa até a pedra da auga e

de

póñena mirando cara o mar,

Monterrei, sacan en procesión

pedindo auga. Tamén se leva

á Santa Ana desde a capela

ao San Bartolomeu até o río

que está perto do povo de

ou até un regato e alí lle fan

Chas, até a igrexa parroquial

un xuizo ritual, amenazándoo

de Oimbra.

Oimbra,

no

val

de

con tiralo á auga se non envía
a chuvia. Isto, ainda hoxe se

Na vila de Celanova, levan en

fai en Vilar de Vacas, parro-

procesión a Virxe da Encarna-

quia do concello de Cartelle.

ción até o convento. En Verín

Un dos filigreses sae fiador e

levan a Virxe desde o santua-

defensor do santo para que

rio dos Remedios até a igrexa

non se mofen del.

parroquial de Santa María, ou
até a igrexa do castelo de
63
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Na noite do Nadal
botan un tronco
que chaman “Tizón
de Nadal” ao lume.
Dito tronco dura
até o ano novo e
despois quítano do
lume, gárdano e
emprégano ao
longo do ano para
quitar calenturas e
febres.

Para que chova tamén se

guante para que os froitos

como días de lúa teñan pasa-

acode a Santa Xusta da

nazan

das

do. Para enxertar, a mellor

Carballeira. Levan a imaxe en

sementeiras levan a bendicir

semana é a do San Xosé.

procesión até unha roca que

ás ermitas e capelas os graos

Quizais sexa por aquelo de

ten un burato con auga e alí

de trigo, millo e centeo que

que ao santo, sendo vello flo-

collen botellas dela e lavan a

van empregar e pásanos pola

receulle a vara que figura nas

imaxe con ela, pedíndolle a

efíxie do santo. Din que non

súas efixies.

chuvia.

se pode cabar a horta con lúa

mellor.

Antes

nova. Se se sementa en lúa

A madeira hai que cortala en

nova as plantas non terán máis

lúa vella ou en cuarto men-

3.3. Crenzas relacionadas

que ramas. Din que é menes-

guante ou tamén ao decrecer

coa petición do tempo

ter sementar en lúa vella ou

a lúa para que non se pique e

soleado.

en cuarto menguante, dado

para que a carcoma non actúe

que nesta lúa nacen mellor as

de presa. A madeira cortada

Levan ao santo en procesión

sementes. Os allos sementa-

en lúa nova ou en cuarto cre-

até a pedra do sol e póñeno

dos en lúa nova ou en cuarto

cente é de menor duración.

mirando ao nacemento do sol.

crecente botan poucos den-

Fan rogativas e procesións

tes. Todo canto medra debai-

con determinados santos.

xo da terra hai que sementalo

4.3. Crenzas relacionadas

en lúa vella. As patacas semen-

co influxo da lúa.

tadas en lúa nova non botan
4. Crenzas relacionadas

máis que rama. A viña podada

A xente do campo sostén que

cos labores do campo.

en lúa nova carga en rama e

hai dúas clases de lúas. A lúa

non en froito. Sementar e

mala ou nova ou cuarto cre-

A xente da nosa terra tamén

plantar ten que se facer sem-

cente e a lúa boa ou vella ou

fai múltiples ritos relaciona-

pre en lúa vella.

cuarto menguante. Chaman

cos

lúa boa ao cuarto menguante

enxertos, co corte da leña,

ou á lúa vella ou chea. Esta lúa

dos

coa

sementeira,

coas aradas e co estercado das

4.2. Crenzas relacionadas

din que é boa para todos os

fincas e das plantas.

cos enxertos, coa corta de

labores: para capar machos,

leña e coa poda.

para cortar leña, para matar os
porcos, para cortar o pelo e

4.1. Crenzas relacionadas

Os enxertos téñense que facer

tamén para parir as femias.

coas sementeiras.

en lúa nova ou en cuarto cre-

Por elo sosteñen que ningun-

cente. A poder ser o primeiro

ha femia dá a luz sen cuartear

Pénsase que é mellor semen-

día de lúa nova. O enxerto tar-

a lúa. Din que se matan o

tar en lúa vella ou cuarto men-

dará tantos anos en dar froito

porco en lúa menguante
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medra a carne no pote. Tamén

o fan morren os animais que

din que os machos capados en

quedan na corte.

lúa nova vólvense cabriteiros,
que se se corta o pelo saen
moitas canas, que se se mata o

4.5. Crenzas relacionadas

porco a carne énchese de

coas aradas e co abonado.

bichos, que os bois capados
trócanse máis desexosos de

O esterco botado en lúa cre-

femias e de aquí o dito “pare-

cente enche os campos de

ce que andan saídos”.

herba. Se se ara en lúa crecente despois de chover enferma
a terra por estar húmida. Din

4.4. Crenzas relacionadas

que a terra húmida hai que

cos días da semana.

arala en lúa menguante e a
terra seca en crecente.

Os paisanos pensan que hai
días faustos, que traen boa
sorte e infaustos, que traen

4.6. Crenzas relacionadas

desgracias. Os proxectos que

coa poda.

se comezan en trece e en martes non saen ben. Hai no povo

As cepas débense podar en

un dito: “ En Martes non te

lúa menguante. Para podar, os

cases nen te embarques, nen

nosos paisanos teñen en

teu pan cozas nen teu fillo

conta a lúa. A viña podada en

nen túa filla cases, nen da túa

lúa nova carga en rama e non

casa te apartes. En Venres non

dá froitos.

urdas tea, nen teu pelo cortes
(do contrario sairán canas)”.
Non sementes en días que
levan “R”. Din que non hai
Sábado sen sol e que todos os
Sábados do ano son boa lúa.
As estrelas son orientadoras e
boas mensaxeiras dos mariñeiros. Tampouco pagan os diezmos do gando en Luns nen en
Venres porque pensan que se
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“O tangaraño,
como deixamos
dito, cúrano na
encrucillada, ao pé
dun cruceiro ou
nunha ponte, cortando unha corda
que agarra os pés
dos nenos entangarañados. Visitan
fontes santas como
a de San Vitorio da
Mezquita, no concello de Allariz, levan
ao enfermo a unha
capela e fan que
dea voltas ao redor
dela.”

E

S

P

E

C

I

A

L

Anxel Fole e Claudio Rodríguez Fer

sos eróticos». Estudios literarios: A

reunidas),

Galicia misteriosa de Anxel Fole,

(Poesía

Anxel Fole. Vida e obra, Anxel

(Cantigas de alén) e, con Carmen

Fole. Unha fotobiografía, Poesía

Blanco, Novoneyra (Os eidos) e

galega,

literaria,

Ferrín (Con pólvora e magno-

Lugo, 1956

Comentarios de textos contem-

lias). Dirixe a colección Clásicos

Catedrático de ensino medio en

poráneos, Comentarios de tex-

Galegos, a área literaria de Moenia.

Galicia e profesor nas Universidades

tos populares e de masas,

Revista Lucense de Lingüística e

de Nova York, Alta Bretaña e

Antonio Machado e Galicia, José

Literatura e coordena Unión

Santiago de Compostela.

Angel Valente, Material Valente,

Libre. Cadernos de vida e cultu-

Poesía: Poemas de amor sen

A literatura galega durante a

ras. Participou en numerosos reci-

morte,

ternura,

guerra civil, Acometida atlántica

tais, congresos, libros e revistas de

Historia da lúa, A boca violeta,

(Por un comparatismo integral)

Europa e América.

Cebra

e Guía de investigación literaria.

CLAUDIO RODRÍGUEZ FER

Tigres

(reunidos

de

en

Vulva);

Arte

A

Fixo edicións de Castelao (Verbas

muller núa, Extrema Europa, A

de chumbo), Dieste (Guerra lite-

unha

descoñecida.

raria), Fole (Contos de lobos,

Narrativa: Meta-relatos, A muller

Cartafolio galego, Obra galega

loba e, de forma dispersa, «Os paraí-

completa), Angel Johan (Obras

Cinepoemas,

Lugo

muller

blues,

Carballo
perdida),

Calero
Valente

Raigame acostuma a publicar textos totalmente inéditos. A novidade e actualidade da publicación do profesor Rodríguez Fer, xuntamente co seu
prestixio e a súa recoñecida autoridade á hora de falar
de Anxel, fixeron que a dirección de Raigame considerase oportuno a publicación dunha escolma dos seus
traballos de investigación sobre As Tradicións
Populares en Anxel Fole.”

N. de R.

i t e r a t u r a

A NXEL FOLE
E AS TRADICIÓNS POPULARES

Claudio Rodríguez Fer

O eixo temático da obra galega de Ánxel Fole é, sen

dil; «O morto entrara ca xistra», en Terra brava;

dúbida, Galicia, aínda que metonimicamente se

«¡Lobos te coman!», en Historias que ninguén cre),

tome como representación da mesma o Lugo rural e

dos que se trata de modo específico na nosa intro-

vilego. Mais esta visión de conxunto de Galicia apa-

ducción a Contos de lobos e outros relatos. Orabén,

rece tomada dende dúas perspectivas diferentes: a

Galicia e o misterio non son os únicos elementos con-

material e a inmaterial, é dicir, a tanxible e a visible

figuradores da temática foleana, aínda que resulten

por unha banda, e a espiritual e paranormal, máis

ser os máis relevantes cuantitativa e cualitativamen-

oculta, por outra.

te. Por exemplo, non se pode prescindir da existencia doutras dúas grandes áreas temáticas da Galicia

En efecto, Fole retrata a realidade material da terra

material –a paisaxe– e da Galicia inmaterial –o

galega e dos homes que a habitan, pero ao mesmo

humorismo–, polo demais dous dos aspectos domi-

tempo, trata de captar esoutra perspectiva inmaterial

nantes na obra xornalística do autor.

e intanxible da Galicia trasmundana e máxica, chea
de vivencias metapsíquicas ou parapsicolóxicas, de

Cómpre dicir tamén aquí que, seguindo a tradición

supersticións e de crenzas míticas. Os dous eixos

galeguista, Fole tendeu sempre a conectar o senti-

crúzanse en forma particularmente elocuente nos

mento da terra e a dimensión misteriosa de Galicia

seus contos de lobos («Os lobos», en A lús do can-

coa dos pobos célticos, pois, como se di en «O
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Grande Parladoiro» de Terra brava, con

nunhas zonas ásperas e bravas que

Fole tendeu

eles comparten os galegos un acendrado

coñeceu moi ben o autor. Trátase dunha

sempre a

amor polo chan nativo e semellantes pai-

Galicia arredada e marxinada, ás veces

conectar o

saxes «fistérregas, bretemosas», que

salvaxe e primitiva, concretada en certas

sentimento

impoñen, por «determinismo xeográfi-

bisbarras ao sul da provincia de Lugo:

da terra e a

co», a común identidade trasmundana:

Courel, O Incio, Quiroga. Fole rexistrou

dimensión

«O mito céltigo. O neboento, o misterio-

dun xeito minucioso o mundo campesiño

misteriosa

so...» De feito, Fole prestou especial aten-

destas terras en moitos dos seus aspectos.

de Galicia

ción nos seus artigos ao mundo celta,

A paisaxe, as condicións de vida, os cos-

coa dos

polo que sentía unha evidente simpatía e

tumes, o traballo e ata a fala desas zonas

fascinación.

esquecidas e duras buligan na súa obra

pobos
célticos.

O 8 de Setembro de 1957 no Cebreiro.
No extremo esquerdo, Piñeiro e Fernández del Riego, no dereito, Fernández de la Vega e Fole

dun xeito animado e vivo, como nun
A CULTURA MATERIAL

devalar intrahistórico. Véxase a múltiple

DA GALICIA ARREDADA

panorámica da Galicia arredada que
tracexa na «Solaina» de Terra brava:

Nos primeiros libros de Fole, a realidade
material de Galicia aparece centrada
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–Istas posturas do sol das terras altas,
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ben altas, son semelantes ás das chas.

–Fai poucos anos, aínda usaban por alí

Moito horizonte, moitas coores, reás e

unha túnica de estopa sin mangas como

Nos

pantásticas á vez, que inda non foron

a dos servos medievás.

primeiros

levadas ó lenzo... Estamos na mesma

–Pintoresco e terríbel.

libros de

soleira da Galicia arredada. A media

–Os señoriteiros, que arrenegan da téu-

Fole, a

légoa deiquí empeza a terra brava dos

nica e do progreso e que sinten morriña

realidade

lobos e das águias. E sigue por Lóuzara,

dos tempos que non viviron debíanse

material de

Tiracastela, Caurel i o Cebreiro. A

levar a vivir un ano arreo a unha palloza

Galicia

Galicia sin carreteras, de devesas gran-

do Cebreiro, deitándose como as bestas

aparece

dismas, isolada e primitiva. Tal dixera-

na herba do sobrado e sentindo esberre-

centrada

mos, a fisterra da Galicia dondiña i aga-

calas vacas toda a noite de Dios... O

nunhas

rimosa. Poñelo pe nila é como ciar hastra

engado do primitivo... ¡Prosmeiradas! O

zonas

a Edade Media. Inda hai casas que se

pasado, pasado, e que non volva ende-

ásperas e

alumn cos «ardentes», ou pitelos de uz

xamais. (...)

bravas que

espetados nas paredes.

–Pouco se fala i escribe disa Galicia arre-

coñeceu

–De xeito semellante alúmanse tamén nas

dada, como ti lle chamas.

moi ben

«isbas» da estepa rusa.

–É a crus da nosa terra, a outra é a cara.

o autor.

O 8 de Xuño de 1958 en Trasalba:
Fole é o terceiro da última fila no grupo que arrodea a Otero Pedrayo.
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Inda non amosa na nosa arte nin na nosa

vilas da provincia foi materia prima de

literatura. (...) Eiquí, todo é forte e bravo,

Contos da néboa, de Historias que nin-

a paisaxe, a fala i a xente.

guén cre e de moitos dos últimos relatos

–Mais ti parez que a ademiras.

do autor.

Fole

–Como se ademira moitas veces o que un

rexistrou

non quer que sexa. Eiquí viven vellos que

Mais é ao retratar o mundo rural da

dun xeito

nunca viron o cine, a lus eléutrica nin o

Galicia arredada cando a súa obra

tren.

cobra unha dimensión etnográfica e

minucioso o

antropolóxica e onde deixa constancia

mundo
campesiño

Mais non por isto podemos ver en Fole un

de case toda a cultura material do hábi-

destas

simple paisaxista, costumista ou enxe-

tat rural galego: economía agrícola e

terras en

brista: estes non son senón aspectos da

gandeira, caza, pesca, vivenda, manten-

moitos dos

súa completa visión de conxunto. Outra

za, instrumentos, traballos, oficios, indu-

seus

cousa é que nalgúns relatos descritivos

mentaria... Pódese dicir pois que, en

aspectos.

predomine unha destas tendencias, o que

certa medida, o ciclo rural de Fole cons-

A paisaxe,

ocorre con frecuencia nos primeiros tra-

titúe unha especie de enciclopedia espon-

as condi-

ballos de cada libro, que serven xeral-

tánea e asistemática da etnografía da

cións de

mente de introducción e de marco. Así,

Galicia campesiña. Véxase como descri-

vida,

dende logo o paisaxismo e o costumismo

be as condicións da vida montañesa na

os costumes,

son dominantes en «Terras do Caurel» de

«Solaina» de Terra brava:

o traballo e

Á lús do candil, na «Solaina» de Terra

ata a fala

brava ou en «Soleira. Terra de Quiroga»

–O noso labrego, en xeral, vive mal,

de Pauto do demo.

especialmente o labrego montañés. O

desas zonas

manturio é de mala calidade, pouco

esquecidas e
duras buli-

Agora ben, nesta paisaxe habita unha

vareado, malsano. O touciño con casta-

gan na súa

comunidade de vivir sofrido e afastado

ñas, poño por caso, é pra iles un gran

obra dun

que o autor retrata a través do seu traba-

prato. Patacas, berzas, pan mouro,

xeito ani-

llo, dos seus costumes, da súa vivenda,

carne de porco; froita ruíña, poucos legu-

mado e

das súas crenzas. De feito, Fole consa-

mes... O pescado, nin velo. Gracias ó

vivo, como

grou, case monograficamente, unha obra

leite, ós ovos i ó mel. En case tódalas

nun devalar

a cada unha das tres zonas campesiñas

casas venden os xamós... Moito artritis-

intrahistóri-

que mellor coñeceu. Deste xeito, o mundo

mo, moito galoxo, moita avitaminosis.

co.

da montaña luguesa do Courel aparece

–Pois din que de vinte anos pra acó cam-

rexistrado en Á lús do candil, a bisbarra

biou moito...

do Incio en Terra brava e a zona de

–Nas ribeiras e nas vilas, sí; outramente,

Quiroga en Pauto do demo. Finalmente,

na montaña, cáseque nin cousa... Gran

o mundo urbán de Lugo e dalgunhas

parte dos nosos labregos siguen a vivir
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Ánxel Fole no Incio.

Nesta
paisaxe
habita unha
comunidade
de vivir
sofrido e
en condiciós verdadeiramente míseras.

reflectir a realidade, senón que, ás veces,

afastado

Sabémolo ben os médicos rurás. Hai

fai que as súas personaxes opinen sobre

que o autor

labregos da montaña que somentes se

ela. Por exemplo, na «Solaina» de Terra

retrata a

lavan a cara os días de festa e que non

brava inclúe «O Grande Parladoiro»,

través do

se bañan en todo o ano; dormen en xer-

onde catro contertulios repasan panora-

seu traballo,

gós de folla de millo, onde aniñan as pul-

micamente a realidade cultural, espiritual

dos seus

gas por milleiros. Os cortellos están na

e material de Galicia dende unha pers-

costumes, da

mesma vivenda i os xatos meten o rabo

pectiva claramente galeguista. Non é de

súa vivenda,

no pote do caldo.

extrañar pois que se denuncie aquí expli-

das súas

citamente o atraso, o abandono e a

crenzas.

Nun contexto desta índole, de retrato fiel

pobreza das comunidades labregas máis

da realidade material dun pobo pobre e

arredadas e que se critiquen abertamen-

atrasado, a crítica social e a reivindica-

te algunhas das lacras que as asoballan,

ción protestataria están xa implícitas.

como é o caso do caciquismo ou do

Non obstante, Fole non se contenta con

señoritismo:
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Mais é ao
retratar o
mundo rural
da Galicia
arredada
cando a súa
obra cobra
unha dimensión etnográfica e
antropolóxica e onde
deixa constancia de
case toda a
cultura
material do
hábitat rural
galego: economía agrícola e gandeira, caza,

CILISTRO.– Longo roteiro a percorrer...

sen dúbida a captación da realidade

Primeiro hai que desbotalo caiquismo i o

inmaterial de Galicia, é dicir, desa rica

señoritismo, dúas chagas da nosa vida

cultura espiritual e desa dimensión máxi-

rural e vilega. Non sei cál das dúas será

ca supostamente características do pobo

máis noxenta.

galego. Claro que ás veces, como ocorre

GUMERSINDO.– O caciquismo é un

en «O tesouro», de A lús do candil, o

refugallo do feudalismo. Está moi leado ó

misterio pérdese ao longo da historia e

atraso i á rutina. O progreso, hao de

xorden lendas populares sobre os caba-

escorrentar.

leiros templarios, as revoltas irmandiñas

O FIDALGO.– (...) Se non tiveran caci-

ou a invasión napoleónica, enlazado

ques, inventaríanos... Fóra diso, o caci-

todo polo vello tema do destino fatal e

quismo foi un infame abuso da iñorancia

inefable a través dos avatares de Galicia.

e do desvalimento do labrego. Trala
fachenda do gran señor cacique, había

Dende o punto de vista psíquico, póden-

milleiros de cacicachos raposos zungán-

se distinguir dous aspectos nesta percura

dolles o sangue.

da realidade inmaterial: o psicolóxico e o

CILISTRO.– Pois agora, unha voltiña

parapsicolóxico. O aspecto psicolóxico

polas vilas, i atoparemos outro ludrio que

está centrado fundamentalmente na psi-

fede: o señoritismo. Nin se fai nin se

que labrega, sempre retratada fielmente

deixa faguer. Todos do fato, todos da

e insistindo no rasgo do humor, en cohe-

grea. O comunismo da imbecilidade.

rencia coas teorías antropolóxicas postu-

Coma eu non fago nada, non quero que

ladas polo grupo Galaxia e por el mesmo

ninguén faga cousa. O que se sinte

(«Humorismo», Faro de Vigo, 19-3-

esgrevio, ten que vivir arredado coma un

1952;

gafe. Nistes trobos dispoñen os abellós

Progreso, 1, 10 e 20-7-1960, e

ou zánganos.

«Humorismo sentimental», El Progreso,

mantenza,
instrumentos, traballos, oficios,

El

Pero implícita ou explicitamente e lonxe

brava debátese explicitamente sobre a

de calquera demagoxia panfletaria, a

psicoloxía do labrego galego:

obra de Fole está sempre comprometida
coa realidade, como tantas veces reiterou

De primeiro, que estóu seguro que tódo-

el mesmo.

los labregos, galegos ou non, son realistas e escéuticos; outra, que teñen que

indumentaria...

galaico»,

27-3-1972). Na «Solaina» de Terra

pesca,
vivenda,

«Humorismo

A CULTURA ESPIRITUAL

sere pesimistas e cucos como tódolos que

DA GALICIA MÁXICA

viven unha vida dura, señan labregos ou
non. E por iso mesmo son desconfiados.

Un dos rasgos máis definitorios de Fole é
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E non han de sere... Teñen pensamentos
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de servos porque sempre tiveron amos.

contos dispersos pola prensa que o autor

Primeiro, os señores feudales; despóis, os

non chegou a reunir en volume.

caciques. A renartería i a retranca son
manifestacións do instinto de defensa do

Pero a maior parte destas experiencias

labrego.

paranormais son case sempre premonito-

Pódese dicir

rias, é dicir, adiviñatorias do pasado, do

pois que, en

O aspecto parapsicolóxico céntrase en

que está sucedendo simultaneamente ou,

certa medi-

todas esas vivencias metapsíquicas rela-

sobre todo, do porvir e, máis concreta-

da, o ciclo

cionadas coa morte que se soen conside-

mente, da morte, aínda que noutras oca-

rural de

rar peculiares dos galegos (aínda que

sións son puramente telepáticas, produ-

Fole

non exclusivas): premonicións, alucina-

cíndose unha percepción ou unha trans-

constitúe

cións, aparicións e outros misterios deri-

misión entre dúas persoas á marxe dos

unha

vados da superstición, da relixión, das

cinco sentidos corporais.

especie de

crenzas míticas, da maxia... Pero, dende

enciclopedia

logo, debe quedar claro que Fole non

Seguindo a tradición popular, Fole retra-

espontánea

trata soamente de temas de misterio e de

ta unha Galicia misteriosa e máxica a

e asistemá-

medo, senón tamén de humor, como oco-

través de tres aspectos fundamentalmen-

tica da

rre, sobre todo, en «O documento» de Á

te: as experiencias metapsíquicas ou

etnografía

lús do candil ou en «As trasnadas do

parapsicolóxicas (premonicións, alucina-

da Galicia

Toño» de Terra brava. Ás veces, non obs-

cións, telepatías), as crenzas tradicionais

campesiña.

tante, mestúrase o misterio co humor,

(bruxería ou meiguería, mediciña popu-

como é o caso de «O Lordanas» e «Os

lar, supersticións relixiosas) e as lendas

difuntos falaban castelao» en Á lús do

míticas (o Ciprianillo e os tesouros ocul-

candil ou de «Cara de lúa» en Terra

tos, a Santa Compaña, a Estadea, o

brava. Pauto do demo é unha peza tea-

Urco, os Alláparos). Baixo estes paráme-

tral folclórica claramente humorística e

tros, Tareixa Castro censou no seu libro

Contos da néboa ofrece unha ampla

O trasmundo de Anxel Fole todos os

mostra de bromas e anécdotas humorísti-

fenómenos transreais na narrativa folea-

cas: «O galo», «O desafío», «O paxaro

na, documentando en moitos casos a súa

laión», «O can que sentía saudades»,

orixe na etnografía galega: bruxas, mei-

«De como o xastre Bieito volvéu pra o

gas e sabias; menciñeiros, compostores e

inferno», «Suicidio frustrado», «O ateo

remedios populares; maleficios e expre-

da vila», etc. O relato «¿E decímolo ou

sións supersticiosas; propiedades máxi-

non-o decimos?», primeiro publicado só

cas dos animais, cores, números e días, e

e logo en Historias que ninguén cre, está

presencia do demo, do trasno e das

tamén nesta liña, como outros do mesmo

devanditas lendas míticas.

libro («Pepe Troitiño») e moitos máis dos
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As supersticións relatadas por Fole son

que soe encarnar nun animal presentan-

de moi variada procedencia e, nalgúns

do as propiedades que lle atribúe a tra-

casos, están cristianizadas. Case sempre

dición popular, caso do Gran Godallo en

teñen que ver coa bruxería e coas mei-

Pauto do demo, pero a súa presencia soe

gas. Neste sentido, destacan os relatos

obedecer a motivacións cómicas, como

«As meigas atinan sempre» e «A cabana

ocorre en «De como me atopéi co demo

do carboeiro» de Á lús do candil e a

en Vigo», de Contos da néboa. Polas

peza teatral Pauto do demo. Mais inde-

súas posibilidades de encarnación en

Seguindo a

pendentemente de que se refiran directa-

animais non está lonxe do trasno, visto

tradición

mente ou non ás meigas, o mundo miste-

tamén por Fole folclórica e humoristica-

popular,

rioso e supersticioso da bruxería está moi

mente en «As trasnadas do Toño» de

Fole retrata

presente na obra de Fole, mesmo a través

Terra brava.

unha Galicia

dos medios –relixiosos ou pagáns– para

misteriosa e

arredarse daquelas e dos seus maleficios,

Particular importancia no mundo popular

máxica a

como a cruz pintada na porta para esco-

foleano ten tamén o maleficio, sobre todo

través

rrentalas que aparece en «O corpo do

a maldición, que chega a protagonizar o

de tres

delito», de Terra brava. Claro que, cun

título do conto «¡Lobos te coman!» en

aspectos

sentido contrario, tamén describe un

Historias que ninguén cre. Ademais,

fundamen-

amuleto para facer pauto co demo en «O

tanto neste relato como en «Medo e máis

talmente:

galo», de Contos da néboa. O demo é

medo», do mesmo libro, a maldición lan-

as experien-

na obra de Fole unha figura folclórica

zada pola ira dun xusto contra o seu mal-

cias metap-

feitor cúmprese ao final. Outras veces, o

síquicas ou

maleficio non ten relevancia tan decisiva

parapsicoló-

na narración, como ocorre coa maldición

xicas,

lanzada en «O corpo do delito» («ogallá

as crenzas

os parta unha centella ou apodrezan

tradicionais

gafes») ou co mal de ollo aludido en «O

e as lendas

cabaleiro da fada do relanzo», ambos

míticas.

contos de Terra brava.
En canto á mitoloxía popular, Fole acolle
algunhas das lendas máis célebres ou
características: o Ciprianillo e os tesouros
enterrados,

a

Santa

Compaña,

a

Estadea, o Urco, os Alláparos, o paxaro
laión... O Ciprianillo aparece aludido
vagamente como libro máxico varias
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ANXEL FOLE E AS TRADICIÓNS POPULARES

veces e, en relación coa búsqueda de
tesouros ocultos en «A vengación», de

Historias que ninguén cre, pero tesouros

En canto á

aparecen tamén en «O tesouro» de A lús

mitoloxía

do candil e en «Por us pelos» de Terra

popular,

brava.

Fole acolle
algunhas

De todas as crenzas míticas, a da Santa

das lendas

Compaña é quizais a máis coñecida e

máis

tamén a máis cristianizada: trátase

célebres ou

dunha fúnebre comitiva de ánimas en

característi-

pena que vagan en procesión nocturna,

cas:

varias veces aludida nas obras de Fole.

o Ciprianillo

Moitos confúndena coa Estadea, apari-

e os

ción fantasmagórica e tamén nocturna de

tesouros

corpo esquelético e ánima en pena, que,

enterrados,

xunto co Urco, monstro descrito por Fole

o oubeo dos cans e o laio das aves noi-

a Santa

nunha das súas múltiples variantes, pro-

taregas anunciando a morte, como oco-

Compaña,

tagoniza o conto «A estadea i o urco»,

rre con «O paxaro laión», de Contos da

a Estadea,

de Terra brava. Hai que ter en conta que

néboa, que mesmo chama co seu laído a

o Urco, os

cada unha destas visións míticas ofrece

un próximo defunto. Pero son moitos os

Alláparos,

numerosas posibilidades e atribucións

animais que, na obra foleana, poden

o paxaro

segundo as diferentes lendas. Algo pare-

anunciar cambios climáticos, como o

laión.

cido ocorre cos Alláparos, unha das

gato e a serpe, ou presaxios doutra índo-

razas ou tribus primitivas que poboaron

le, como a curuxa, o moucho, a pega e o

a mitoloxía galega, aludida e actualiza-

galo.

da por Fole en «Por ús pelos», de Terra

brava. Normalmente, estas visións teñen

(Extractos de Anxel Fole. Vida e Obra, Vigo,

sempre algo de premonitorio da morte,

Edicións Xerais de Galicia, 1997)

polo que entroncan coa tradición anticipatoria á que nos referimos antes.
Orabén, non só os fenómenos extraordinarios, senón tamén os animais comúns
poden ter atribucións máxicas, xeralmente premonitorias. Neste sentido, salienta

77

~

A maia de Betanzos (1982). Foto Selgas

Un maio do Barco de Valdeorras (1988)
CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ

Maios (Vigo, 1989); Aproximación
(Ourense).

etnográfica á cultura material da

Secretario da Xunta Rectora do

montaña lucense: Notas históricas

Museo do Pobo Galego, e da sección

e situación presente (Lugo, 1991);

de Etnografía e Folklore do Instituto

As festas cíclicas do ano (Noia,

«P. Sarmiento» de Estudos Galegos;

1992)-, A coca e o mito do dragón

membro

de

(Vigo, 1993), A producción do ferro

Antropoloxía do Consello da Cultura

en Galicia. As grandes ferrerías da

Galega, etc.

Autor de numerosas

provincia de Lugo (Lugo, 1994);

publicacións, entre as que destacan:

Sociedade e tecnoloxía tradicionais

O refraneiro do mar (Pontevedra,

do val de Ancares (con González

1988); A festa dos Maios en Galicia

Reboredo, Santiago de Compostela,

(Pontevedra, 1989); A festa dos

1996), etc.

Naceu

en

Cenlle

da

ponencia

TRADICIONS

A festa dos
Maios
Clodio González Pérez

O

denominado «ciclo de
maio» abrangue máis
días que os correspondentes ó mes: empeza a
mediados de abril e remata a
comezos de xuño. Durante
estes días é cando as plantas,
despois de moitas xa teren a
flor, anuncian cos primeiros
froitos a futura colleita. Os
cereais están a piques de
madurar e esfarnan as cepas.
Por iso o home, dende a máis
remota antigüidade festexou
estas datas e estes feitos que,
cíclicamente, se repiten sempre pola mesma época.
De seguro que xa os nosos
devanceiros descubriron o
proceso marabilloso de que a
nai terra produza alimento
para os seus fillos. Poucas
foron as culturas-relixións que
non celebraron este feito
natural,
sobresaíndo
os
románs, que contaban no seu

panteón con un bo número
de divindades vencelladas de
algún xeito coa vexetación- o
doce de abril empezaban os
xogos da deusa Ceres, que
non remataban ata o 19, data
das Cerialia; o 15 eran as
Fordicidia na honra de Tellus,
ó que se lle facían sacrificios
para propiciar as colleitas e,
en particular, unha vaca preñada, porque como di Ovidio,
á terra fecunda ofréndaselle
1
unha víctima fecunda . En
Ourense apareceu no ano
1835 unha inscripción dedicada a Tellus: TELLURI C.
SULP(icius), FLAVUS EX
VOTO.
O 19, como xa queda dito,
eran as Cerialia, data en que
sacrificaban diferentes animais, pero sobre todo porcas,
símbolo da fecundidade. O 21
tiñan lugar as Palilia na honra
de Pales, que era cando se

1 Fastos, ed. de M.A. Marcos Casquero, Madrid, 1984, p. 312.
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purificaban as casas, as cortes
do gando, etc., poñendo
ramallos e prendendo fogueiras. O 23 era o día das Vinalia
priora dedicadas a Xúpiter
Efictus, que facía chover
cando se precisaba e propiciaba o medro das plantas. O mes
remataba coas Robigalia, na
honra de Robigo, protector
dos cereais (non deixaba que
lle atacase o gorgullo, cornello, etc.). Remataba abril co
comezo das floralia.
Maio estaba dedicado ás deusas Maia (de onde procede o
seu nome) e Flora. O día primeiro empezaban as maiumas, e o tres remataban as floralia. Prendían fogueiras nos
campos, poñían ramallos nas
portas das casas e das cortes,
andaban con fachucos de
palla ardendo,... Por último,
pechando o ciclo, o 19 tiñan
lugar as Ambarulas na honra
de Ceres: sacrificaban touros,
ovellas.... para purificar as
sementeiras. Concordamos
con Fermín Bouza-Brey, cando
di que en Galicia o culto á
Terra propiamente dita foi

Vigo (1988)

Vilagarcía de Arousa
(1995)

2

introducido por Roma .
O cristianismo foi situando
estratexicamente festividades
nas mesmas datas das tradicionais, para que co paso dos
anos rematasen prevalecendo
as súas, aínda que en poucos
casos foron capaces de borrar
de todo o recordo. As deusas
Maia e Flora substituíronse
pola Virxe, que se lle dedicou
todo o mes.
A celebración cristiá que
pecha este ciclo é o Corpus
Christi ou Corpo de Deus, na
que as flores e vexetais en
xeral volven ser protagonistas, pois dende moi antigo
existe o costume de facer
enramadas, arcos ou botar flores e follas no chan por onde
pasa a procesión. No ano

1596 o concello de Santiago
de Compostela ordenou ó gremio dos pasteleiros que
hagan enramar muy bien la
fuente de la plaza del
3
Campo... . Estas flores e follas
de espadana que se ciscaban
no chan (como aínda o fan,
poñamos por caso, en
Granada), remataron en fermosas alfombras, das que
sobresaen as de Ponteareas e
Redondela.

MANIFESTACIÓNS
AGROPECUARIAS
Ademais dos maios (que
actualmente son a manifestación máis popular), os últimos
días de abril e primeros de
maio teñen –ou tiñan, en
casos– lugar outras varias,

todas elas vencelladas coa
vegetación e coa fecundidade:
o 23 é a festa de San Xurxo,
data en que os campesiños
levan espigas de millo que trocan por outras para logo
sementar e que dean boa
colleita, e tamén bendicen as
aguilladas de tanguer o gando,
para alonxar o mal dos animais. Séguelle San Marco o
25, que era cando se organizaban as rogativas, que remataban coa bendición dos campos. O 29 é San Pedro Mártir,
santo de moita devoción onde
houbo convento de dominicos; a el acoden os devotos
con espigas de millo e ramos
de oliveira, loureiro ou ruda,
que logo despois de abenzoados, sementan ou espetan nas
sementeiras. Tamén mercan
“rescritos” contra as chispas e

2 “Ritos agrarios propiciatorios del espíritu de la Tierra en Galicia”, Revista de Dialectología y tradiciones populares, IX, Madrid, 1953.
3 P. PÉREZ COSTANTI, Notas viejas galicianas, Vigo, 1926, l, p. 87.
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o mal de olio, e acoden os
enfermos do ramo cativo
(histerismo). Foron famosos
os de Santiago de Compostela
(que se segue celebrando no
convento de Belvís), o da
Coruña e o de Ribadavia.
Sobre o ambiente que en tal
data había na capital do
Ribeiro, publicou un longo
poema o semanario ourensán
O tío Marcos da Portela, en
1888, do que entrecollemos
estes versos:

Era a vila do Ribeiro
unha feira de meigallos,
un formigueiro de xente,
o demo e a nai de escánda
[los;
había en cada corruncho
cuasque un bosque de rama
[llos,
un mundo de incenso e
[mirra,
de rescritos un ouceano,
e de figas, xa non se diga,
había pra encher un carro,
e todos mercaban nelas
pra escorrentar os meigallos,
pra se librar do mal de ollo,
pra esparxer o tangaraño
e pra que o ramo cativo non
lles medrase no cacho...

Noutras partes era máis popular o Alumear o pan ou
Danzas do pan, que consistía
en facer unha fogueira e repetir arredor dela vellas salmodias ou dicilas individualmente á vez que se bendicen as
sementeiras con un fachuco
de palla ardendo. Se era centeo, repetían unha e outra vez:
Lume ó pan,
lume ó pan;
cada espiga
seu toldán.
Ou
Alumear o meu pan,
Deus lle dea palla e gran:
cada gran coma un bogallo,
cada espiga o seu ferrado.
E por non nomear xa máis,
cando había cepas:
Alumea o viño,
alumea o viño;
cada piña
4
seu xerriño .
Aínda que cada ano que pasa
xa son menos, non faltan persoas que segan espetando
pólas de oliveira ou loureiro
nas sementeiras, en particular
das bendecidas o domingo de
Ramos.

MANIFESTACIÓNS
LÚDICAS: OS MAIOS E AS
MAIAS
Actualmente os maios son a
manifestación popular máis
coñecida e tamén practicada

Un maio de Pontevedra.
Foto E. Acuña

4 C. GONZÁLEZ PÉREZ: “Aproximación ó ‘ciclo de maio’ en Galicia: Alumear o pan ou¡danzas da pan”, Gallaecia, 9/10, 1988. Vocabulario: toldán ou
toledán = medio ferrado; piña = acio.
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do “ciclo de maio”. A pesar de
que xa levan desaparecido en
moitas poboacións, aínda é
posible contemplalos igual
que antano, en varias cidades
como Ourense e Pontevedra,
e vilas como Redondela,
Sanxenxo, Marín, Vilagarcía,
Combarro, Monforte de
lemos, Verín, etc.
Os maios poden ser de dúas
clases:
a) “Humáns”, cando fai de
maio un neno, que se cubre
con flores e follas.
b) “Figurados”, cando é unha
figura, que pode ser cónica
(as máis tradicionais) ou
representar un monumento,
un personaxe, etc.

MAIOS “HUMÁNS”
Así eran os de Santiago de
Compostela (que coa súa
roupa floral a base de fionllo e
espadanas, imitaban a vestimenta
dos
peregrinos),
Ribadeo (documentados por
un magnífico cadro do pintor
asturiano D. Fierros, c. 1873);
Lugo, A Coruña, Viveiro,
Monforte de Lemos, Vilafranca
do Berzo (que aínda que administrativamente pertence a
León, os seus maios cantan en
galego),... e varios máis, todos
das provincias de Lugo e A
Coruña. Os únicos que quedaban non hai moitos anos eran
os de Portomarín, que adoitan
ser de dúas clases, pois mentres que uns se cubren con
xestas, mimosas e uces,
outros prefiren a palla de centeo ou trigo. En Santiago de
Compostela tense presentado

Tres maios “humáns” de Santiago de Compostela (1993)
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algún, en particular no ano
1993. Tamén en Vigo, pero
non como tradicionais, senón
imitando os do norte.
As coplas dependen da forma
dos maios. Estes non se meten
con ninguén, nin critican nin
gaban, confórmanse con
pedir maiolas ou maias (castañas curadas), unhas pesetas
ou unha gotiña de viño. Así
cantaban os de Portomarín:
Aí vén o maio,
maíño é,
este é o maio
que anda de a pé.
Tírenos as maias
señora María,
tírenos as maias
que bailan na criba.
As maias podres
e o pan balorento,
denos un gotiño
pra que nos corra adrento.

que son os carrabouxos dos
carballos.
Os tradicionais son de forma
cónica (a semellanza de palleiros), máis ou menos altos,
dependendo da tradición de
cada zona: os pontevedreses
(e o mesmo os de Marín,
Vila garcía, Redondela,
Sanxenxo, Vilanova de
Arousa, Caldas de Reis, etc.),
tenden a ser anchos e baixos;
mentres que os de Ourense
son altos e delgados, rematando nunha especie de campaíña porque, segundo se ten
dito, antes andaban con unha
na cima para avisar por onde
pasaban.

Unha maia de Muros (1949)

Dos de Vilafranca escollemos
estas estrofas, nas que tamén
solicitan castañas como aguinaldo:
Marzo airoso,
abril choviñoso
sacan a maio
florido e fermoso.
Este maio
señora é,
este maio
cantaba de pé.
Tire castañas
señora María,
tire castañas
que as ten na cociña.

Tire castañas
señora Manuela,
tire castañas
5
que as ten na mantela...

MAIOS FIGURADOS
Son aqueles que, como xa
queda dito, constan de unha
figura feita con armazón de
madeira e logo cuberta con
follas e pólas (fionllo, espadana, mimosa, xesta,...), e por
último adornada con flores,
cascas de ovos, laranxas, etc.
Os de Ourense contan con un
motivo ornamental de seu,

Son os únicos que permiten
no concurso de Pontevedra.
Pero noutras poboacións hainos tamén “artísticos”, é dicir,
que representan un monumento, personaxe, etc., son
propios de Ourense, aínda que
últimamente tamén se ten presentado algún noutros sitios,
como hai dous anos un fermoso pazo que concursou en
Vilagarcía de Arousa.
Por último están os maios-barcos ou barcos de maio, que
non representan máis que
unha pequena embarcación
moi ben adobiada con flores e
bandeiriñas. Son exclusivos de
Marín e Pontevedra. Tamén se
diferencian dos demais en que
a melodía das coplas ten certo
aire de “habanera”.
Tradicionalmente os maios
pontevedreses teñen o seu
cemiterio no río Lérez.

5 H.M. SILVEIRO FERNÁNDEZ: “O maio de Vilafranca: Un maio galego fóra da Galicia administrativa”, I Xomada da Cultura e Lingua Galegas no Bierzo:
A tradición oral e a lingua, Vilafranca, 1993.6 Galicia the Switzerland of Spain, Methuen & Co. Londres, 1909.
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Comenzamos a cantar
arredor do noso maio
saludando compañeiros
aos señores do Xurado (...)
As rapaciñas da vila
non fan máis que presumir
gástanvos máis en pinturas
que vos gastan en vestir.
Non falemos de vestir
porque é unha tontería
con esas modas que gastan
todo é unha pillería (...)
Levántate maio
non perdas a maña
que é a despedida
con un ¡ VIVA ESPAÑA!.
Hai uns versos pontevedreses
que se fixeron tan famosos
que aínda agora, anque xa son
de 1923, seguen sendo coñecidos por moitas persoas.
Tense dito que o seu autor
poido ser o xenial Castelao:
Señoras e señores
poñan atención
que vamos falare
do señor gobernador:

Laxeiro: “O maio” (1944)

AS COPLAS OU CANTARES
As dos maios “humáns” non
se meten con ninguén, non fai
máis que solicitar o aguinaldo.
Pola contra, as dos “figurados”
son diferentes: critican,
denuncian, ... sobre todo ós
políticos, anque tampouco se
libran outras persoas. Mesmo
durante a dictadura franquista
se permitiu certa liberdade,
inconcebible nos demais
medios de comunicación,
impresos e falados. Con todo,
non faltaron coplas censuradas, xa que antes de ser pre-

sentadas ó público tiñan que
pasar pola peneira do
Ministerio de Información e
Turismo ou do concello. lsto
deu lugar a que cada vez se
criticasen máis as modas e, en
particular, as femininas, porque era do único que se permitía falar, con aire moralizador que era o que lle gustaba
tanto ás autoridades como á
igrexa. A mostra témola nestas
estrofas de un de Pontevedra
do ano 1937, porque nesta
capital nunca os deixou de
haber, nin durante a guerra
civil:
84
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Nin é alto nin é baixo,
nin é malo, nin é bo
parece un reló parado
dentro da deputación.
Daquela o gobernador tiña o
despacho no edificio da deputación provincial.
Os maios de Pontevedra contan con melodía de seu, que é
diferente á das demais vilas,
en cambio a forma de actuación é semellante: dentro do
maio métese un neno e os
compañeiros (catro ou seis)
empezan a dar voltas provistos cada un de dous palitro-

ques nas mans, que tocan
mentres cantan eles e paran ó
facelo o solista. Algúns en vez
de palitroques andan con estadullos ou paos grandes, cos
que petan no chan. Estes últimos abundan en Marín.
Agora destacan por número
os de Redondela, que é actualmente a poboación onde saen
máis, tanto dos clásicos (de
forma cónica), como dos chamados “artísticos”. Ó maio da
Ponte, de 1968, pertencen
estes versos:
Señores do xurado
e xente en xeral
querémoslle cantar
índa que sea mal

Os mariñeiros
do Xeitosiño
cando saímos
pra ir pescar
non temos medo
dos temporales
índa que esteamos
en alta mar.
Aquí chegamos, señores,
vimos co noso barquiño
nos somos bos mariñeiros
inda que somos miniños,
temos un bo maquinista
e tamén un bo patrón
no mundo non hai outro
[barco
con millor tripulación...

Os cartos fannos falta
tamén a diversión
a ver se chegamos
a Televisión.
Ó alcalde lle pedimos
con toda a razón,
poña un “mexadeiro”
inda que sexa na estación.
No axuntamento
xa temos Biblioteca
pero pra os rapaces
que chupen a teta...

Do «Xeitosiño», barco de
Marín do ano 1978, son estas
estrifas:

Dous maios de Vilafranca (1988)
Foto Luisma
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E falando de embarcacións, en
1935 tamén andaba unha por
Ourense:
(...) Chamamos a mis
[Barbaña
pra botadura
e mandounos de madriña
a sobriña do cura...

AS MAIAS
Ata non hai moitos anos, os
maios eran só masculinos,
non participando para nada as
nenas. Agora adoitan ser mixtos. Elas antes facían exclusi-

que nos deixou, podemos ver
que non eran nenos, senón
nenas, tanto a pequena como
6
as que terman do arco . Os
ollos pechos significa o inverno: o frío, a vexetación aletargada ou morta, a pouca luz.
Pola contra, a nena abríaos ó
chegar a calor, a luz, o renacemento das plantas,... As maias
betanceiras seguiron ata os
nosos días. Semellantes eran
as de Muros.

A. Aller: A maia de Betanzos

vamente de “maias”, das que
houbo dúas clases:
As propias maias son as que
non están vencelladas coa relixión. Foron sonadas as de
Betanzos, porque aínda a
comezos deste século seguían
conservando o seu propio
carácter, como deixou dito a
escritora inglesa Annette M.B.
Meakin, que estivo alí, antes
de 1909: Na estreda vimos
un fato de nenos levando un

arco ledamente adobiado
con fitas de cores. Un neno
pequeno de tres anos pasaba
cos ollos pechos por debaixo
do mesmo, mentres os outros
cantaban unha cantiga
sobre o sono do inverno,
entón, ó chegar á parte que
se refiría á chegada da primavera e ó despertar das flores e dos paxaros, o neno
abriu os ollos e volveu pasar
por debaixo do arco. Polo
apreciado documento gráfico

Había outras maias totalmente
cristianizadas, que se dedicaban a facer altarciños moi ben
adornados con flores, nos que
non faltaba unha estampa, en
particular da Virxe, ou unha
cruz. Desta clase aínda queda
algo nas terras de Vilaxoán e
Carril, perto de Vilagarcía de
Arousa (anque cada ano sexa
menos). As súas coplas están
cristianizadas e, a diferencia
dos maios, empregan case
sempre o idioma castelán:
Santa Cruz de mayo,
qué esperas ahí,
espero por Cristo,
que venga por mí.
Principiamos a cantar
el día de Santa Cruz,
principiamos a cantar
Dulce Nombre de Jesús.
Ángeles somos
del cielo bajamos
si nos dan licencia
el Maio contamos.

Actuación de un maio
de Pontevedra.
Foto E. Acuña

6 Galicia the Switzerland of Spain, Methuen & Co. Londres, 1909.
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CABO
Con altos e baixos ó longo da
súa historia, a festa dos maios
chegou ata os nosos días, porque, malia ó mundo ateigado
de sucesos e “matatempos”
que nos tocou vivir, a natureza segue chamando a atención, e -sobre todo- a sempre
feiticeira chegada das flores,
do rechouchío dos paxariños,
do amor... Como recordan
estes versos de Mondoñedo,
do ano 1935:

No tambor da lúa
tocan as estrelas.
Anuncian, gozosas,
víspera de festa.
Por ledos camiños
adianta Don Maio.
Trai nos verdes ollos
brincos de paxaros.
Verbas de namoro
lle dicen as fontes...
Aromas e soños
lle ofrecen as froles.
Os doces envites
non hoube Don Maio,
que amantes esperas
lle apuran o paso.
No bico do vento
vén chegar axiña.
Don Abril prestoulle
azas de anduriña.
No tambor da Lúa
redoblan os anxos.
Anuncian, gozosos,
que chegou Don Maio.

Un maio de Pontevedra.
Foto E. Acuña

Todos temos a obriga moral
de participar para que os
maios segan durante moitos
anos máis: organizando concursos, axudando na súa
confección, compoñendo
coplas... De non ser así, o
mesmo que lles pasou a outras
moitas manifestacións populares, dentro de ben pouco
tempo non serán xa máis que
un recordo, algo que facían os
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devanceiros cando a primavera acadaba o seu esplendor
cubrindo a terra de flores e
froitos.

JOSÉ PAZ RODRÍGUEZ

(ver biografía en «Raigame» nº1)

Debuxo de Castelao

TRADICIONS

Os Maios:
a festa popular ourensana
mais formosa
do ano
José Páz Rodríguez

J

á o temos dito mais
duma vez: o ciclo
anual das festa populares galegas e galaico-portuguesas é um dos mais ricos do
mundo. Só superado polo de
esse grande e antigo país que
é a Índia, de onde não falta
quem opina procede a nossa
cultura.

Dentro do ciclo anual das
festa populares que se celebram em Ourense e no sul da
Galiza sobressae a dos
1
“maios” . Esta festa popular é
para nós a mais formosa do
ano. Embora não queremos
restar-lhe importância e formosura à dos “magostos”

(Novembro), “Natal” (Dezembro), “Entroido” (Fevereiro),
“Fogueiras de S. João” e uns
dias antes as do “Corpus”
(Junho), ambas bastante
esquecidas e que os ourensanos devemos recuperar quanto antes. Algo que desde há
anos se tem feito com a dos
“maios” na cidade das Burgas
com
apoio
da
Câmar
Municipal e volcando-se nas
escolas e centros de ensino.
Centros de ensino que deveriam organizar actividades
coincidinco com as diferentes
2
festas cíclicas e também com
outras conmomerações não
menos importantes, como são
os dias dos direitos humanos

de Europa, da Paz, da Árvore,
do Livro, do Amor, dos
Trabalhadores, da Mulher, do
Meio ambiente, da Terra, da
Música, do Teatro.
Convém ademais recuperar
desde as escolas –e tambén
desde a denominada “escola
paralela”– o verdadeiro senso
que todas as culturas tiveram
com o percurso da natureza e
das estaçãos do ano. Porque
as festas cíclicas respondem
perfeitamente ao devir do
tempo e das estações, ao precesso verdadeiro da natureza.
A dos “maios”, por exemplo
aparece quando a natureza
acorda (esperta), com o seu

1 A festa popular e cíclica dos “maios” celebra-se nos primeiros días de Maio. Em Ponte-Vedra é o dia um -sempre feriado- o dia escolhido para a celebração. Pola sua parte em Ourense o dia escolhido é o dia três -ao igual que em Laza- , dia da Santa Cruz e dia que se fez feriado por uma bula dum Papa
para o têrmino municipal de Ourense, embora nos últimos tempos se estabelecem uma estéril polémica entre os ourensanos a favor ou em contra de declarar feriados o três de Maio ou a terça feira (Martes) de Entroido.
2 Com grande acerto, nosúltimos tempos a “Conselheria de Educación e Ordenación Universitária” da Junta da Galiza, promulga anualmente uma ordem
na que se aconselha aos docentes que organizem nos seus centros de ensino actividades didácticas com os/as seus/suas alunos/as coincidindo com as diferentes festas cíclicas do ano e com as conmemorações internacionais. Isto provocou uma participação positiva em muitas escolas galegas ajudando a sensibilizar a nenos/as, crianças e moços/as.
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verdor, com as suas flores,
com a sua alegria, com o seu
amor, quando vem o cuco,
quando os pássaros voltam a
cantar e fazer os seus ninhos,
quando a terra se prepara para
a sementeira. A finais de Abril
e princípios de Maio. Estamos
seguros que se isto não acontecesse os humanos não organizariam esta festa popular
que é como uma adoração à
natureza na primavera. Como
uma grande homenage à
densa terra, às árvores e prantas, às aves, aos animais, à
natureza toda...
POSSÍVEL ORIGEM DA
FESTA DOS MAIOS
Existem muitas e variadas
interpretações acerca do sentido e origem desta festa
popular e cíclica que se perde
na noite dos tempos. Todas e
cada uma das opiniões e interpretações –a maioria por
intuição dos investigadores e
estudiosos– tem o seu interesse e a sua parte de verdade,
polo que nós optamos pola
síntese de todas, respeitando
todas as opiniões e integrando-as de forma globalizada
3
num todo completo .
Vários dos etnógrafos e investigadores galegos sinalam que
esta festa nasce na pré-história
e, em concreto no último
periodo do paleolítico –prévio ao neolítico– o chamado
“magdaleniense” que é quan-

do aparecem os cultos agrários. Embora sãomais os que
pensam que esta festa aparexe
já no neolítico com o nascimento da agricultura, momento no que o homem deixa de
ser nómada para fazer-se
sedentário, cultivar a terra e
cuidar animais. Pola sua parte,
Murguia, Filgueira, Risco e
Cuevilhas opinam que a festa
dos maios é própia da cultura
dos celtas, que tinham um rito
que tem muito que ver com
esta festa. Tráta-se do rito de
“alumear o pão” (com fachicos), que ainda se conserva
nalgumas zonas da nossa
Galiza.
São mais os etnógrafos que
opinam que os “maios” é uma
celebração tipicamente grecolatina –e que polo menos foi
na Grécia e em Roma quando
conseguiu maior esplendor–.
O etno-musicólogo Inzenga
opina que na cultura grega
está o berço desta festa.
Murguia, Celso Garcia de la
Riega, Risco, Lois Tobio e
Bouça-Brei colocam a origem
mais na cultura romana, ao
analizar com profundidade o
calendário romano dos meses
de Agril e Maio. Não lhes falta
razão porque deitando uma
olhada sintética a este calendário o 12 de Abril celebravam-se os jogos na honra da
deusa Ceres (dos cereais); o
15 de Abril era a “Fordicídia”
na honra do deus Telles; o 19
de Abril era o culmem do

ciclo destas festas organizando a “Ceriália”. O 21 de Abril
tinham lugar as festas da
“Palília” na honra da deusa
Pales; e do 23 ao 25 de Abril
celebravam-se em Roma as
festas da “Vinália” e da
“Robigália” na honra de
Elícius e Robigo. Mais, certamente, para esta festa as datas
mais significativas desenvolviam-se em Roma do 28 de
Abril ao 3 de Maio: eram as
“Florália” na honra da deusa
Flora, incluindo o dia primeiro de Maio com a festa em
honra da deusa Maia. O ciclo
terminava na cultura latina o
dia 19 de Maio com as festas
“Ambarválias” outra vez na
honra de Ceres, deusa dos
Cereais (trigo, centeio, aveia,
etc.) que tão importantes
eram para o império romano.
Não há quem deixe de opinar,
como Benito Vicetto e o
mesmo Bouça-Brei, que esta
festa procede da cultura germánica –e mais em concreto
do povo dos suevos– ao sinalar a inportância da influência
da cultura centro-europeia
por médio do culto ao lume
coincidindo com o solstício
de verão.
Pola sua parte, o Cristianismo
considerou a festa dos maios
como uma festa de carácter
pagano. E como não pudo eliminá-la, como em outros
casos, acabou por cristianizála, fazendo-a coincidir em

3 Sobre a festa popular dos “maios” têm investigado e escrito grandes vultos da nossa cultura. Entre eles temos que destacar a Manuel Murguia, Forentino
López Cuevilhas, Vicente Risco, Benito Vicetto, Fermím Bouça-Brei, Joaquím Lourenço (Xocas), Luis Tobio, Filgueira Valverde, Jesús Taboada Chivite, Carre
Aldao, António Fraguas, Clódio González Pérez, Felipe-Sen´m López-Gómez e, muito especialmente José-Ramóm e Fernández Ojea (conhecido polo pseudónimo de “Ben-Cho-Shei”) que foi um dos galegos bons e generosos que mais investigaron sobre “os maios” conservando um arquivo sobre o tema e uma
extraordinária biblioteca, felizmente recuperada pola Deputação Provincial de Ourense, e que pode ser consultada nos baixos desta institução ourensana. Em
Potugal temos que destacar entre os investigadores mais importantes sobre esta festa a Rui de Serpe Pinto, António Lourenço Fontes, Ernesto Veiga de Oliveira,
Theófilo Braga, e o grande etnógrafo José Carao Baroja. O livro de James Frazer, La rama dorada (Madrid, F.C.E., 1984) é realmente interessante para
entender muitas das claves das festas que configuram o denominado ciclo do Maio até a das fogueiras do S. João que abrem o solstício de verão.
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muitos lugares (como em
Ourense) com a festa da Sta.
Cruz, e incluindo elementos e
símbolos tipicamente cristianos. As cruzes na cima dos
maios, os maios figurativos
em forma de cruz, a festa típica de Laza, são exemplos
vivos e paradigmáticos da cristianização da festa popular
dos maios.
Menção aparte merece a opinião do grande galego e galeguista, o ourensano JoséRamóm e Fernández Ojea
(“Ben-Cho-Shei”), um dos
maiores estudosos da festa,
que colocou a origem desta
formosa festa nos cultos primaverais na honra da deusa
Afraodita (deusa grega do
amor), da deusa Astarté fenícia, da deusa babilónica Milita
e da Istar asíria; diferentes

nomes para um mesmo modelo de densa do amor. Tantas
opiniões sobre o tema obrigam-nos a ser eclécticos, considerando as mesmas parciais,
mais não exentas de certeza e
verdade, e fazendo uma síntese e uma integração das mesmas. Polo que concluimos
sobre esta importante festa:
a) Tráta-se duma manifestação
relacionada com a fecundidade vegetal (também animal e
humana).
b) A origem e procedência é
diversa, pola variedade de formas, ritos e ceremónias.
c) Cronologicamente, a festa
vem da pré-história, desenvolvendo-se até a Idade Média e
pode que ainda mais recente.
d) Deve sinalar-se o decisivo
papel do Cristianismo que
acabou com muitas festas consideradas pagãs, anhorou
outras e fez jurdir outras
novas para ocupar o lugar das
suprimidas.
e) Os maios humanos (também chamadas “maias”)
podem ser considerados
como os maios mais auténticos e, desde logo, como os
mais primitivos e antigos.
Crianças, e jovens disfraçados
com fiuncho, flores, folhas,
ervas, espadanas, etc. configuram o verdaderio maio, sustituido posteriormente polos
maios figurativos e engebres,
piramidais e artísticos em
Ourense, e cómicos em PonteVedra.
GEOGRAFIA DA FESTA
Precisamente é interessante
ver também os lugares nos
que se celebrou e ainda se
celebram os maios, ao largo e
ancho de toda a Europa. A
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Europa Nórdica e Central –são
muito interessantes os celebrados na Baviera alemana– e
Portugal (“maias” e arcos de
maio” devem ser lugades a
destacar na celbração desta
festa primaveral.
Na Galiza, a Nossa Terra,
temos que destacar muito
especialmente, com as suas
peculiaridades e os seus
modelos de maios e coplas, as
localidades nas que ainda, por
sorte, se mantém a festa. Este
é o feliz caso de Compostela,
Ourense (lugaro onde se dá o
maior índice de participação
nos últimos anos), Laza (com
o seu maio especial),
Portomarím e a vizinha localidade de Vila-Franca do Berço
–em ambas com maios humanos–, Ponte-Vedra, Redondela,
Marím, Poio, Vilagrcia de

Arousa e Caldas de Reis.
Pola sua parte, está datada a
celebração (antiga ou recente)
desta
festa
em
Pontedeume, Corunha, Porto
do Som, Portosim, Betanços
(onde eram famosas as
“maias”), Arca, Carnota, Cee,
Muros, Noia, As Pontes,
Rianjo, Ribeira, Narom, Urdil
de
Vilajoám,
Sangenjo,
Combarro, Carril, Tui, Arcade,
A Estrada, Baióm, Ons,
Baiona, Vila-Nova de Arousa,
Portonovo, Bueu, Cambados,
Vigo, Cangas do Morraço,
Catoira, Tabagóm (com os
famosos e gigantescos “arcos
de maio”), Viana do Bolo,
Lobeira, Toém, Castrelo do
Val, Leiro, Verím, O Barco de
Val-de-Orras,
Boborás,
Carvalhinho, Castro Caldelas,
Celanova, Ribadávia, Riós,
Alhariz, Coles, Ribadeu,
Viveiro, Mondonhedo, Lugo,
As Nogais, Queiroga, Vilalva e
Monforte de Lemos.

AS COPLAS E OS
MODELOS DE MAIOS
Desconhece-se também o
momento da a parição das
coplas cantadas arredor do
maio ou polo maio humano.
Se bem pode supor-se que já
na cultura grega (que tanta
importância lhe dava à música
e ao canto) havia coplas. E a
seguir também na cultura
romana. Na Idade Média já
está datado o canto das coplas
polos
maios
humanos.

Primeiro as coplas versificadas eram uma homenagem à
natureza à que cantavam. Nos
últimos séculos e tempos
começaram a aparecer as
coplas satíricas e crítias.
Durante a dictaduras deviam
passar censura, e muitas
foram censuradas. Como também, bem por ordem do
poder eclessiástico ou do
poder civil, estiveram muito
proibidas as “maias” e os disfraçes das nenas em forma das
maias romanas, por considerá4
las paganas.
Polo que se refire aos modelos
de maios na Galiza e Portugal
convém destacar especialmente os maios-ramos ou
ramos de maio, que são os
maios sigelos, os maios humanos ou maios viventes (como
mais lhe gostava a Risco denominá-los), os que para nós são
os mais antigos, auténticos e
primitivos e que ainda se consevam em Vila-Franca do

Debuxo de Castelao
4 É muito interessante a leitura dos livros de Clódio Conzález Pérez sobre a Festa dos Maios publicados por Ir Indo e pola Deputação Provincial de PonteVedra, para conhecer as proibições que tiveram que sofrer os mais e as coplas.
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Berço e Portomarim e estamos a recuperá-los em
Ourense. Assim mesmo os
maios figurativos (em forma
cónica ou piramidal), também
chamados engebres, os maios
artísticos própios de Ourense,
os barcos de maio em zonas
marinheiras, as maias, as cruzes de maio, os arcos do maio
e os jogos dramáticos de Laza.

OS MAIOS DE OURENSE

Santamarina, Vicente Risco,
Cuevilhas, Otero Pedraio,
Anxo, Paulino Izquierdo,
Xavier Paz e Balbino Álvarez.
E a entidades como as associações de vizinhos –nomeadamente as de Rabo de Galo,
Seixalvo e Cabeza de Vaca–
colégios
como
Curros
Enríquez e As Lagoas, a
ASPGP nos últimos anos, centro
“Guillelme
Brown”,
“Auriense”,
“Meendinho”,
“Gente da Barreira”, etc.

No labor de recuperação da
festa dos maios de Ourense
convém destacar à Câmara
Municipal e às diferantes corporações e às persoas com
sensibilidade para com esta
festa que ajtaram a maté-la:
“Ben-Cho-Shei”,
Joaquim
Lourenço (“Xocas”), Blanco
Guerra, Rego Nieto, Henrique
Bande, J.A. Tarrio, A. Fidalgo

Segundo o ourensano de
Cenlhe Clódio González Pérez
–o maior estudoso e investigador actual da festa– o primeiro documento sobre os maios
de Ourense é do ano 1849,
escrito por Pascual Madoz no
seu Diccionario geográficoestadístico e histórico de
España. Assim mesmo destaca que a principios de século
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foi muito importante o labor
desenvolvido para recuperar
esta festa em Ourense por:
Aigínio Ameijeiras, director
em 1909 do semanário O Tio
Marcos da Portela, e tembém
o redactor deste jornal Xavier
Prado “Lameiro”. Merecem
destacar-se também Modesto
Fernández, António Saco e
Arce e os homens ourensanos
pertencentes às Irmandades
da Fala, pois durante os anos
17, 18 e 19 tiveram os maios
de Ourense grande resplandor. De dez ou quince anos
para acá existe uma grande
participação que fazem desta
festa em Ourense a mais formosa e viva de todas as cíclicas do ano, sendo um exemplo para o resto de localidades
da Galiza. Mais convém –ademais de manter os que já há–
que se recuperem os maios
humanos, as cruzes de maios,
os ramos de mordomos e processionis, as coplas tradicionais, os sinos do remate e o
sacrifício final do maio artístico ou engebre tirando-o desde
a Ponte Velha ao Minho ou
desde a Horta do Concelho ao
Barbanha, com se fazia há
anos. Porque a natureza deve
voltar à natureza. E potenciar
em todos os centros de ensino
esta festa.

A SUA DURAÇÃO
A celebração da Festa dos
Maios transcorre nos meses
de Março, Abril ou Maio.
Parece que o dia mais próprio
na Galiza é o do 1 de maio;
mas em muitos lugares passou
ao dia 3 para cristianizá-la,
fazendo-a coincidir com a
festa cristiana da Santa Cruz.

O feito de que em quase todos
os lugares se fizesse a Festa
doa Maios no primeiro de més
pode que tenha relação com a
celebração que nesta data
faziam os romanos á deusa
“Bona Dea”, charnada Maia,
pradroa do mes, em honor da
que se celebravam as festas
Chamadas “Florália”, que finalizavam o dia 3; era realmente
a Festa da Primavera e das
Flores.

ELEMENTOS DOS MAIOS
A) A árvore do Maio.
É uma árvore trazida do
monte. Às vezes roubada, que
se vai procurar pola noite e
traz-se nurn carro que chie
muito no seu eixo, para que
desperte a todos os vizinhos.
Chanta-se no sítio mais visíbel
da vila, enfeita-se com fitas de
cores, flores, bolos, roscas,
ovos, chouriços, etc. O ritual
é praticamente o mesmo na
Alemanha,a Irlanda, a Espanha
e notros pontos da Europa.
B) O Rei do Maio.
Tambén chamado “Conde do
Maio”, “Conde das Flores” ou
“Rei da Páscoa”. Leva uma
coroa de flores e val coberto
de folhas verde às vezes píntam-lhe a cara de preto para
representar o espíritu invisível.
Polo que se refere à Galiza, o
chamado “Maio” vem ser o
“Rei do Maio” europeu e
representa-o um raparigo.
Haveria que pó-lo em relação
com o Adám de Laza.
C) A Rainha do Maio.
Chamada também “Rosa do

Maio” ou “Maia”. Existe em
quase toda Europa, desde o
século VIII. É uma boneca
coberta de ramalhos e alfaias,
colhida pola mão dum rapaz;
leva uma procissão detrás.
Num lugar público mantemna num nicho com flores e as
companheiras padem para a
dote.
Na Galiza a “Maia” ou “Penla”
(Redondela) é a única mostra
que fica.
D) Ramos nas casas e nas leiras.Principalmente na provincia de Lugo enfeitam as casas
e os carros de bois com giestas e codesos, costume que
passou às festas do Corpus.
Nesta terra sacode-se um
ramalho molhado em água
abençoada.
E) O “Maio”.
E um homem ou raparigo
coberto de folhatos e flores. É
mais próprio do Norte da
Galiza.
Os moços e nenos ou miúdos
que acompanham o Maio cantam arredor dele coplas tradicionais, pedindo “maiolas”,
“maias” (castanhas secas) ou
nozes, e agora também dinheiro. Os do coro levampaus
para marcar o som. O maio
canta a estrofa principal e o
coro repete-a. Vam-se engadindo às coplas tradicionais
outras dirigidas aos que darão
a esmola.

Tradicional
Ai vem o Maio
pola rua arriba
ai vem o Maio
que Deul-o bendiga
X. Lorenzo
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segundo as zonas. Com os
“aguinaldos”, consoadas ou
presentes que juntam, fam a
repartição dando-lhe uma
maior parte ao Maio, e com o
resto que fica fazem uma
merenda.

A. Portela

F) O Maio figurativo.
Apresenta as seguintes formas: cuniforrrie, piramidal,
estrelado, de cruzeiro, de
hórreo ou espigueiro, de
barco, de palheiro. Adornamnos com ramalhos, folhas, flores e fiuncho e ovos. Pode ser
transportado por meio de
rodas e angarelas.
‘I’em-se dado verdadeiras
obras de fantasia representando
monumentos,
torres, igrejas, moinhos, pontes, castelos, etc.

Dirigida
Aqui vem o Maio
pola rua arriba
abra-nos a porta
senhora Marta.
Aos que não colaboram com
um donativo dirigem-se-lhe
carrascos, fiuncho, etc.,

BIBLIOGRAFIA:
-BEN-CHO-SHEI (José Ramóm e
Fernández Ojea): “Os Maios de
Ourense”. Revista Galicia Emigrante, nº
34 - Abril - Maio - 1958 (ano V) p. 5-6.
-Idem: Diário La Región, artigos do s
dias 14-V-1968 e 6-V-1972.
-Idem: Vellas Tradiciós da nosa Galiza:
Os Maios. Corunha, 1971, Clube de
Dirigentes de Empresa-Cámara Oficial
de Comercio, Industria e Navegación.
-ASPGP: Os maios (Unidade Didáctica),
Ourense,1984 (apdo. 447 - 32080,
Ourense).
-GONZÁLES PÉREZ, Clódio (1989): A
festa dos maios. Vigo: Ir Indo.
-Idem (1991): As festas cíclicas do ano.
Compostela: Museu do Povo Galego.

G) Os Concursos.
Não se conhece a origem
deles exactamente, mas sabemos que são antigos. A primeiros de século organizaramse com prémios para recuperar este costume ou tradição que se estava a perder.
Hoje há concelhos e entida-

-Idem (1989): A festa dos maios en
Galiza. Ponte-Vedra: Deputación
Provincial (Nota: ao final desta livro
recolhe-se uma abundante bibliografia
sobre a festa dos maios, tanto de livros
como de revistas e jornais).
-LÓPEZ de SOTO, Joaquín (1972): Os
maios en Pontevedra. Ponte-Vedra:
Casal de Ediciós.
-LÓPEZ GÓMEZ, Felipe-Senén (1996) :
Maios. Corunha: Bahía Ediciós (Nota:
contém 24 diapositivos).
-PAZ GARÇA, Xavier (1994): “Os
maios humanos” in Rev. Eirozinho dos
Cavaleiros nº 1, ano 94, p. 2.
-PAZ RODRÍGUEZ, José (1985, baixo o
pseudónimo de “Pepe da Torcela”): “Os
maios: uma festa popular galega”, in
Rev. Bisbarra nº 2, Ourense, 1985,

95

~

des culturais que organizam a
Festa dos Maios e outorgam os
prémios (dinheiro e roscões).
H) Os barcos.
Armam-se com cartão e papel
sobre uns varais de madeira.
Aduviam-nos com bandeiras e
flores. Hai-nos pequenos, de
levar na mão, e grandes, de
andar sobre rodas. Tem coplas
próprias.
Aqui vem o nosso Maio
esta fragata valente
com bandeiras e canhões
que são o pasmo da gente.
I) As cruzes.
Parecem uma importação ou
sobreposição da festa, mas
vem de antigo. Saen o dia da
Santa Cruz e o dia 1 de maio;
supõem uma cristianização da
Festa pagana. Levam-nas
maiormente as meninhas
adornadas com ristras e flores. As cantigas ou canções
som de carácter religioso.
São Festas dos Maios importantes as de Pontevedra,
Marim, REdondela, Vilagarcia,
Laza, etc.

p.12-13.
-Idem (1994): “A Festa Popular de «Os
Maios» na Escola”, in Rev. Eirozinho
dos Cavaleiros nº 1, ano 94, p. 4.
-RISCO, Vicente (1979): “Etnografia:
cultura espiritual” in Historia de Galiza,
Vol. 1, p. 648-665. Madrid: Akal (coordenada por Otero Pedraio).
-TABOADA CHIVITE, Jesús (1972):
Etnografia galega (cultura espiritual).
Vigo: Galaxia, p. 66-69.
-TARRIO FDEZ., J. Antonio (1989):
Cultura, educaión e tradicións populares
na Galiza, Sada: Ed. Do Castro (tese de
doutoramento).
-VEIGA de OLIVEIRA, Ernesto (1984):
Festividades cíclicas em Portugal.
Lisboa: Pubicações Dom Quixote. Nº 6.
Col. “Portugal de Perto”. P. 109-112.

A

péndices documentais

Apéndice documental 1º

Item nos consto por la visita que la noche de Navidad hechan un gran leño al fuego, que dura
hasta año nuevo, que llaman el tizon de Navidad, y dan despues para quitar calenturas de aquel tizon;
y como esto sea rito diabolico y gentilico, anathematizamos descomulgamos y maldezimos a todas
las personas que, de aqui adelante, usaren de esta supersticion; y mas, y allende de esto, los condenamos en cada dos mill maravedis y que un domingo, en la misa maior, haga una penitencia publica.
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Apéndice documental 2º

Tanto es así, que se determina que la madera que habría de usarse sería de castaño cortado
en luna manguante de septiembre, enero o febrero, “para que en ningún tiempo crie carcoma”, porque creían que tal era la prerrogativa de la corta en dicho tiempo. Igualmente, se establece que las
vigas habrían de tener un pie de alto y una cuarta de grueso.
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