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Para unha revista ourensá de Arte, Cultura e

en todas e cada unha das súas esculturas, plasman-

Tradicións Populares como é Raigame, existe un tema

do plasticamente secuencias das labouras cotiás da

de obrigada referencia. Un tema que ten algo de

nosa xente. Levado por esta paixón escomenzou a

Arte, bastante de Cultura e moito de tradición

coleccionar rodas de afiar e aparellos afíns fai agora

Popular. … o tema dos afiadores.

dez anos, e aquela pequena colección comezada
coa roda do seu bisavó, chegou a converterse na

Ourense, provincia castigada de sempre pola emi-

actualidade na máis importante e abondosa colec-

gración, ten na profesión de afiador un craro expo-

ción de rodas e artiluxios de afiar de todo o mundo.

ñente de emigrante, aínda que con unha serie de
cognotacións específicas craramente diferenciadoras

Aproveitando esta colección, o seu enorme arquivo

e mesmo cultural e etnograficamente enriquecedoras.

de datos sobor do mundo dos afiadores e outras cola-

Este oficio ambulante e ás veces semitrashumante leva

boracións non menos interesantes, Raigame tenta

aparellado consigo unha serie de imperativos e con-

divulgar algúns dos aspectos máis relevantes e intere-

dicionantes que lle confiren unha serie de peculiari-

santes deste oficio que nos identifica (Terra da

dades dignas de estudio e consideración.

Chispa) e fonte de sabores e sinsabores para centos
e centos de compatriotas que percorreron e aínda

O mundo que rodea ó afiador coas súas característi-

percorren cidades e países alleos, levando a roda

cas específicas e con tódalas súas particularidades e

como estandarte, como oficio, como sustento e como

peculiaridades ten sido obxecto da atención de estu-

símbolo dunha cultura ancestral, que aínda que se vai

diosos de diversas disciplinas. Así, autores tan presti-

adaptando ós tempos que corren, resístese a sucum-

xiosos como Ben Cho Shey, Sotelo Blanco ou Fidalgo

bir diante dos avances e adiantos das modernas téc-

Santamariña, entre outros, adicaron parte da súa

nicas que rachan todo vínculo coas formas tradicio-

obra a estudar este oficio tan peculiar e tan “tipica-

nais de calquera oficio ou profesión.

mente” ourensán, e o mundo que o rodea.

Florencio de Arboiro, nado no País do Bibei, mostra
a súa Raigame e os vínculos que o atan ó seu terruño
5
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FERNANDO RODRÍGUEZ NESPEREIRA

Ver «Raigame» nº 1

Arquitectura popular

Fernando Rodríguez Nespereira
Estudio subvencionado pola
Cámara de Comercio e Industria de Ourense
Debuxos orixinais: Gilberto Rodríguez Nóvoa

REHABILITACIÓN-I
CATALOGACIÓN DOS ELEMENTOS
ARQUITECTÓNICOS DA VIVENDA RURAL

N

o estudo para a rehabilitación das nosas

• Algunhas chemineas puntuais.

edificacións rurais podemos desglosar os

• O patio (cando está pechado e é de

seus elementos constructivos en tres gran-

certa entidade e importancia).

des grupos:
ELEMENTOS INTERESANTES:

- ELEMENTOS FUNDAMENTAIS

Son aqueles nos que a súa modificación débese

- ELEMENTOS INTERESANTES

realizar con precaución a fin de non alterar ou

- ELEMENTOS ACCESORIOS

non perder parte do valor da casa. Estos son:
• As contras ou verxas.
• A distribución orixinal.

ELEMENTOS FUNDAMENTAIS:

• O tipo de estructura e forma das

Son aqueles que non se poden tocar baixo pena

xanelas e portas.

de trocar ou desnaturalizar as características

• O resto das chemineas.

dun Patrimonio Rexional concreto. É dicir:

• As varandas.

• A compacidade e forma do volume.
• A forma da cuberta e a súa pendente.

ELEMENTOS ACCESORIOS:

• A forma e disposición dos ocos da

Son compoñentes que non definen a edificación

fachada, corredores, galerías e bal-

e que se poden modificar con maior liberdade.

cóns.

• Decoración interior.

• A forma e disposición das escaleiras

• Os peches interiores.

exteriores.

• Os

• A natureza e revestimento dos muros.

patios).
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arredores

da

casa

(excepto

SUXERENCIAS SOBOR DA REHABILITACIÓN NOS ELEMENTOS FUNDAMENTAIS

Con repecto a:

A).- A compacidade da forma do volume:

- O volume exterior debe estar asociado á tipoloxía da zona e variarse o menos posíbel.
- Non aumentar a altura, podendo habitar o
baixo cuberto, sen elevar este.
- As adicións á planta na superficie deben ser
cuidadosas para que non alteren o tipo nen a
forma primitiva.

A cuberta debe ser de
panos enteiros, prolongándose sobre os corpos

B).- A forma da cuberta e a súa pen-

voados hasta o punto do

dente:

corredor sen quebros, nin
saltos.

- A cuberta debe ser de panos enteiros, prolongándose sobre os corpos voados sen quebros.
- Non facer ampliacións saintes na cuberta, nen
terrazas planas na mesma.
- A pendente estará comprendida entre o 25 e o
40%.

C).- A forma e disposición dos ocos de
fachada, corredores, galerías e balcóns:

- Os ocos deben ser pequenos e proporcionados, en sentido vertical.
- Respectar a disposición primitiva dos corpos
voados, sempre que se poda, así como o ancho
e apoios existentes que lle confiren un encanto
especial.
- Non independizar a cubrizón do vó do pano
da cuberta.
- Non pechar os vós para convertilos en miradores, xa que desproporcionan a casa, facéndoa

Os ocos deben ser pequenos

pesada.

e proporcionados, en sentido vertical.
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D).- A forma e disposición das escaleiras
exteriores:

- A ser posíbel, o material dos pasos será de
pedra.
- A escaleira pódese cubrir coa prolongación do
vó da casa (só o tramo paralelo á fachada).
- Pódese correxir a súa pendente e facela descansada se é manifestamente incómoda, do contrario e se está en bon estado pódese conservar.

E).- A natureza e revestimento dos
muros:

- Respectar o máis fielmente posíbel a natureza
e acabado dos muros das fachadas.
- O encintado débese coidar evitando que se
vexa masa gris como xunta das pedras.
- Os acabados exteriores, dos engadidos ou
ampliacións poderán ser de pedra similar á xa
existente, asegurándose un acabado bon, do
contrario suxírese optar por panos brancos ou
ocres.
- Cando a pedra sexa moi pequena e faga impo-

Non pechar os vós

síbel o seu encintado, poden recebarse os para-

para convertilos

mentos con masa deixando os xambeados e

en miradores,
xa que
desproporcionan a casa,
facéndoa pesada.

9
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portas libres.

F).- Algunhas chemineas puntuais:

- As chemineas de pazos, casas solariegas e
casas importantes débense respectar ao máximo
e recontruílas con idéntico material no caso de
estaren parcialmente derruídas.

G).- O patio dianteiro:

- Débese conservar a forma e peche do patio, se
este é de entidade suficiente.
- A entrada ao patio con portalón igualmente
debe manter similar estado.

A entrada
ao patio
con portalón
igualmente
debe manter

SUXERENCIAS SOBOR DA REHABILITACIÓN NOS ELEMENTOS INTERESANTES

similar estado.

Con respecto a:

A).- As contras e as verxas:

- As contras serán dispostas a ser posíbel polo
interior. Anque a súa colocación polo exterior
se se coida ao detalle non altera sensibelmente
a fachada.
- O aspecto das contras será de panos enteiros,
non de tipo “venecianas”.
- As verxas se se colocan, serán preferibelmente
de ferro forxado liso, redondo, cadrado ou rombide, sen torneados nen adornos.

B).- A distribución interior orixinal:

- Se a casa é importante, con historia, débese
conservar no posíbel a distribución interior.
- Do contrario, ao menos a cociña, lareira e
forno se o teñen.

10
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O encintado débese coidar
evitando que se vexa
masa gris
como xunta das pedras.

- As habitacións teñan luz e ventilación exterior.
- A distribución acomodarase para que as plantas baixas adicadas a trasteiros e cortes se
podan habitar dándolles un novo uso dentro das

O despece das contras

necesidades da casa.

debe ser de panos enteiros,
non de tipo “venecianas”.

Respectar
o máis fielmente posíbel
a natureza
e acabado dos muros
das fachadas.
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C).- O tipo de estructura e forma das

Calquera tipo dos expostos

xanelas e portas:

nos planos de portas
e xanelas

- Calquera tipo dos expostos nos planos de por-

(a excepción do “castellano”)

tas e xanelas (a excepción do “castellano”)

poden terse en conta

poden terse en conta á hora de rehabilitar.

á hora de rehabilitar.

- O material de portas e xanelas será preferibelmente de madeira, barnizada ou pintada con
cores predominantes na zona (marrón, verde
oscuro e azul claro).
- Pódese poñer carpintería de aluminio lacado
branco e portas da entrada metálicas lacadas
en oscuro ou branco sen que esto altere en
demasía a súa fisonomía.

En caso de dúbida é preferíbel facer follas de
xanelas sen ningunha división, con un só vidro,
quedando un oco máis limpo e permitindo o
paso de máis cantidade de luz.

D).- Chemineas:

As verxas se se colocan,
- As chemineas de pouca entidade pódense

serán preferibelmente de ferro forxado

recuperar ou demoler, tendo a precaución de

liso, redondo, cadrado ou rombide,

non poñer sombreretes metálicos ou de aluminio.

sen torneados nen adornos.
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-Mellor rematar en pedra ou panos en branco,
ou todo de pedra non chapada.
- Non traer a cheminea desde o chan ou adosada ao muro, xa que alteran o tipo e a fisonomía.
- Se a casa non é importante, a cheminea ten
pouco valor, polo tanto existe maior liberdade
para a súa colocación.

E).- As varandas:

Existe unha boa mostra de varandas típicas da
zona desde as máis humilde ás máis obstentosas.
Non obstante pódese intervir neste elemento
libremente coidando de non cargar demasiado
e de non poñer varandas de fundición con fortes
debuxos, a non ser nas casas da estrada.

Non poñer varandas
de fundición con fortes debuxos, a non
ser nas casas da
estrada.
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Croquis do caderno de campo do autor

TOMÁS VEGA PATO

Biografía, consultar «Raigame» nº 1

TRADICIONS

O pozo do lobo
da xente

A Olimpio e Josefina, creadores do museo Liste, a
quen tanto se lles debe pola
súa dedicación á recuperación do patrimonio etnográfico mobiliario.

Tradición e licantropía
en terras de Conso
Tomás Vega Pato
Debuxos e fotos do autor

e novo é a Serra de

describir é dunha grande sin-

apartados para a súa correcta

Queixa o obxecto

gularidade pola súa disposi-

descripción.

da nosa investiga-

ción e características, non é

embargo, quixeramos introdu-

ción, esta vez en territorio de

menos importante o aspecto

cir ó lector no coñecemento

Vilariño de Conso, na estriba-

das lendas que sobre licantro-

físico do territorio denomina-

ción leste de dita serra. De

pía rodean, e mesmo minimi-

do Serra de Queixa, polo que

novo, tamén, retomamos o

zan, a realidade, o feito físico.

o remitimos ós nosos traballos

D

1

Antes,

sen

anteriores nos números 2 e 4

tema da loita contra o lobo ,

2

aínda que no presente caso a

O “Pozo do lobo” por un

de Raigame , co fin de non

loita non é máis ca un dos

lado, e “Os lobos da xente”,

recorta-lo noso relato, dado o

aspectos a tratar, xa que se o

por outro, fan que teñamos

espacio

sistema de trampa que imos a

que dividi-lo traballo en dous

desenvolve-lo mesmo.

disponible

1. Ver “O curro do lobo. Descripción dunha trampa tradicional para a caza do lobo (Cernado - Manzaneda)” en Raigame nº2 pp. 56-61.
2. Ver Raigame nº2 e nº4, pp. 56-62 e 18-29 respectivamente.
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para

Fig. 2. Detalle dunha sebe na actualidade.

O POZO DO LOBO

Sitúase esta construcción tradicional na beira esquerda do
río de Conselo –ou río Cenza
como se lle chama tamén na
3
actualidade – na paraxe denominada Veiga de Pedrafita,
punto obrigado de paso para
quen dende as montañas que
rodean as Veigas de Conselo,

nas que se enclava a anterior,
se desprace na busca dunha
saída fácil ou cómoda das
mesmas.
É a Veiga de Pedrafita unha
zona moi chaira, cunha extensión superficial dunhas catro
hectáreas. Realmente trátase
dunha turbeira que permanece asulagada a maior parte do
ano, e en calquera caso o nivel
freático mantense sempre moi

alto. Ó pé do pozo discorre o
camiño que leva ó lugar de
Chaguagoso. A proximidade
das trampas para o lobo a un
camiño é unha constante en
tódolos que nos son coñecidos; esto non é máis ca unha
circunstancia con orixe na
condición de punto de paso
obrigado.
A trampa disponse en cruz.
Cada brazo está fomado por

3. Existe neste río unha importante “cenza” de imponente aspecto o cal se viu minimizado pola modificación experimentada a raíz da explotación dunha canteira da que foi extraida a pedra para a construcción dun complexo hidroeléctrico na conca. Tamén polo escaso caudal do río motivado ó atrancamento da
auga no encoro levantado ó final das Veigas de Couselo. A construcción do complexo hidroeléctrico coa intervención cartográfica de técnicos foráneos maila
deficiente información tomada no levantamento do M.T.N. deron lugar a esta e a outras variacións toponímicas, ás veces tan absurdas como graves. Ó respcto citamos na mesma folla de dito mapa –227– - Manzaneda– un caso do máis elocuente: podemos ler GUASENZA no canto de SUACENZA (Sub-a-cenza).
Tamén, nesta folla, outros casos coma COLGATRABES por CORGA TRAVESA; BUSTICATO por BUSTICOVO; TURCIBAO por TURCIBOCAS; LA PAZ por A
PA, etc. Outros casos máis graves, noutras follas da provincia son: ALHAMA por A LAMA; LAS PAULINAS por AS POULIÑAS; e LA JALINA por A GALIÑA.
Poderíamos poñer moitos máis exemplos pero só añadiremos un, na seguinte folla, 228, pola súa singularidade xa que se trocou CELEIRÓS por CILLERÓS.
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≥ 1.50

Fig. 1. Reconstrucción conxetural dunha parede, ou sebe.

4

unha parede ou sebe levantada a base de grandes antas
entre as que, completando a
vedación, se dispoñen pequenas laxes en aparello de parede tradicional. A disposición
das antas a treitos é transversal ó eixe do brazo, co cal se
consigue un muro de considerable espesor. A altura, a
xulgar polos desmoronamentos e mesmo polas antas,
podería estar sobre 1,50 m.
(Fig. 1 e 2)
Cada un dos brazos da cruz
mide uns 80,00 m. –cen
pasos– converxendo nun
pozo oval con eixes duns
6,00 e 7,00 m., respectivamente, cal fondura fixaremos
de forma conxetural, xa que
na actualidade está atuído

con pedras ata aproximadamente 1,00 m. da boca, polo
perigo de caída que supón
para o gando que pace na
veiga. As paredes, os brazos,
son aliñamentos practicamente rectos case perpendiculares entre sí. (Fig. 3 e 4)
A disposición da trampa permitía acurralar mediante abatidas ou corridas ás feras xa
que terían que pasar forzosamente por ela na súa fuxida.
Desto falaremos máis adiante;
antes trataremos de fixa-la
fondura, que segundo os veciños e os pastores era moi
grande; para elo contamos
con poucos datos. Un deles é
a terra procedente da excavación que se amontoa formando un túmulo, arredor do

pozo. Este túmulo ten unha
sección semellante a un sector circular de 3,50 m. de
anchura e 0,80 m. de altura; o
perímetro total é duns 30,00
m. no eixe do túmulo. Se
temos en conta a sedimentación, de maior compacidade
có terreo natural, mailas perdas por arrastres, podemos
tomar sen temor a esaxerar
un volume doble que o
actual. Feitos os cálculos do
mesmo daríanos un total
3
hipotético de 100,00 m , que
divididos pola superficie
2
media do pozo, uns 30,00 m ,
da como resultado unha fondura, partindo da rasante
natural do terreo, de 3,45 m.,
ós que teríamos que sumarlle
a altura actual do túmulo,
0,80 m., maila da mingua, por

4. Temos certas dubidas ó respecto, xa que chegamos a hipotetizar cunha quinchousa, pero a investigación rigorosa e obxectiva, non nos permite manter esta
opinión, aínda que non cerramos o caso de forma definitiva.
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Fig. 3. Planta da trampa (croquis) coa disposición das sebes, nas que se alternan os derrubos coas invasións
vexetais (uces).
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Fig. 4. Vista da trampa na actualidade.

arrastres, da altura primitiva
do túmulo que, tendo en
conta a morfoloxía orixinal do
mesmo, non levamos máis alá
de 0,55 m. (Ver figura 5)
A profundidade resultante,
uns 4,60 m., semella ser pouca
a teor das lendas e opinións
5
recollidas , pero deberemos
ter presente que dado o nivel
freático da turbeira (ver fig. 6
e 7) non permitiría cos medios
de entón chegar a maior profundidade e para iso en época
de seca, polo que o único

recurso para aumenta-la fondura foi o de recorrer o túmulo perimetral.
O método utilizado para o cálculo, ó non tratarse dun óvalo
no sentido estricto, foi gráfico,
debuxando suficientes perfís a
escala (1:25), solución para
nós máis fiable que calquera
outro procedemento.
A situación concreta do pozo
fixámola mediante a designación U.T.M., que é a seguinte:
29 TPG 468792, sendo a alti-

tude s.n.m. duns 1.300 m.
(Fig. 8 e 9).
Na actualidade case esquecido
e cun incomprensible grao de
abandono, o Pozo dos lobos
da xente non ten máis significación que calquera curro ou
chouza esborralladas, no que
a xente a penas repara, fixada
a súa atención na presa que se
ergue só unhas decenas de
metros máis arriba (Figura 10).
Mágoa dun acoutado e a información axeitada para coñecemento dos visitantes e preser6
vación do mesmo .

5.- Xaquín Lorenzo fixa a fondura dos foxos do lobo entre os 3,00 e os 4,00 m.: “A caza”, in Historia de Galiza. Los Berrocales del Jarama (Madrid): Akal
editor, 1979; vol. 2, pp. 452 ss.
6.- Fixemos xestións, unhas escritas e outras verbais, ante responsables municipais e da empresa concesionaria que, aínda que ben recibidas, non deron resultado.
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Fig. 5. Planta actual do pozo e seccións: actual, trazo continuo; conxetural, trazo discontinuo.
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Fig. 6. O pozo asulagado.

OS LOBOS DA XENTE

Cando se realiza investigación
de campo sobre o Pozo dos
lobos da xente o primeiro
que lle fan saber a un é que
este pozo non foi construído
para caza-lo lobo, senon para
a captura dos lobos da
xente. Case non fan caso se
insistimos en recabar datos
sobre a fera; invariablemente
contan a lenda, que eles cren
verdadeira, e antes de face-lo
relato póñennos en antecedentes –esto parece ser moi

importante para eles– de que
nunca puideron leva-los
lobos da xente á trampa. Os
máis prefiren falar pouco do
asunto e déixano para o señor
Leandro que é quen máis sabe
del, poque así llo transmitíu
seu avó, o pai da súa nai e predecesor en conta-los feitos, e
tamén porque de antigo tiveron relación directa co feito,
xa que a avoa do seu avó
morreu devorada por tales
seres. O señor Leandro, natural de Chaguagoso, é da quinta
do trinta e seis. Os nosos primeiros informantes déronnos
toda a clase de detalles para
21
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coincidir con el nun punto e
hora, que denominaron como
“ó empardecer”.
Os lobos da xente eran tres,
“dous homes, un máis grande e un máis pequeno, e
unha muller”. Mantíñanse
sempre neste territorio,
“nunca pasaron do río de
Bidueira –no concello de
Manzaneda– pro outro lado”.
Tiñan unha fada e eran iguais
cós lobos, “andando a catro
patas igual có lobo do gado”,
“cando tiraban coa pel eran
igual cós humanos, ata que
lle viña a fada de novo.”

Fig. 7. O pozo en época de seca.

Houbo quen viu á muller, peiteándose ela, e tamén peiteando ós dous homes. Ó dicilo
parecen querer trasmitir unha
certa xerarquización na que a
muller sería a que conducía o
clan. A fada duroulle sete anos
e ó pasarlle “apareceron e
viñeron ó lugar”. Ó preguntarlle que fixeran con eles ó
chegar, contesta o sr. Leandro:
“¡nada! ¿que lle iamos facer?
eles non tiñan a culpa, era a
fada”. Os lobos da xente
“non lle tocaban ó gado, só á
xente”.
Outro dos aspectos diferen-

ciais dos lobos da xente era a
inmunidade diante das armas
de fogo, que nunca disparaban cando se lles apuntaba a
eles. As única armas coas que
se podían ferir eran os lanzafouces, arma da que ía provista calquera persoa que saíra ó
7
monte , ou mediante pedradas. Din que certo veciño de
Castiñeira conseguíu darlle un
cantazo a un deles e foi tan
forte o impacto que lle fixo
da-la pinchacarneira. Sobre
encontros cos lobos da
xente relatan moitos casos
que por extensos deixamos
para outra ocasión; todos son

7.- O lanzafouces era, ademais, útil para outros mesteres coma: mondar valadeiros, limpar árbores, etc.
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semellantes entre si, só varían
os personaxes e os lugares
onde suceden.
Co fin de poder atrapar a estes
tres lobos da xente facíanse
as xa referidas corridas, ou
abatidas, para leva-los ó
pozo. A tal propósito reuníanse con certa periodicidade as
xentes de Castiñeira e do val
–Val de Conso, como se coñece localmente ás terras baixas
do concello de Vilariño de
Conso– que, provistos de
diversos obxectos, facían gran
ruido, baixando polas ladeiras
detrás dos lobos da xente.

Fig. 8. Veigas de Conselo, vistas dende o sur, antes do asulagamento.

Ían tamén armados de obxectos punzantes que, ademais
dos devanditos lanzafouces,
podían ser forquetas, machadas, fouces, etc. Ó parecer
foron moitas as corridas feitas,
pero nunca os puideron levar
ó pozo.
Cando os lobos da xente atacaban a algunha persoa tronzábana, en expresión común
das xentes de Chaguazoso,
como fixeron coa avoa do avó
do noso principal informante.
Sen embargo mentras perma-

necían en estado humano e
intuían que lles chegaba a fada
–xa que alternaban ambos
estados humano e animal–
advertían ás persoas que estaban con eles para que fuxisen
de gana e así evita-lo dano que
lles puideran facer. Unha vez
transcorridos os sete anos da
fada recobraban definitivamente a forma humana esquecendo a súa vida de lobos,
ostentando un comportamento exemplar.
O interese que espertou en
nós o Pozo dos lobos da

xente e mailos relatos e lendas que o arrodean leváronnos a facer unha investigación máis minuciosa, de
xeito que chegamos a determinadas conclusións, que se
non son novedosas todas,
algunhas alomenos son coincidentes con outras incluídas
en estudios realizados por
8
outros autores .
Esta investigación comprende
toda a Serra de Queixa e
zonas máis baixas dos concellos nos que se enclava, e
mesmo en terras do Bolo,

8.- Referímonos de xeito concreto ós traballos publicados por Vicente Martínez Risco, Laureano Prieto e C. García Paz, pola súa imbricación na zona que é
obxecto do noso estudio. Parte das nosas conclusións xa foron sinaladas por eles; non obstante con variacións significativas respecto das que concretamos
neste traballo.
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Fig. 9. Veigas de Conselo, vistas dende o norte, despois do asulagamento.

comarca limítrofe co territo9
rio descrito .

• A persoa sempre se envorquilla antes de adquiri-la condición de lobo.

Foron tantas as lendas escoitadas que darían pé a un novo
traballo específico, o cal sen
dúbida faremos máis adiante,
entrementres relacionaremos
as conclusións ás que chegamos mediante a análise de
ditos relatos. Son as seguintes:

• Cando, estando en forma
humana, prevén que lles volve
a fada, sempre avisan a quen
estea con eles, aínda que de
forma indirecta: “vaite que
che podo facer mal”, ou frase
parecida, pero non din que se
van a converter en lobos.

• A transformación en lobo
da xente vai sempre precedida dunha maldición –fada–
feita sempre por un familiar.

• Cando recobran, temporalmente, o estado normal son
bos, e lamentan o dano causado.

• Nin as temen nin son danados polas armas de fogo. Só se
poden ferir con armas cortantes ou con pedradas.
• A fada dura invariablemente
sete anos. Nalgún dos casos
que nos contaron a duración
xa vai inplícita na maldición:
“¡así te volvas lobo por sete
anos!”. Sen embargo a fada
pode desaparecer antes se se
consegue colle-la pel cando a
tiran e se queima “sen que
quede un só pelo”, xa que volvería a “facerse” de novo.
Tamén desaparece a fada ó

9.- Temos noticias doutro “foxo do lobo da xente” en Ardexaxe, neste último territorio, sendo a nosa intención investigar sobre o mesmo.
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POZO

Fig. 10. O “Pozo do lobo da xente” ó pé da presa.

facerlle unha ferida que sangre cando están en figura de
lobo, e sempre que a ferida
10
non sexa mortal .
• Se unha ferida lles causa a
morte esta non tería lugar no
sitio onde foi ferido. Ó respecto temos que dicir que non
sabemos dun só caso no que o
lobo da xente fose morto.
Mesmo no caso que relatamos
lembremos que nunca puideron leva-los ó pozo.
• Os lobos da xente non
comen a res nin o gado só

comen ás persoas. Nunca lle
comen o brazo dereito nin a
perna esquerda, pero esto
dise tamén do lobo do gando.
Poden, tamén, camiñar entre
os rabaños sen asustar o
gando.
• Pasados os sete anos, e desaparecida a fada, regresan ás
súas casas e non recordan
nada do acontecido; a xente
respétaos sen terlle en conta o
mal que fixeran, pero naide é
capaz de recordar como continuaron a súa vida despois.
• Os nosos informantes recor-

dan os nomes das víctimas
mortais ou dos que foron atacados, mais non lembran os
nomes dos lobos da xente,
aínda en casos tan concretos
coma o que tratamos, no que
eran xente do mesmo lugar
cás víctimas.
• Os curmáns, ou curmás, dos
lobos da xente aparecen con
frecuencia nos relatos, sempre como víctimas ou testemuñas do cambio de persoa a
lobo: “comeu a un primo
seu”, “estaba cunha prima
carnal cando lle veu a fada”.

10.- Segundo no lugar onde se faga o interrogatorio, o lobo da xente ó ser ferido recobra a forma humana ou fuxe sen máis comentario.
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Fig. 11. Vista xeral da Veiga de Parafita coa trampa ó fondo.

Abondando no que se di no
paragrafo anterior é normal
que recorden os nomes dos
curmáns, pero non os do
lobo da xente, cos que estaban emparentados.
• Canto o seu aspecto físico
humano, sempre son persoas
ben parecidas, xeralmente loiras –homes e mulleres– e co
cabelo largo. Son xente boa,
chegando á condición de
lobos por rencores, envexas,
ou celos dos que os maldicen.
• Tódalas lendas de lobos da
xente, en tódolos casos tive-

ron lugar nunha época determinada, que se pode fixar
entre o final do século XVIII e
todo o primeiro carto do XIX,
aínda que se detecta certa
confusión temporal, xa que
para o que semella ser un
mesmo caso dan épocas distintas o cal implicaría unha
fada máis longa, que non se
correspondería cos anos que
fixan para a mesma, ou sexa:
sete. Chegamos a esta conclusión partindo da indicación
do grao de parentesco das víctimas, ou testemuñas, con
persoas actuais, e tamén polo
coñecemento que temos dal-
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gúns personaxes relacionados, dos cales tíñamos referencias directas dos nosos
maiores, que os acordaban, e
nos transmitiron por outras
cuestións. No caso concreto
dun home que feriu a un destes seres non se pode leva-lo
seu nacemento mais aló do
1825.

VOCABULARIO
VERBAS LOCAIS CONTIDAS NO TEXTO
Abatidas
Corrida

Batidas
Batidas para caza-lo lobo

Cenza

Salto de auga no curso natural dun río. Na comarca diferéncianse tres denominacións na morfoloxía dun salto de auga: cenza, o curso da auga en caída; fervenza, a auga que se eleva no impacto contra o pozo, tamén a escuma que se
produce; finalmente mergulleira, o pozo excavado pola auga.

Curro

Cercado, sen cobertura para estabula-la res –cabras e ovellas– na tempada de
verán (ver Raigame nº2).

Empardecer

Tamén se di entre lusco e fusco. Refírese ó período do día entre a posta do
sol e a noitiña.

Esborrallar
Gado

Derrubar, desmoronarse.
Gando. Emprégase con preferencia para denomina-lo gando vacún.

Lanzafouces

Fouce da roza mangada nun rabo moi longo respecto ó habitual; aproximadamente dous metros.

Pinchacarneira

Acción de xira-lo corpo no aire, nun movemento, voluntario ou non, lanzándose de cabeza cara adiante para caer de pé ou sobre as costas según sexa a
acción: voluntaria ou por impulso alleo.

Quinchousa

Camiño estreito entre dúas paredes.
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DELFÍN CASEIRO NOGUEIRAS

Biografía, consultar «Raigame» nº3.

P E RS ON AX E S

P OP U L A R E S

Monchio de Corvilln,
o xigante de Magarelos
RAMÓN FERNÁNDEZ PÉREZ
MAGARELOS (ALLARIZ) - 1916 - 1944.
2,40 m. de altura, 150 Kg. de peso, un 56 de pé.

Delfín Caseiro Nogueiras
Ourense, a 8 de Abril de 1997, 53 anos transcorridos desde o pasamento do Monchiño.

sua história non perdurou nas enciclopedias
mais fica especialmente
gravada na memória de veciños
de Magarelos (Allariz) e de
Lampaza ou Ludro (Rairiz da
Veiga), asi como dos parentes de
Fontao (Allariz), que compatiron
con el tempos de calamidade e
de glória. A sua figura imponente e ben proporcionada –coincidéncia nos informantes– permanece nos ollos de cantos tiveron
ocasión de presenciá-lo; primeiro, en terras de Allariz; despois,
en distintas zonas da província
de Ourense e tamén na capital;
finalmente, noutras cidades de
Galiza (Vigo, Lugo) e en boa
parte das cidades da metade
norte da península.

A

Durante anos, o Monchiño foi
literalmente un espectáculo,
home-espectáculo ou homeactuación, fenómeno social, con
importantes benefícios económicos para el e para os seus promotores e acompañantes.
No bar O Palleiro de Lampaza
exhíbense, en lugar ben visíbel,
unha fotografia na que aparece
o Monchiño e un dos zapatos
que utilizaba, definido pola creatividade popular desta maneira:

“ o zapato do Monchiño
serve para berce de meniño”.
Ramón Fernández Pérez naceu
en Magarelos o 26 ou o 30 de
Agosto de 1916 (aparece asen29
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tado no rexistro civil de Allariz
con data de 1 de Setembro). Seus
pais, Xermán e Concepción, eran
labradores; ela, natural de
Fontao; el, de Magarelos. Seu
irmán Venáncio, que librara do
servizo militar por non dar a
talla, morreria despois na guerra
civil ao ser recrutado. Tamén o
Ramón librará do servizo militar,
por exceder dos 2 metros de
talla. Unha irmá, Xúlia, a única
que deixou descendéncia, viviu
até hai moi pouco tempo.
A casa familiar, como case todas
na época, era moi humilde: practicamente de planta baixa, coa
traseira metida nunha grande
rocha, aproveitando unha parte
do baixo para a corte dos animais.

O pai non tardou en marchar
para Cuba e desentender-se da
muller e dos tres fillos. Nunca
máis se soubo del até que, vello e
pobre, regresou a Magarelos
para morrer (daquela xa morreran o Venáncio, o Monchiño e a
Concepción). A mai vira-se
empurrada a pedir polas casas
da zona e mesmo polas da Límia
na procura de unha axuda coa
que aliviar a fame que pasaban
(nen sequera podian cebar).
Magarelos, lugar da parróquia
de San Trocado no concello de
Allariz, está encostado no monte
o Outeiro do Piñeiro e situado á
altura da verea que comunicaba
Allariz e Celanova, transitada
particularmente polos arrieiros e
polos zapateiros de Allariz que
se desprazaban á vila veciña
para facer traballos de encarga.
Por riba de Magarelos, a verea
afundia-se entre leiras e toxeiras,
o que propiciaba as bromas dos
rapaces que, aborrecidos mentres gardaban o gando, botaban
terra e frouma sobre as cabezas
dos viandantes provocando o
natural enfado.

O zapato do Monchiño, exposto no bar “O Palleiro” de Lampaza.

Quen nos conta todo isto é
Rodrigo Ferreiro González, máis
coñecido como o Sotil, de 83
anos, compañeiro de escola e de
xogo do Monchiño, un dos sete
veciños que seguen morando en
Magarelos; en tempos do
Monchiño chegou a haber 16. O
Monchiño e o tio Rodrigo estudaran xuntos na Portela. O tio
Rodrigo lembra un rapaz delgado como unha frauta e picando a
alto, queixando-se sempre coa

fame; frecuentaba a casa farturenta dos Sotil onde rillaba nas
castañas como un descosido;
grande xa, collia-as no canizo
sen necesidade de erguer os brazos; unha presada delas chegaba para todos os presentes. O tio
Rodrigo, que participa na guerra
civil e resulta ferido na batalla de
Teruel, volveria ter, anos máis
tarde, unha estreita relación co
Monchiño cando se tivo que ocupar de por-lle durante meses as
inxeccións, para combater a
afección de tuberculose que
padeceu.
Outra veciña de Magarelos,
Benigna Domínguez Ferreiro,
aínda o ve, coa sua actitude
indolente, sentado durante horas

Á esquerda, casa familiar,
substancialmente modificada,
na que naceu, morou e
morreu o Ramón.
Magarelos.
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Partida de nacimento
do Monchiño.
Rexistro Civil de Allariz.

Berraba moito pola mai pedindo-lle comida ou auga. O tio
Rodrigo recorda frases tan singulares como “torne-me as moscas,
madre!”. Tamén acostumaba
escapar da casa e a mai tiña que
andar berrando polos camiños
na sua procura. Contodo, a xente
non se metia nunca con el.
Debeu comezar a medrar con
forza aos 14 ou 15 anos. Ao primeiro dormia enguruñado na
cama de medidas normais; un
dia dixo-lle á mai que non queria
seguir dormindo asi; dito e feito;
deitou-se, estirou-se completamente e a estrutura veu-se abaixo. Ese dia acordaron construir- lle un leito novo, axustado á sua
medida.
no laxón que hai diante da casa
familiar.

Rodrigo Ferreiro González, O Sotil, amigo e “enfermeiro” do Monciño.

Todos manifestan que era moi
ben parecido; non tiña barba e
conservou durante toda a vida os
dentes de leite, moi ben feitos.
Uns afirman que era intelixente e
moi falador; outros presentan-no
como desleixado e infantil. Case
sempre manifestaba unha grande
desgana, apatia, decaimento;
achacaba-se-lle á debilidade que
padecia nas pernas, dada a deficiente alimentación (desde que
comezou co espectáculo, tiña
moita máis axilidade e fortaleza).
31
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Na feira de Allariz logo se converteu en atracción permanente
desde que ali chegaba. Ollaba
para a xente que o contemplaba
pasmada e espetaba-lle: “que
carallo me mirades!?” Refire o tio
Rodrigo –máis unha vez– que
gostaba moito de dicir “carallo!”.
Os nenos comezaron deseguida
a anunciar a sua presenza: “– aí
ven o xigante! mira como lles
toca coa man aos tellados das
casas e dos canastros!”.
A vida do Monchiño mudará
radicalmente o ano que decide ir
traballar ao Ribeiro na cava das
viñas. O descanso dominical
leva-o a Ourense onde se pára a
presenciar o espectáculo que con
unha foca presentaba un portugués. Cando o Monchiño levantou a vista, percibiu que todas as
olladas estaban cravadas nel.
Tamén a do portugués, quen lle
propón ao instante que se incor-

pore á “compañia” para percorreren xuntos a península.
Outras informacións sinalan que
a sua etapa de home-espectáculo
comezou con un tal don Paquito,
anano, unha especie de empresario circense, que se dedicaba a
alugar locais para montar espectáculos, e que inicialmente saía
ao escenário xunto co Ramón;
personaxe singular e moi influinte no Ourense daquel tempo; tiña
duas fillas mozas que chamaban
a atención polo seu extraordinario tipo.
Fose como fose, o verdadeiro
promotor habia ser o seu primo
Ricardo Pérez Lorenzo, natural
de Fontao, que no ano 1941
casaria con Rosa Muiños Feijoo,
veciña de Lampaza, localidade
na que segue residindo na actualidade. Ricardo morreria aos 71
anos, en 1980.
A tia Rosa, con 79 anos, avoa do

proprietário do bar O Palleiro
que accedeu xenerosamente ás
nosas demandas, abre-nos cordial as portas da sua lúcida e rica
memória e ofrece-nos desinteresada a valiosa documentación
xeográfica que garda como un
tesouro. O Ricardo coincidirá na
guerra co Xosé, irmán da tia
Rosa, e fixeran-se moi amigos. O
Ricardo comezou a escribir-se
con ela, que non lle queria contestar; ao cabo acabou facendo-o, a instáncias do irmán.
O Ricardo e o Monchiño principiaron a sua sociedade no ano
39. A recadación, deducidos os
gastos, repartia-se entre os dous
ao 50%. Cada un pagaba coa
sua parte os empregados que
contrataba. O Ramón levou contratado durante anos un primo de
Fontao, David Pérez González,
para que lle fixese compañia e
para que o atendese no que precisaba. Tamén contratou a Xosé
Domínguez Ferreiro, veciño de
Magarelos (a sua viúva reside
aínda aqui).
Nas primeiras saídas alugaba-se
un local para a montaxe do
espectáculo; a afluéncia de xente
aumentaba de tal maneira que
logo resultou difícil encontrar
locais con tanta capacidade. A
solución, facer-se con unha
carpa, como a de un pequeno
circo, mais suficiente para acoller
unhas 300 persoas.

Rosa Muiños Feijoo,
a primeira pola esquerda.
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Na planta baixa
desta casa,
hoxe abandonada,
estivo a concorrida
taberna do Ricardo
e da Rosa.
Lampaza,
á beira da estrada.

A temporada –duraba seis
meses, desde Abril até Outubro–
organizaba-se de modo que a
estáncia en cada localidade coincidise coas festas patronais e non
houbese necesidade de ter que
regresar á casa até a conclusión.
Soía-se comezar en Astúrias;
conta a tia Rosa que era onde
máis tempo paraban; a Oviedo,
Xixón, Sama de Langreo, Llanes
e outras moitas localidades acudian todos os anos. O percorrido
continuaba por León, Paléncia,
Miranda de Ebro, Burgos, Bilbao,
Zaragoza, Calatayud, Barcelona, Reinosa, Santander, Segóvia,
Madrid,... A única cidade galega
que viu o espectáculo foi Lugo,
durante unhas festas do San
Froilán. En Ourense non se organizou nunca pois consideraba-se
que o Monchiño xa era aqui moi
popular.
As viaxes facian-se en tren ou en
coche de liña; a carpa transpor-

taba-se nun camión contratado.
Desde o momento en que se chegaba á localidade de destino, o
Monchiño non puña un pé fora
da carpa. Nela pasaba as vinte e
catro horas do dia: ali comia,
dormia e mataba o tempo até o
comezo das actuacións; as ocupacións eran ler, escribir e conversar ocasionalmente cos seus
acompañantes (Que pensamentos habitarian a sua mente
durante eses longos períodos de
tempo!?).
O espectáculo era exclusivamente el. O Ricardo facia a solemne
presentación: “Monchiño, o
home máis grande do mundo!”
Datos persoais do protagonista;
relación das medidas máis chamativas, asi como a dos alimentos e bebidas que constituen a
sua alimentación diária; gabanzas a respeito do seu carácter e
do seu comportamento. Con
antelación, a propaganda inserida en xornais e meios radiofóni33
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cos exaxerara algo as suas
dimensións e a sua ración diária.
A seguir, saída espectacular e
estelar do Monchiño que aparecía por entre o longo cortinado
que ocultaba o recinto que constituía a sua morada durante seis
lentos meses do ano. Entraba con
andar pausado, calmoso, como
arrolando-se ou bambeando-se,
con grandes oscilacións laterais
do seu enorme corpo (tiña unha
perna máis curta que a outra),
elegantemente vestido, con traxe
confeccionado á medida e sempre do mesmo pano e coa
mesma feitura que o do Ricardo.
Os acenos e manifestacións de
asombro debian suceder-se
durante minutos.
O Monchiño sentaba, entón,
nunha cadeira e erguia-se várias
veces, aproveitando os intervalos
en que permanecía dereito para
mostrar ostensibelmente as mans
e os pés. A sua man cobria com-

pletamente unha peza de pan.
Saudaba educado e facia un
breve relatário biográfico incidindo sobre todo nas fames da
infáncia e da adolescéncia.
O Ricardo animaba logo ao máis
alto dos presentes para que saíse
ao escenário a medir-se co
Monchiño; nunca apareceu ninguén que lle sobrepasase o peito.
Median-se tamén mans e pés; a
man dos que subian para confrontá-la coa do Monchiño só
chegaba á base dos dedos deste.
Comparaban-se pernas, brazos,....
A tia Rosa que, tras o matrimónio
co Ricardo, se incorporou ao
grupo e participou en toda a temporada do 41 ocupando-se das
entradas –os fillos (3) apartarianna despois do espectáculo– lembra ben a afluéncia masiva de
público ás actuacións. As localidades do pavillón enchian-se
sesión tras sesión –eran moitas as
que se facian cada xornada– ao
longo dos días que duraban os

festexos. Os adultos pagaban
unha peseta; nenos e soldados,
50 céntimos. A tia Rosa manifesta que era bastante frecuente
superar as 500 pesetas de caixa
por día. Eran tempos de fortuna e
fartura para eles, nunha sociedade necesitada de evasión e
empeñada en enterrar misérias e
feridas da posguerra.
Foron seis temporadas intensas
–de 1939 a 1944– marcadas
polo éxito. Só nunha ocasión
houbo un incidente que supuxo
unha certa diminución de asistentes durante a temporada seguinte:
o Ramón, algo desasosegado,
dera-lle con un caxato a un rapaz
que axecaba por unha xanela.
O Monchiño non quería ficar só
nunca; nen sequera cando acudia co Ricardo á consulta médica
–duas veces por ano para controlar o crecimento; no camiño reiteraba-lle: “-non me deixes só co
médico, que me mata para investigar”. Un doutor seica lle dixo
que cando parase de medrar

morreria; todos coinciden en
sinalar que morreu medrando.
Habia grande controversia verbo
da sua sexualidade: mentres el
rexeitaba todo ofrecimento, fose
físico –profisionais do sexo que
eran levadas ao seu recinto–,
fose romántico –adolescentes que
se enamoraban perdidamente
del en cousa de minutos–, había
quen sostiña que as relacións
sexuais constituían unha terápia
decisiva para a sua sobrevivéncia. O certo é que non hai constancia de que tivese nengunha
relación amorosa nen nengunha
experiéncia sexual. Contodo,
unha vez, estando na casa dos
Sotil, manifestara que el tamén
quería ter unha moza ao tempo
que miraba con ollos pícaros
para unha das rapazas ali presentes; tamén gostaba de tocarlles as pernas ás mozas que o
observaban desde os corredores
durante as festas de Corvillón.
Entre temporada e temporada
sopesaban-se e intentaban-se
novas posibilidades. Un ano foi
levado a Vigo co fin de explorar
as suas aptidudes puxilísticas; a
experiencia non pasou do cartaz
anunciador e do debuxo en posición de combate que ilustran a
fotografia.
Tamén se chegou a falar de unha
oferta de 2 millóns de pesetas
para percorrer Norteamérica
durante un ano, mais os médicos
desaconsellaran a viaxe.

Zapato do Monchiño,
un 55 “esparramado”.

34
~

De esquerda a dereita, Ricardo Pérez Lorenzo, David Pérez González, o Monchiño e Xosé Muiños Feijoo.

Inclusive lle mercaron un acordeón para amenizar a sua actuación, pero non lle daba nengun
xeito.
No mes de Outubro o Monchiño
retornaba a Magarelos onde
pasaba outono e inverno.
Xoán Bautista (73 anos; estivo 42
no Brasil), Raimundo (75 anos;
pasou 38 no Brasil) e Eduvixes
(82 anos; non saíu do lugar)
Pérez González, irmáns do
David e curmáns do Monchiño,
residen en Fontao na mesma
casa onde, sendo nenos e mozos,
pasaron xuntos moitas tardes.
Tarde outoniza, de castañas asadas na lata sobre a lousa do

chan e de viño tinto novo e fresco, que transcorre en espléndida
paraxe, debuxada polas casas
de pedra vella confundindo-se
coa cor amarela da túnica dos
castiñeiros que cobre canas e
chan. Hospitalidade afábel e
aberta conversa fluída sen receos. O primeiro que manifestan é
que o Ramón non era de moito
comer, que lle gostaba máis o
viño. Sentaba case sempre na
maseira do pan, que se lle axeitaba bastante ben.
Un hotel de Ourense chegara a
ofrecer-lle 25 pesetas de soldo ao
dia, manutención e aloxamento,
só por ficar durante unhas horas
á porta do establecimento.
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Lembran-no alegre e moi rideiro,
intelixente e moi falador. Tocaba
unha frauta de bambú que el
mesmo construíra. O Ramón non
era amigo de ir ás feiras nen ás
reunións de mozos e mozas nas
tardes dos domingos, nos fiadeiros ou nas tarefas agrícolas
comunais. A perna máis curta
acabou amolando-o ben e obrigou-no a ter que andar con un
bastón. A xente respeitaba-o,
non se metia nunca con el.
Os meses do frio rendian e habia
tempo para todo. Ás veces, o
Monchiño achegaba-se até
Lampaza, a onde se dirixia
seguindo o camiño do monte
desde Corvillón (9 quilómetros).

Facia o traxecto nunha besta. En
Lampaza pasaba o máis do
tempo na taberna do Ricardo e
da Rosa, sentado comodamente
na barra; a taberna era o centro
de reunión lúdico do lugar e da
zona; os mozos marchaban dela
a todas as horas da noite para
encher de cantos e esgutios todos
os camiños do monte.
A memória volve aos paseos dos
domingos pola estrada e aos bailes con acordeón e pandeireta na
aira até entrada a noite; e tamén
á feira da Pereira ou á festa da
Ascensión na Feiranova que convocaban a toda a mocidade da
volta –daquela habia en
Lampaza 18 mozos e 21 mozas;
nos outros lugares as cifras eran
moi similares– para baleirar as
pipas de viño e as garrafas de
xerez dos taberneiros. A tia Rosa
non pode evitar a comparanza
entre as festas das cidades que
ela visitara –duraban até altas
horas da noite– e as das aldeas,
que se celebraban só durante o
dia, tendo as mozas que retirarse ás casas ao cair a noite.

O tio Delfin o “Zapateiro”, irmán
da señora Rosa, veciño de Ludro,
andou dous anos co Ricardo,
mais non coincidiu no espectáculo co Monchiño, aínda que o
coñeceu ben. Chamara-lle a
atención a sua voz bonita e arrogante. Define-o como “algo
rapaceiro”; comenta que non se
lle podia deixar ver a sobremesa,
porque era o único que queria
comer e non probaba outra
cousa. Ao parecer, habia moita
xente á espectativa para intentar
contratá-lo.
O Ricardo incorporara ao espectáculo un rapaz da parte de

En Magarelos, o Monchiño non
facia nada. A mai pedia-lle que
a acompañase a tornar a auga
para regar; el dicia-lle que iria se
ela lle tornaba un pouco as moscas. Outras veces tamén se paraba diante dela e soltaba-lle:
“– mamá, ven que te ergo para
che dar un beixo”.

Certificado de defunción
do Monchiño, expedido
polo Rexistro Civil de Allariz.
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Verin; tiña 11 ou 12 anos pero
semellaba ter 6 ou 7. Baixiño e
moi gordo (máis de 70 kg.);
“amonicaba-se” moito, pola vida
solitaria que tiña que levar.
Durante unha temporada formou
parella co Monchiño. Aínda
manterian o espectáculo somente
co pequeno duas temporadas –as
duas nas que participa o tio
Delfin– mais con unha progresiva
diminución de público até o desmantelamento definitivo.
O Monchiño morre novo, como
todos os xigantes. A morte en
idade temperá é un dos signos do
xigantismo; outras manifesta-

cións son a asténia –falta ou
decaimento de forzas, desgana–,
o infantilismo –o timbre de voz,
comportamento–, atrófia xenital
e o efeminamento –imberbe, o
Monchiño era capaz de extraer
leito dos peitos premendo-os–.
Distinto foi o caso do tamén chamado xigante de Güin (Bande),
de 2 metros de altura –cando
pasaba no seu burro, arrastraban-lle os pés– mais que non
padecera a enfermidade.
Tiña os pés bastante pequenos, o
que o obrigaba a oscilar constantemente sobre eles, e viviu
máis de 60 anos.
O Monchiño mostraba tamén signos de acromegalia (grande desenvolvimento de pés, mans e cara).
A morte chega-lle en Magarelos
o dia 8 de Abril de 1944; tiña 27
anos. O certificado de defunción

XIGANTES DOS QUE A
HISTÓRIA DÁ NOTÍCIA
Semella como se eses seres fabulosos da mitoloxia grega, fillos de Xea
e de Urano, quixesen humanizar-se
de cando en cando para manter
vivo e mesmo acrecentar o mito.
Os primeiros xigantes dos que nos
fala a história de maneira individualizada foron o filisteu Goliat e o
imperador romano Maximino, aos
que se lles atribuíu unha altura de
2,50 metros. Hai tamén referencias
aos xigantes exípcios eunucos.
O paso do tempo irá traendo moitos
outros nomes: o xigante calabrés do
papa Xúlio II; un membro da tribo
africana dos Watusi, que chegaria
aos 2,60 m.; o irlandés Magrath

establece como causa do pasamento unha tuberculose pulmonar. Estivera mal durante boa
parte do inverno. A xente recorda que estaba defunto o dia de
Xoves Santo.
O falecimento ocorreu o mesmo
ano en que o seu promotor se
entusiasmaba coa idea de organizar saídas ao estranxeiro
(Portugal e Franza).
Cosumida a sua vida, agrandou-se a lenda. A caixa para o enterramento debeu ser construida o
mesmo dia en que finou; colocaron-lle dez asas para o seu traslado. O seu curmán e acompañante David contemplaba axoellado e pensativo a cara do
defunto; subitamente caíu enriba
do cristal da caixa e rompeu con
grande estrondo. A xente pensou
que fora o Monchiño, que revivia, e comezou a fuxir, presa do
medo, cara ao outeiro.

(1736 –1760), de 2,25 m.; o chinés
Chang, de 2,35 m.; o austríaco
Wilkemnaier, morto en 1887, de
2,62 m.; o alemán Jorge Auger, de
2,5 3 m., que casou con unha anana
que coñecera no circo no que traballaban; o helvético Constantin, de
2,60 m.; o xigante portugués Mazas
e o estadounidense Hutchinson, que
competiron durante algun tempo
como loitadores–, a xiganta británica Amma, de 2,35 m. , e outra
xiganta alemana de 2,30 m., as únicas mulleres mencionadas;...
Os xigantes de estatura máis colosal
dos que se dá conta son o ruso
Machnov, presentado en Nova
Iorque en 1906, que chagaba aos
2,80 m. e que morreu aos 24 anos,
e o finés de Topinard que mediria
2,84 m.
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O seu corpo repousa no cemitério da parroquia de San
Trocado. Pouco tempo despois de
lle ter dado terra, difundiu-se a
notícia de que o párroco don
Ramiro vendera o cadáver do
Monchiño para a investigación
médica. O rumor encargou-se
máis tarde de responsabilizar da
venda ao Ricardo e mesmo á sua
mai. O cura non quedou nada
conforme e nove anos após a
morte do xigante, aproveitando o
enterramento da mai –en 1953–,
fixo abrir o cadaleito del para
que os ali presentes pudesen
comprobar que o seu corpo permanecera sempre no camposanto. Efectivamente, ali estaba: case
intacto aínda; gravata, camisa e
traxe impecábeis–, só algo afariñadas as mans, tal como relatan
testemuñas vivas que o presenciaron. O ataúde da mai depositou-se sobre o do Monchiño (quizais para acabar definitivamente
cos rumores inculpadores!?).

Sen embargo, a história médica
rexista como o home máis alto do
mundo até a actualidade o estadounidense Robert Pershing Wadlow,
que naceu en 1918 e morreu en
1940; chegou a medir 2,72 m.,
pesaba 220 kg. e os pés andaban
polo meio metro. Unha reprodución
exacta de Wadlow está exposta na
Casa do Home da Coruña (Domus).
No Museu Etnolóxico de Madrid conserva-se completo o esqueleto do
xigante Agustin Luengo (!!) e Capilla,
natural de Puebla de Alcocer
(Badaxoz), que media 2,25 m.
É probábel que aínda viva hoxe o
xigante paquistani –sobrepasaba os
2,50, m.– que se converteu no centro
da espectación para os visitantes do
pavillón do seu país na Exposición
Universal de Sevilla de 1992.

Ramón Fernández Mato. 1913

JORGE MARTÍNEZ JIMÉNEZ

(ver biografía en «Raigame» nº2)

i t e r a t u r a

A V I DR E I R A
E M B A Z A DA
Escaparate de horas.
Recordo
do primeiro libro
de Fernández Mato.

este anubrado sábado de tardiña desocupada, entro polo emparrado arco de
Mazarelos e, enviso, fico parado perante
a fachada do antigo colexio dos xesuítas, onde
esculpidas están as armas reais e as do arcebispo
José de Yermo; árido apelido ese para o ilustrado
século en que o prelado viviu. A forza de lle dar
voltas e máis voltas, chega a me desacougar a
palabra ermo e, degoirante de aromas de ansia e
luz, busco amparo na amorosa Magnolia grandiflora desta praza de Mazarelos; magnolia baixo
da que querería eu ouvir un hialino balbordo de
marés, amecido el ó murmurio dun luído parolar
socrático, saído das sombras desas árbores platónicas que, segundo Juan Gil-Albert, os plátanos
son. Mais ningún mar desatracou para aquí chegar; nin argazo, nin gaivotas, nin mascatos, nin
mastros nin proas. Non hai mar, non. E mais tampouco das sombras dos plátanos de Mazarelos sae
discurseo ningún; arestora, nin o rechouchío de distraídos paxaros enche tan grande baleiro. Évos,

Jorge Martínez Jiménez

este, un mundo de estatuas silentes: Montero Ríos;
san Francisco Xabier e santo Ignacio –na igrexa
dos xesuítas–; Xoán de UIIoa, o conde de
Monterrei, Álvaro de Cadaval, e Lope Gómez de
Marzoa –todos, no ático do edificio neoclásico da
Universidade–; Alfonso II –no Castro–. E eu, lembrando a José Bergamín, véxome nun “soliloquio a
la sombra de las estatuas”, coas miñas mans de
area e páxinas de libro, á busca dun latexar de
vida, mentres solitario, o corazón, neste inerte
museo de ausencias, devala cara ás crepusculares
paisaxes dos meus adentros. Pero, tamén, silandeira chega unha solermiña airexa de vida que me
vén salvar do meu esgarecer; dous namoradiños
andan por aquí a demorar, e, ilustrando os versos
do saudoso Aquilino Iglesia Alvariño –“E mozos
ledos bicándose cunha/ tristeza moi leve./ Vida,
vida, vida!”– fanme dar co meu agochado entusiasmo e lembrar o poema Ó longo das ribeiras: “Ientón eu ergueréi as velas todas/ destas horas
ancradas,/ pobres, ermas, sin páxaros nin vento”.

N
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Lustres Rivas,
Fernández Mato,
amigo

na curta rúa ficara pra nós un pouco do quentor dos
anos nenos (...)”. Moitos anos antes que a don
Ramón, a fins do século pasado, tampouco non era
difícil sorprender a outro ourensán, médico, o intemperante don Heraclio Pérez Placer, coas súas
Narraciones compostelanas baixo do brazo, encamiñándose polo Tránsito de Gramáticos cara ó local
da Sociedade Velocipédica Sport (en Mazarelos),
que el presidía, ou ben cara á casa onde o ilustre
polígrafo e coengo López Ferreiro nacera, na praza
da Universidade. E don Ramón María del ValleInclán – “los valientes y el buen vino tienen poca
dura”, escribira–, que viña de retirada á Compostela
dos seus anos mozos, dende a primavera de 1935,
non perdoaba a cita para aquí xantar, no Asesino.

E erguerei eu, si, as velas, para negar esta hora
morta, e recobrar o agarimo, tinxido da color da
resoancia das chorimas, que eu sempre sentín por
este pétreo mundo que, dende hai tempo, quixen
gravar en min con arrecendo a vexetación húmida e
a sol. Non hai aquí mar, non; e, con todo, recordo
que nas compostelanas mañás frientas e con néboa
baixa, alancando eu da rúa do Castro, e
Entrepraciñas, cara á porta de Mazarelos, sempre
me semellou o bar El Mañoso, coa súa grande cheminea de latón ferruxento, un barco disposto a zarpar –“Este bar ten balances/ E tamén está listo/ pra
se facer á vela”–; de modo que, o meu, máis que
alancar era navegar no Constantino Candeira, con
Manuel Antonio, rumbo ó bar Viño, porto onde,
noutrora, nocturnamente desembarcaban os xoves
enrolados no galeguismo, de fe europeísta, sobre os
que Franco Grande escribe en Os anos escuros; bar
ese, o Viño, que seica fora o escenario que os amigos escolleran para homenaxear a Lorca nunha
noite de maio de 1932. Tamén don Ramón Otero
Pedrayo, nos seus tempos santiagueses, gostaba de
pervagar pola rúa e porta –que el chama loureada–
de Mazarelos, na procura dos pasos decimonónicos
do seu pai, estudiante de Medicina: “Gostamos, de
noite, pasare de vagariño por Mazarelos. Como si

Ando agora confortado eu con tales remembranzas,
tiradas de vellas lecturas, e paseo con agrado polo
mundo este que deixo limitado por San Fiz de
Solobio; o desaparecido convento das clarisas de
Santa María a Nova –actual Facultade de
Xornalismo–; a virxe da Paz –nas mercedarias de
Patio de Madres–; a fonte de Santo Antonio –que xa
case non deita auga polo cichón–; a Nosa Señora
dos Remedios –xa sen o candil que, hai moitos anos
atrás, a iluminaba tódalas noites; e que inspirou, tal
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de Rego; atristurado xa, nese ano de 1914, pola
estrondosa ruína do seu irmán Lorenzo –prestamista
e axente de Bolsa–, quen se viu forzado a se refuxiar
en Cuba, soñando alí, quizais, cos esplendorosos
tempos da súa Casa de Augas de San Lorenzo, de
grandes e luxosos salóns para os lucidos bailes de
sociedade; da illa caribeña volvería velliño e case
sen luz nos ollos. Sonada ruína foi esa, que anuciu
de dor a unha familia de católica militancia e moi
achegada á Compañía de Xesús, na que un irmán
dos citados –Jesús e Lorenzo–, Santiago López de
Rego Labarta, profesaba, e que sería consagrado
como bispo en Tokio no 1923; na biblioteca Lago da
Universidade teño folleado o libro Indulgencias
auténticas y su calendario que Su Ilustrísima deixou
escrito, e que Couceiro Freijomil cita.

virxe, unha fermosa e pouco coñecida narración, “El
faro”, que Pérez Placer destinara a ser publicada en
páxinas de xornal–; a xa inexistente virxe do Portal
–non a de Belvís senón a que houbera fronte ás
Orfas; onde estaba o hospitaliño de Salomé, ó que
ían buscar acobillo, coa alma e os vestidos esfarrapados, tódalas pobriñas desherdadas e botadas á
miseria e á esmola deste feliz mundo–; a igrexa de
Santa María de Salomé; e as rúas de Entrepraciñas
e o Castro; esta última aínda cos ecos do Pondal de
1859. A devoción, o estudio, o retiro, a literatura, o
hábil mercantilismo, a folganza sabia que o viño das
antigas cepas de Galicia trae no seu gusto, todo,
todo cabe dentro desas lindes anotadas. Irmos de
Solobio e a rúa do Castro á porta de Mazarelos
–“perquan pretiosus baccus venit ad urbem”– é trasladarnos das orixes castrexas e as raigañas da peregrinaxe ó medioevo do Codex Calixtinus e Aymerico
de Picaud. No século XIX aínda os resabiados arrieiros que viñan coas pipas de viño, entraban polo
arco de Mazarelos.

Da concepción que, daquela, da cidade tiñan arquitectos coma Jesús López de Rego, nada sabemos; da
filosofía na que asentaban a súa valoración da paisaxe urbana, nada deixaron escrito. Da súa intencionalidade e emoción estéticas quédanos a obra,
que tratamos de descifrar. Moi preto de Cardeal
Payá, no lugar en que fai esquina a Caldeirería con
Tras de Salomé –Caldeirería 54-56–, admiro a sensibilidade ornamental que o arquitecto lugués Daniel
García Vaamonde e Maciá –de inesquecible estadía
en Ourense– aplicou á solidez do edificio oitocentista (1893) que, pouco antes de el finar, aí concebiu.
Coma unha volainiña saída das escuras lagorzas do
esquenzo vénme o nome deste arquitecto lugués, de
Sarria, cando me coincide pasar polo quiosco da
música da Alameda, ou pola casa número 32 da
Rúa Nova, onde moraba coa súa dona, Delia; irmá,
ela, do combativo avogado e poeta ourensán
Alberto García Ferreiro, fundador e director do xornal La Defensa de Galicia (1893), quen pasaría os

E foi vindo a noite, de vagariño, sen eu me decatar;
e, agora, esta é xa unha tardiña de lámpada acesa.
Empezan a coller vida os lampións das prazas e
rúas, e estas arquitecturas do XVI, do XVII, do XVIII
e XIX con salferidas pencas románicas e modernistas, dan en xogar con eléctricos feixes de luz e ángulos de fría escuridade. Non hai desesperanza ningunha en min, e, querendo negar os versos de
Huidobro, “Es inútil mirar los astros/ O interrogar
las piedras encanecidas”, nesta noite de ceo entoldado, ando a galistrar nas fachadas das casas, á
busca dun latexar de vida, ou de dar, tan sequera,
cun ramallo de historia doutros tempos. Na rúa de
Cardeal Payá –antiga rúa da Zapatería Vella, onde
morara o tradicionalista Vázquez de Mella, todo el
carlismo e reaccionario agrarismo de Solidaridad–
reparo na traza modernista do edificio, con número
2-4, que o arquitecto santiagués, tamén arquitecto
diocesano e profesor da Escola de Artes e Oficios,
Jesús López de Rego, fervente católico, levantara
polo 1914 –con posteriores modificacións de
González Villar–, no soar que antes ocupaban
unhas humildes casoupas. Prolífico arquitecto, López

seus últimos días de vida, aquí, en Compostela, nese
domicilio de Rúa Nova, número 32, piso segundo.
Hoxe, na casa esa, nada hai que nos recorde a presencia do progresista Alberto García Ferreiro no
Santiago que moito amara e que fixera posible que
florecesen os versos do seu poema Compostela:
“Compostela/ Ben te vexo/ Co-as cen torres/ Dos
teus tempros/ Espetadas/ Nos teus ceos/
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no 1843 en Poschiavo (Suíza), e chegado a
Santiago arredor do 1880– sempre axudado, na
dirección e administración do Suízo, por un dos
varios sobriños que con el vivían, por Clemant,
Clemant Mengotti Harguindey, nacido en Buenos
Aires. De todo o que tivese que ver coa arte culinaria estaba encargado José Mariño, un home, recén
vido das Américas, que presentaban como grande
coñecedor das cociñas española, italiana, francesa,
inglesa e alemana.

Com’alfanxes/ Xigantescos/ Ti non sabes á ley que
che gardo/ Y-o amor que che teño.(...)”. O nome do
poeta e o do arquitecto quedarán para sempre vencellados á lírica da composición “¡Paso!”, de
Chorimas (1890), que o vate ourensán adicara a
este seu cuñado Daniel.
Non sei se por causa deste morriñento froallo, desta
vagaceira babuxa que empeza a caer, ou se por
causa do “impensado rumbo de mis andares”, veño
parar á cafetería Candilejas, de Cardeal Payá. Este
Candilejas que recorda á autobiográfica película
Limelight (Candilejas), de Charles Spencer Chaplin;
película por el dirixida, coa axuda de Robert Aldrich
–o Aldrich dos western Apache e Veracruz–.
Sentado a unha mesiña de café, abeirada a unha
ventá con vidreira –estas vidreiras de espera inútil–,
escribo as rápidas liñas que estades a ler. De fronte
teño a unha xove e fermosa morena, soa, nunha
mesiña onda a ventá. ¡Quen me dera dicir que xa é
miña!; mais eu non son Hemingway, nin pedín un
ron Saint James, da Martinica, nin estou a comer
ostras de regosto metálico, acompañadas de fresco
viño branco. Isto non é París, París era unha festa,

O nome do hotel e o do seu dono –apegados ó da
cidade– andaron polo mundo adiante, durante moitos anos. Recordábao eu agora, en relación a
Antonio Rey Soto, porque no Suízo fora homenaxeado o xove Ramón Fernández Mato (domingo,
24/VIII/1913), con motivo da publicación da súa
primeira obra, El atrio profanado; e, tamén, antes ca
el, aí recibira homenaxe, nese mesmo hotel,
Castelao (xuño de 1912); e, ¡como non!, Curros, na
súa visita a Compostela no 1904, aí fora agasallado. Tal libro de Fernández Mato fora apadriñado
por Rey Soto; e, así o recoñece o novel escritor nas
liñas manuscritas, a lapis, que puxo no exemplar
–conservado na biblioteca do mosteiro de Poio– que
adicou ó crego ourensán: “Para Antonio Rey Soto,
padrino y redentor de este libro deshonroso.
//Ramón”. Grande valedor debía ser o crego e
poeta Rey Soto para algúns xoves artistas; tanto apadriñaba o primeiro libro deste médico recén titulado
(curso de 1911-1912), Fernández Mato, como oficiaba no casamento de Castelao– outro médico e
prometedor artista, daquela– con dona Virxinia
Pereira Renda, na Estrada (sábado, 19/X/1912),
voda, esta, celebrada dous meses despois de que
don Miguel de Unamuno, de visita por Compostela,
tivese levantado a pulso –en arrufada demostración–
o botafumeiro da Catedral (agosto de 1912).

nos anos vinte. Máis ben, teño a impresión de ser eu
un predicador retórico –deses que se predican a si
mesmos– cun vaso de aséptica auga mineral enriba
da mesiña esta do café Candilejas. ¡Non Candilejas,
Falenas puideron chamarlle!; Falenas, que é título
dun libro de Antonio Rey Soto, en quen estou a pensar porque, coa rúa Cardeal Payá de por medio,
aquí fronte a onde estou, teño o edificio, de vistosa
arquitectura e fasquía urbana, que o mestre de obras
Otero e López levantara polo 1877. Nese edificio,
número 18, da rúa Cardeal Payá –rúa que aínda se
estaba a pavimentar polo 1914– estivera o antigo
hotel Suízo –primeiramente ubicado, polo último tercio do século XIX, na rúa da Conga, co nome de
Fonda Suíza; e, trasladado logo, a unha casa do
Mercado Vello–, con capacidade para cincuenta
hóspedes, e cun amplo comedor para douscentos
comensais. Coido que o hotel Suízo fora inaugurado, nesta rúa de Cardeal Payá, nos primeiros meses
do ano 1904; o propietario e director del era o señor
Mengotti –don Antonio Mengotti Gandenzi, nacido

Ó banquete do Suízo asistiran uns corenta comensais; entre eles estaban: Manuel Machado –con
destino, entonces, en Santiago, como oficial do
Corpo de Bibliotecarios e Arquiveiros; cronista do
xornal madrileño El Liberal, que dirixía o santiagués
Alfredo Vicenti; santiagués érao tamén o pai dos
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cargo directivo. Participara, Viondi, na guerra de
Cuba, contra de Maceo e demais insurrectos patriotas da illa, polos anos noventa da centuria pasada.
Volvera da Habana con varias condecoracións, polo
seu labor nos batallóns Cazadores de Mérida, Reina
núm. 2, e, Isabel La Católica–, e mais tamén estaba
Homobono González Fernández –organizador,
xunto con Viondi, do banquete a Mato. Este santiagués, Homobono, veciño que foi da Praza da
Universidade e do Tránsito de Gramáticos, de ascendencia zamorana, por liña paterna, e que chegaría
a ser cabeza de familia dunha numerosa prole,
debeu exercer, polo tempo, como banqueiro; polo
1913 aínda non dera rematado o bacharelato, que
deixara plantado polo 1899. A partir de 1915
seguiría estudios de Dereito nas universidades de
Santiago, Valladolid e Madrid. Ben, pois este
Homobono deixou escritos uns apuntes sobre esa
vida de estudiantina e bohemia que Ramón
Garaboa Nuevo, grande amigo de Fernández Mato
e Castelao, levaba (Garaboa, Santiago, 1920). Moi
matizados, todos eses apuntes de Homobono sobre
Garaboa, por Núñez Búa (Revoeira, Montevideo,
1971). Relacións amicais, esas, e vida troianesca
que José Antonio Durán deixou ben consignadas en
El primer Castelao–.

Risco. 1914

Machado–; Antonio Fernández Tafall, o Divino
Antonio –director da compostelana Gaceta de
Galicia, xornal sempre aberto a recibir as novidades
literarias dos principiantes escritores, e que
Fernández Mato nomea, nese seu primeiro libro,
como Gaceta de Suevia; en tal diario, Mato, que, ás
veces, ocultaba o seu nome tralo de Cardenio, dirixira o suplemento “Páginas literarias”, dende o
20/XI/1909 ó 3/II/1910, contando coa colaboración dos entrañables amigos Javier Montero Mejuto
e Luís Villardefrancos Calé, o Villardefrancos que
asinaba as súas críticas co pseudónimo de Cardo–;
estaba, igualmente, Alfredo Pérez Viondi –comandante de Sanidade Militar; que exercía, como médico, no sanatorio de Conxo. Pérez Viondi, casado
cunha irmá da muller de Castelao, tiña unha activa
vida social no Santiago deses tempos; na coñecida
Sociedade El Recreo Artístico e Industrial, sita na Rúa
Nova, creo que ocupaba, por esas datas, algún

Axuntáranse, no sonado banquete de homenaxe a
Mato –á parte do envío de telegramas de adhesión:
de Castelao, que fixera, para tal ocasión, unha artística acuarela na que se presentaba o menú do
ágape; de Victoriano García Martí, L. Porteiro
Garea, Sofía Casanova...–, xentes de varia condición e oficio: literatos, xornalistas, médicos, catedráticos, comerciantes, militares. Coincidentes, algúns
deles, nun vago sentimento rexionalista –de “patria
chica”–, impreciso gosto modernista, e, candente e
heteroxénea fe agrarista; fe agrarista que facía coincidir nos actos de afirmación antiforista, que polos
tempos eses se daban, a personalidades tan distintas
como o tte. cor. José Dato Muruais –irmán da poetisa ourensá Filomena Dato; destinado, por ese ano
de 1913, en Santiago, no Rexemento de Infantería
Zaragoza número 12, rexemento no que tamén estaba o tenente Ángel Pereira Renda, cuñado de
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dende as páxinas de A nosa Terra se defendía, alternaba, por estes anos de 1912 e 1913, o tirón poético coa actividade agrarista e as sinceras proclamas
antiforistas que co seu sentir católico acaían. E, claro
está, nisto do agrarismo, o nome de Basilio Álvarez
era e é de obrigada recorrencia.

Castelao, e que tan bos servicios prestaría á causa
fascista, como o anteriormente citado escritor
Manuel Machado, e o médico Pérez Viondi, a raíz
da guerra de 1936– e o xove mestre e poeta santiagués –da Algalia de Arriba– Victoriano Taibo
García (Gaceta de Galicia, 28/IX/1913), un Taibo
que era quen de se botar tanto as augas, por veces
avoltas, da poesía, e, sacar do fondo delas algúns
logrados poemas que logo vían a luz nas páxinas da
Gaceta de Galicia ou nas da revista dos alumnos da
Normal de Santiago, El Normalista –publicación,
esta última, imprentada nos talleres tipográficos de
El Eco, e que iniciara a súa andaina por outubro ou
novembro de 1913, da man do que chegaría a ser
secretario perpetuo da RAG, o betanceiro Francisco
Vales Villamarín; contando, nas súas páxinas, con
colaboracións literarias de Luís Villardefrancos
Calé–, como, tamén, de se botar, valente e altruísta,
el, Victoriano Taibo, ás estivais augas do Tambre
para en Chaián salvar de morrer afogado a un malpocado rapaz da rúa de San Pedro (1911). Este
poeta santiagués, da Algalia de Arriba, que anos
despois formaría nas fileiras dos adictos á causa que

A apaixonada verba redencionista, sempre oportuna para enguizar, do famoso crego de Beiro –tan
famoso que, mesmo no 1914, foran postos á venda
uns libriños de papel de fumar marca Basilio Álvarez– prendía no corazón de Fernández Mato, Lustres
Rivas, Javier Montero Mejuto, López Aydillo...;
todos, no tocante ó literario, arelantes por conquerir
un posto de honor nas letras españolas, ás que querían levar un aquel de arrecendo galaico; ValleInclán, sempre por eles admirado, e Alfredo Vicenti,
sempre querido e respectado.
Mais non só co agrarismo selaban o seu compromiso; tamén dende a entusiasta Sociedade Joven
Galicia levaban a cabo unha campaña a prol do
teatro galego e da implantación, en Santiago, dunha

Ourense, á memoria de Curros. 1913
De esquerda a dereita, Señores Hermida, Lustres Rivas, García Marti; Sofía Casanova, Antonio Rey Soto, Filomena
Dato, Fernández Mato, López Aydillo, Docampo, Domínguez, Serantes, López.
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Lustres Rivas afinaba el mandolín romántico del
Pierrot que llevaba dentro, el Pierrot espectoral de
Paul Verlaine (...)”; eran, estas, palabras que Mato
pronunciaba –no devandito homenaxe que a el ofrecían–, despois de ter recitado o poema L’albatros, de
Baudelaire.
Co tempo, e esquecida xa a estudiantina e a cativa
experiencia xornalística da revista Galicia Moza –o
primeiro número saíra o 6 de xaneiro de 1909–,
Castelao deixaría de se mergullar na intrascendencia de facer caricaturas de profesores, prelados e
tipos como Raku –loitador xaponés que pasara por
Santiago e que pouco despois levaría unha boa
malleira en Gijón; caricatura que fora exposta no
escaparate do compostelán comercio Al Bon
Marché, a principios de 1909– para ir buscar inspiración no desatendido mundo rural; Fernández Mato
embarcaría no Cap Arcona, poñendo proa cara á
Arxentina, pouco máis ou menos polos tempos en
que Francisco Álvarez de Nóvoa e Fortunato Cruces
iniciaban a aventura periodística de sacar adiante,
en Buenos Aires, a fins de 1913, o xornal La Voz de
Galicia, ó que moitas caricaturas enviaría Castelao
para que nas súas páxinas fosen reproducidas;
Basilio Álvarez, a principios dese mesmo ano, 1913,
embarcaba no vapor Wasgenwal e iría dar, na
Habana, co poeta que andaba a buscar, con Ramón
Cabanillas, No desterro, o Cabanillas que a Cuba
chegara, polo 1910, no Dania; e por Cuba –onde
tan crúas experiencias tivera Lesta Meis–, non o
esquezamos, tamén andara Antón Villar Ponte, quen
poucos anos despois dos que estamos a citar sería o
impulsor das Irmandades da Fala. Hai unha inquedante xerfa transoceánica que se mete polas fírgoas
das vidas destes homes, nos tempos en que o estrondo da Grande Guerra está próximo.

López Aydillo. 1914

cátedra de literatura galaico-portuguesa (19101911) que, definitivamente, se crearía en Madrid, ó
cargo de Víctor Said Armesto.
Agora ben, esencialmente, os anos de universidade
foran para Castelao e os seus amigos, anos de pose
algo modernista, de bohemia de tuna –Fernández
Mato e Isidoro Millán Mariño eran presindente e
vicepresidente, respectivamente, da tuna compostelana, polo 1911; Castelao, que fora tuno, ilustraría
a cuberta da primeira edición de La casa de la Troya
(1915), de Pérez Lugín; fillo, este, dos propietarios,
chegados a Santiago polo 1883, da coñecida camisería El Buen Gusto, establecida nos baixos do pazo
de Bendaña, na esquina do Toural coa Rúa do
Vilar–, e, tamén, de horas gastadas na tertulia do
santiagués café Colón, na praza do Toural –inaugurado no verán de 1899– ou na fonda onde Mato
paraba –Senra, numero 20–. Pero o que había,
sobre todo, era caricatura e afección literaria a eito:
“(...) ni olvidaré tampoco que entre los paredones de
una vieja casa de San Francisco nos recibía Luis
Villardefrancos a unos cuantos rapaces soñadores
que nos decíamos enfermos de lirismo. Allí Castelao
aprendió a domar la línea y a vivificar el color;
Dieste (...) nos imponía los delirios de Edgar Poe;

A historia posterior ben a sabemos; xa é máis coñecida. Dese modernismo galeguizante de Rey Soto e
de Fernández Mato ninguén ten, agora, por qué se
acordar; tampouco xa grande cousa nos din os
nomes de Sofía Casanova, Eduardo Dieste, Jaime
Solá, Javier Valcarce García, ou Goy de Silva
(anque este é caso á parte). As Irmandades da Fala,
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Os da xeración “Nós”, despois de rachar a propia
libresca carauta de estudiada frivolidade decadente,
traen unha distinta actitude; unha actitude que ía
botar por terra a outrora louvada pose de Fernández
Mato, a do F. Mato “mozo y noble poeta”, arroupado por Alfredo Vicenti e por Gómez Carrillo (“uno
de los rastacueros clásicos que vienen de América”,
escribía Baroja, a propósito deste), e que fora retratado por Antonio Rey Soto, nunha das páxinas introductorias a El atrio profanado, con estas palabras:
“Se parece á D. Félix de Montemar./ Apuesto,/
calavera y poeta, fué terror de beatas./ Lo mismo en
los estrados, que en timbas y chirlatas/ triunfó su
esbelto talle y su mostacho enhiesto.// Siempre el
oro ó la vida á jugarse dispuesto./ más le placen las
obras que las necias bravatas;/ é igual ante hosteleras que regias azafatas,/ si son bellas, se curva en
un rendido gesto.// Trasnochador de raza, después
del medio día/ suele dejar el lecho; almuerza, se
atavía,/ y, en las tardes serenas, tibias y perfumadas,// cuando todo es azul, calma, melancolía,/
sale al campo, y á solas, teje su fantasía,/ como
araña de fuego, unas rimas doradas.”
Hotel Suízo. Santiago de Compostela.

A partir do ano 1920, os de “Nós” abandonaban,
ou pretendían abandonar, todo solipsismo; andaban
a botar fóra a cancamurria que os levara a pousar
o seu arroubamento no aprecio dunha literatura ilusiva, rutilante de infecundo sibaritismo intelectual;
andaban, agora, a negar as palabras, escritas en La

a partir de 1916, axudarían a que cada quen fose
asumindo o papel que mellor considerase. Risco, a
medida que o ano 1920 se vai achegando, empeza
a se despreocupar das figuras do mundo literario
que antes centraban a súa atención; vai desentendéndose de nomes, obras e tendencias que anos
atrás reseñaba na ourensá revista Mi Tierra (1911),
a revista de López Aydillo, e, Álvarez Limeses, e na
que Castelao e Fernández Mato colaboraban.
Escribía Risco: “Javier Valcarce sigue las huellas del
maestro Valle-Inclán; el exquisito romántico Rey
Soto, algo entregado á los preciosismos decadentes
de los sonetos á la moda, impecables y vacíos de
sentido; Ramón F. Mato, poeta que ensaya el Teatro
de ensueño. Y por último dos, que, en su diversidad,
representan una fuerza nueva: Primitivo R. Sanjurjo
á quien un vuelo de garzas conduce á las cimas azules del simbolismo, y Victoriano Garcia Martí, profundo y altísimo espíritu (...)”.

Centuria –“Creemos la intención docente ajena al
arte verdadero”–, e que anos atrás subscribían.
Viñan, por tanto, no 1920, con actitude e palabras
rompedoras.
Pero aínda máis rompedoras chegarían as palabras
de Manuel Antonio, co manifesto Máis alá (1922), ó
que non era alleo Villar Ponte; o Manuel Antonio que
despois de confesada fe nacionalista, en carta privada a Cebreiro –probablemente datada no 1924–,
escribiría: “Cada volta vexo-me mais afincado n-as
miñas ideas sindicalistas: suprimindo o Estado, outra
d’as ventaxas que s’arrecadan é a de suprimir a
política; e a política, vou vendo que é a nosa gran
doenza racial, a que mais axiña compre aniquilar
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tinto. Pero, non é agora a ocasión de entrarmos
polas dificultosas congostras explicativas do caso.
Arestora o ceo xa non deita auga, eu acabei coa
que tiña no vaso, pousado nesta mesiña do café
Candilejas, de Cardeal Payá, preto de Mazarelos,
do Mazarelos no que tamén viu a luz o doutor
García-Sabell; e o que agora quero é marchar xa,
para na casa anotar as citas oportunas que aquí
foron saíndo, ó paso destas liñas apuradas e mal
tracexadas. E, ¡como non!, o que tamén quero é
transcribir as palabras, para con elas vos agasallar,
con que Fernández Mato inicia El atrio profanado:

(...). Aconsello-che seriamentes que te impoñas o traballo (...) d’estudar o anarquismo.”
En agosto de 1925, Fernández Mato, director do
xornal de Vigo El Pueblo Gallego, daba conta do
pasamento dun lúcido teórico do anarquismo humanista, o vigués Ricardo Mella. Nin el, nin Castelao,
nin Manuel Antonio, nin ningún de “Nós” –probablemente abouxados, estes últimos, pola verba libertaria coa que Belén Sárraga salpicara ó foro ourensán, no 1913– acudira, a tempo debido, a escoitar
as palabras do sabio topógrafo, loitador a prol da
liberdade e en contra do Estado; e é que, a fin de
contas, o obreirismo e os seus movementos e asociacións nunca foran motivo de compromiso para eles,
galeguistas. Aínda sendo don Ricardo Mella persoa
de orde, o que ideoloxicamente representaba puña

“Santiago de Compostela es una ciudad decrépita,
solemne, opaca y sombría. Todo es manso en ella, y
sólo mezcla á la modorra de su carácter, un sabor
de grandeza, una hosca fragancia de los siglos del
hierro belicoso y de la religión fuerte, la visión de la
piedra, el cariz monumental y granítico de los templos seniles y de las vetustas academias.”

un punxente arrepío nas conciencias de Otero
Pedrayo, de Vicente Risco ... As palabras anarquía,
comunismo ou socialismo metían neles un medo
semellante ó que sentira o libreiro catalán –santiagués de adopción– José Galí Camps cando no
madrileño xornal El Imparcial aparecera unha nota
na que se identificaba a José Galí coma un anarquista, de nacionalidade italiana, que vivira en
Santiago, na Rúa do Vilar, ata o ano 1893. O libreiro Galí non perde tempo para contestar telegraficamente, indicando que aínda que efectivamente ese é
o seu nome, e que vive na Rúa do Vilar dende 1880,
nin el nin os seus parentes son anarquistas (El
Alcance, agosto de 1897).
Semella que isto de traer a conto, en confusa mestura, ós de “Nós” e a Ricardo Mella e unha desafortunada boutade na que eu incorro, ó me deixar levar
pola irreflexiva asociación de ideas que as palabras,
antes anotadas, de Manuel Antonio en min provocan. Homes de tan distinta textura intelectual, peripecia biográfica e ubicación xeracional non se prestan a fáciles e caprichosos xogos de interrelación.
Mais, o certo é que andaba eu a pensar nalgúns dos
capítulos do libro A CNT na Galicia 1922- 1936, de
Dionisio Pereira, e non puiden evitar o recorrer a
nomear estes persoeiros que, dende esta terra, para
Galicia e o mundo todo pensaron un futuro ben dis-

Castelao. 1909
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Urdir é a operación que cronolóxicamente antecede á de
tecer. Consiste en preparar os
fíos para ser tecidos; isto é,
paralelos entre si e separados
nas dúas series que descendendo ou subindo cada unha
alternativamente fan o entrecruzamento da trama que
pasa entre elas. Dalgún xeito é
preciso descreber o funcionamento básico do tear para
poder entender o proceso de
urdir.
Os utensilios precisos para
urdir son a urdideira, unha
espadela e un noveleiro ou
caixón con doce compartimentos.
A urdideira que sempre se
empregou nestas terras é a

Foto: Carlos G. Hervella
49

~

chamada “movil”, que é un
aparello formado por un eixo
central disposto en forma vertical e fixado na parte superior, polo xeral, a unha trabe,
e na inferior a unha táboa
plana que serve de apoio estábel. Ademais, está formada
por dous pares de brazos horizontais en cruz, xunguidos
entre si por catro largeiros
verticais. Un dos brazos superiores ten cravados lateralmente tres tornos (paus) duns
vinte cms. de longo, que serán
os que nos sirvan para facer a
cruz do tear. Do mesmo xeito,
nun dos largueiros verticais, e
na súa parte inferior, terá
igualmente outros tres tornos
que servirán para facer a cruz
dos cadillos.
A espadela para urdir, como o
seu nome indica, é unha espa-

Xeito de fague-la cruz na urdideira. X. Lorenzo. Historia de Galicia II.

dela con doce furados dispostos de forma horizontal na súa
parte central. Por cada un
deles pasaremos un fío, que
ademais de servirnos de guía,
será onde os cruzaremos cos
dedos pulgar e índice para
logo traspar ese cruzamento
aos tornos da urdideira.
Noveleiro ou caixón con doce
compartimentos, será o lugar
onde depositaremos os nove-

Foto:
Carlos G. Hervella
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los, e será o encargado de que
non se xunten.
Antes de comezar a urdir colocaremos os novelos no caixón, collendo a punta de cada
un deles para pasalos por cada
un dos furados da espadela.
Pasadas as doce puntas pola
espadela xúntanse todos e
átanse. De seguido sepáranse
seis fíos para cada lado e enfíanse no primeiro torno, arriba
e a esquerda, dándolle sobre
éste dúas voltas para fixalo
mellor. De seguido, cos fíos xa
inmobilizados, levamos os
dedos á punta da espadela,
agarrada coa man esquerda,
separaremos cos dedos pulgar
e índice da man direita os
doce fíos en dous grupos de
seis, cruzándoos un a un,
alternativamente. O primeiro
fío que haxa nun extremo da
espadela pasa sobre o pulgar e
sobre o índice, e así sucesivamente todos. Unha vez rematado o entrecruzamento dos
fíos na espadela pasaranse os
tornos da urdideira onde se
arma a cruz do tear, poñendo
os fíos do dedo pulgar no
torno do medio e os do índice
de fora.
De seguido, o fíos lévanse lonxitudinalmente de torno a
torno e de largueiro a largueiro en varias voltas, segundo a

Urdideira, espalladeira e barcal
para urdi-lo fío.
X. Lorenzo. Historia de Galicia II.

unha trenza encadeada até
chegar ao final, onde tamén se
ata para que non se desfaga a
trenza.

tea que se queira confecionar,
até chegar ao último torno
inferior do largueiro direito
onde se fai a cruz dos cadillos
cruzándose ao descender,
pasando o conxunto dos fíos
polo lado direito do torno do
medio, e dobrando sobre o
último, para pasar ao subir
polo lado esquerdo de aquel.
A función da cruz dos cadillos
é a de individualizar os fíos un
a un para logo permitir a súa
distribución perfectamente
alineada e ordenada ao longo
do restrelo no momento de
montar a teada.
No momento de urdir, a
muller que o está facendo terá
que ir de largueiro a largueiro
tantas veces como a teada o

requira e repetir o proceso de
acordo co largo que se queira
a teada, isto é, se a teada ten
dez cadillos (un cadillo é o
conxunto dos vinte e catro
fíos que entran en cada volta
completa, doce ao baixar e
doce ao subir), terá que repetir a operación dez veces.
Ao rematar de urdir, as puntas
son atadas cun fío que pasa no
lugar dos tornos da cruz do
tear e da dos cadillos co fin de
que non se desfagan os cruzamentos. De seguido, a teada é
retirada da urdideira para o
que unha persoa solta dos tornos respectivos a punta superior e outra axuda asegurando
nas máns o feixe dos fíos urdidos cos que vai formando

A cadea, para leva-lo fío da urdideira ó tear. X. Lorenzo. Historia de Galicia II.

51

~

Antes de sacar os fíos da urdideira, cumpre que os marquemos en cada un dos largueiros
que forman a urdideira cunha
berza, que ten un tinte que
non dana o fío, e que lle servirá posteriormente á tecedeira
para saber as varas de lenzo
que leva tecidas (unha vara
equivale aproximadamente a
1mt).
Este delicado traballo tan só o
poderan facer mans moi
espertas, xa que a parte de
non ser un labor doado, require moito tento para logo non
ter dificultades á hora de tecer
a teada.

Imaxe de Sta. Ana

ENRIQUE BANDE RODRÍGUEZ

Biografía, consultar «Raigame» nº 3.
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Enrique Bande Rodríguez

RELIXIOSIDADE, CRENZAS E
PRçCTICAS VITAIS DO
CAMPESI„ADO GALEGO (III)
5. Crenzas relacionadas
coa relixiosidade popular.
As xentes acoden aos santos
para curar as doenzas, para
alonxar tormentas e para que
Deus lles protexa os froitos.

5.1. Crenzas relacionadas
coas peregrinacións e as
romarías.
Nas romarías, peregrinos e
romeiros, para purificarse das
súas faltas e dos seus pecados
laban as mans nas fontes santas e beben destas augas. Para
conseguir o pedido e para se
libraren das enfermidades
empregan reliquias, tocan e
bican as pedras da ara ou a
pedra do sepulcro que cobre
ao santo. Bican o manto da

Virxe, piden ao crego que lles
bendiga os nenos, restregan a
lingua polo pavimento da igrexa ou do santuario, abrazan a
esfinxe do santo ou pásanlle o
pano pola cara para pasalo
despois pola súa. Outros
pasan baixo as andas que serven de peana ao santo ou á
Virxe en forma de cruz, dan
voltas de xeonllos ou descalzos de redor do santuario ou
das andas que sosteñen a
imaxe bendita. Van descalzos
ou de xeonllos a unha ermita
con unha vela na man, depositan obxectos votivos nas ermitas, collen pedras e tíranas ou
deposítanas no “humilladero”,
simbolizando que deixan alí a
enfermidade e que desfacéndose destas pedras tamén se
desfán dos males, e se purifican pola penitencia. Botan
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pan no pilón dunha fonte e se
flota é que o santo amósase
propicio para atender as súas
súplicas, pero se vai ao fondo
os devotos poden perder a
esperanza de curar.

Bican o manto da
Virxe,
piden
ao
cura que lles bendiga os nenos, restregan a lingua polo
pavimento da igrexa ou do santuario,
abrazan a esfinxe
do santo ou pásanlle o pano pola cara
para despois pasalo
pola súa.

5.2. Crenzas que se empregan para alonxar as tormentas e os tronos.
Para alonxar as tormentas
tocan as campás, pois hai o
costume de que os demonios
encárnanse nas nubes da tormenta e ao ouvir as campás
collen medo e alónxanse e
con eles as tormentas. Cando
trona queiman loureiro bendito o día de ramos, acenden
candelas bendicidas o día da
Candelaria, abren as portas
dos templos, dos santuarios,
das ermitas e capelas, tocan
tixolas, poñen os trébedes
cara o ceo, poñen os potes
boca abaixo, e as palas de
enfornar a modo de cruz.
Poñen enriba da mesa da coci-

ña un coitelo cravado, significando con elo que se o coitelo corta o pan tamén pode
cortar as tormentas. Collen as
basoiras de barrer o forno e
póñenas enriba do tellado da
casa significando que se a
basoira limpa o lume do forno
tamén limpa a nube que trae a
tormenta. Poñen flores e herbas en portas e xanelas para
que non entren as meigas nen
o mal de ollo. Empregan a
cruz de caravaca e medallas.
Tañen latas. Acoden ao noveiro, ao tonante, quen ten o
poder de alonxar a nube, os
lóstregos e os tronos e de
facer que desapareza a tormenta ou que as nubes descarguen no monte, nos ríos
ou na mar. A xente cre poñerse a salvo da tormenta espetando
areas de sal na sen
e poñendo follas
de coles enriba da
cabeza, clamando
ao ceo e aos santos
dicindo:

Imaxe de Sta. Bárbara
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Santa Bárbara bendita
que en el cielo estás escrita,
tente, trono, tente en tí
que Dios manda más que tí.
Tamén tocan a trono desde o
campanario da igrexa, dado
que hai unha práctica autorizada polos sínodos das dióceses galegas que di que “cando
os curas vexan o tempo revolto ou de tormenta de auga, de
pedra ou de aire, fagan tañer
as campás e vestidos con
sobrepellices, roquetas e estolas canten na igrexa e recen
con devoción as cousas que
manda o Manual Romano e
outras cousas que a igrexa ten
para esto aprobadas. Se abren
o sagrario non saquen o

“Cando os curas
vexan
o
tempo
revolto ou de tormenta de auga, de
pedra ou de aire,
fagan tañer as campás e vestidos con
sobrepellices,
roquetas e estolas
canten na igrexa e
recen con devoción
as
cousas
que
manda o Manual
Romano e outras
cousas que a igrexa
ten para esto aprobadas. Se abren o
sagrario non saquen
o Santísimo”.

Santísimo”. Os manuais aprobados pola Igrexa dinnos
como conxurar endemoniados, como bendicir as primeiras pedras das igrexas e como
bendicir as fontes. Esto indica
que a igrexa oficial tamén participa desta mentalidade.
Rezan o rosario e remátano
cunha retahila de oracións
máis longas que o mesmo
rosario, pedíndolle á Virxe
que os libere dos males que os
acosan. Ofrecen misas a animais, litros e cuartillos de
aceite aos santos máis milagreiros, sempre cunha finalidade utilitaria e práctica.

6. Crenzas relacionadas
coa morte e cos difuntos.
6.1. Crenzas relacionadas
cos sinais de morte.
Din que son sinais de morte o
canto do moucho, os ruídos
extranos, as luciñas que se
ven pola noite, conversacións
que se ouven sen ver a naide,
o canto da curuxa, o canto do
corvo, as pitas que cantan
como o galo, os cas que oubean como os lobos, ruídos de
cadeas arrastradas, portas e
xanelas que se pechan ou
abren soas e de golpe, medos
que se meten nos corpos, forzas extranas que nos suxeitan
por detrás...
Din tamén que cando vai

morrer unha persoa as velas
dun enterro que se celebre na
parroquia non alumean como
sempre e rematan por se apagar. Cando a vela que se apaga
é a da esquerda din que o próximo en morrer será home e
se a vela é a da direita muller.
Din que cando coinciden as
campás de dúas parroquias en
dar as doce campanadas é
sinal de morte na parroquia á
que pertenza a campá que
tarde máis en dar a última
badalada.
Hai a crenza de que aos velatorios non se pode levar
nenos pequenos, nen deben ir
tampouco as mulleres preñadas para que non lles entren
os aires de morto. Pénsase
que o morto despide aires
malos que se meten nos corpos dos vivos e por iso, xunto
ao cadáver, non se deben
levar meniños para que non
lle entre os citados aires. Ao
empanar ao morto tapónanlle
tódolos orificios para que non
boten aires malos cara os
vivos.

6.2. Crenzas relacionadas
cos difuntos.
Cando morre un membro
dunha familia aféianlle a barba
e gárdanlla para facer maleficios relacionados coa esterilidade e co demo, dado que
este vai asociado aos cemite55
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rios, aos areais, ás praias, aos
desertos e aos montes pelados. Á hora da morte dunha
persoa laban o corpo do
defunto pensando que así
libérano dos pecados.
Cando un cadáver está de
corpo presente acoden de
noite para velalo. Na casa do
morto, homes e mulleres
acompañan aos familiares e
fan múltiples ritos. Nestas noites cométense todo tipo de
pecados. Unha vez enterrado,
os veciños acoden á casa do
defunto para facer un xantar
ritual, coméndolle todo o que
teñan. Nas comitivas fúnebres, os prantos son practicados por plañideiras. A categoría social e económica do
defunto determina o número
de cregos e plañideiras que
acoden ao enterro. Nos mortuorios e nos días de defuntos

Cando
morre
un
membro dunha familia aféitanlle a
barba e gárdanlla
para facer maleficios
relacionados
coa esterilidade e
co demo, dado que
este vai asociado
aos cemiterios, aos
areais, ás praias,
aos desertos e aos
montes pelados.

comían, bebían e puñan dentro da igrexa, por riba dos altares, pratos e xarras.

almas dos que morreron na
casa e por iso, deixan sen
recoller a mesa, para que as
ánimas dos mortos coman e
descansen.

6.3. Crenzas relacionadas
coa Santa Compaña.
Nas nosas aldeas hai a crenza
de que todas as noites unha
procesión de ánimas en pena,
con luces acesas nas súas
mans, vestidas de branco e en
dúas filas saen do templo
parroquial e van até outra
parroquia, templo ou até
unha capela ou ermita para
despois regresaren. Unhas
veces van sen facer ruído e
outras tocando campanillas,
cantando salmos, responsos e
oracións. Quen tope con esta
procesión de ánimas en pena
ten que facer un círculo no
chan e meterse dentro, ou
botar man dunha rama de
olivo bendita o día de ramos.
Do contrario quedará obrigado a levantarse da cama todas
as noites e levar a cruz na procesión até que morra.
6.4. Crenzas relacionadas
coa aparición dos mortos.
Din que os defuntos despois
de mortos pódense aparecer
aos vivos para lles pedir
axuda. Aparécense en forma
de bolboretas, de abellas ou
de pombas. Hai a crenza de
que na Noite Boa veñen as

7.2. Crenzas relacionadas
co futuro.
Romeiros e pelegríns nos santuarios piden a Deus e aos santos que lles revelen as
cousas futuras, incluso aquelas que non
dependen da súa vontade. Piden que lles
comuniquen se as
súas peticións serán
atendidas ou non.

7.3. Crenzas relacionadas coa fin do
mundo.

Romeira facendo o camiño de xeonllos
cumplindo unha promesa.
Gran Enciclopedia Gallega.

Considérase que os
cometas son anuncio
ou presaxios da fin do
mundo. Din que traen ruínas,
que son castigos de Deus, síntoma de desordes e de todo
tipo de calamidades.

7. Outras crenzas.
7.1. Crenzas relacionadas
coas vacas que deixan de
dar leite ou que o dan
mesturado con sangue.
Cando unha vaca non dá leite
ou bótao mesturado con sangue botan unhas gotas de leite
na pedra de asar a bica ou
sobre a chapa quente da cociña de ferro e para munxir a
vaca queiman incenso, poñendo o cacharro ardendo baixo
os tetos.
56
~

7.4. Crenzas relacionadas
coa limpeza da casa.
Ao barrer a cociña pensan que
non se pode botar o lixo para

Quen tope con esta
procesión de ánimas
en pena ten que
facer un círculo no
chan e meterse dentro, ou botar man
dunha
rama
de
olivo bendita o día
de ramos.

o camiño, pois con ela vai a
sorte e as almas dos defuntos
que se sentirán ofendidos e
provocarán males na casa e na
familia. Din que barrer a casa
de noite é barrer a sorte da
familia.
7.5. Crenzas para pedir
que o ano sexa abundante.
Pénsase que o día da
Candelaria, ao quitar a Virxe
en procesión, se a vela que
leva a efixie da Virxe acesa na
man volve acesa á igrexa é
sinal e anuncio dun ano abundante e próspero, pero se se
apaga non hai que agardar
máis que malas colleitas, desgracias e miserias.

7.6. Crenzas relacionadas
cos ciúmes.
Para saber se os ciúmes están
xustificados depositan na
auga dunha fonte tres anaquiños de pan; o primeiro representa á mesma persoa, o
segundo a persoa da que se
teñen ciúmes e o terceiro o
santo. Se o último anaco
depositado se achega aos
outros dous as sospeitas non
son fundadas pero se se alonxa os ciúmes teñen algunha
razón.

7.7. Crenzas para adiviñar
as cousas futuras.
Para adiviñar as cousas futuras
cortan flores ou desfollan
unha rosa poñendo nas súas
verbas e nos seus sinos as forzas debidas ao único Deus de
quen todo nos ven.

7.8. Crenzas relacionadas
coa conservación do pan e
do viño.
As nosas xentes fan ritos relacionados coa fertilidade consistente en facer cruces sobre
a masa do primeiro pan novo
que cocen e tamén fan cruces
acima da artesa onde poñen o
pan cocido crendo qu así se
multiplica e non se estraga a
masa. Para que non se derrame o viño fan cruces sobre a
barra da cuba.

7.9. Crenzas relacionadas
co crisma e coas aras.
Para facer maleficios empregan indebidamente o crisma e
a pedra da ara. Os bispos quéixanse de que hai moitos que
fan uso do santo crisma e da
pedra da ara e hai tamén quen
rompe as aras para facer maleficios con temeridade sacríliga. Rouban nos templos o
crisma e empregan os pedazos da pedra da ara para facer
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maleficios.
7.10. Crenzas relacionadas
coa infelidade matrimonial.
Moitos maridos puco temerosos de Deus, tendo sospeitas
de que as súas mulleres ou os
seus amigos lles fan maleficio
andando con outros ou parindo de outros, para asegurar a
paternidade das criaturas que
elas paren, os maridos lévanas
ás igrexas e obríganas a facer
xuramento sobre o Santo
Sacramento e outras veces
fanlles mollar as mans e metelas en fariña dicindo que se
esta se pega é certo que a
muller fixo maleficio.

Para saber se os
ciúmes están xustificados
depositan
na
auga
dunha
fonte tres anaquiños de pan; o primeiro representa á
mesma persoa, o
segundo a persoa
da que se teñen ciúmes e o terceiro o
santo. Se o último
anaco depositado se
achega aos outros
dous as sospeitas
non son fundadas
pero se se alonxa,
os
ciúmes
teñen
algunha razón.

A

péndices documentais

Apéndice documental
Recopilado por D. Enrique Bande Rodríguez.

Documento nº I.
Todas las veces que en esta tierra hay necesidad de agua o de sol, para los temporales, vienen procesiones a
esta santa ermita de muchos lugares; y los de la villa de Verín llevan esta imagen en procesión, y te´nenla allá
nueve días, y luego alcanzan lo que piden, como constará en el siguiente capítulo.
“Capítulo quinto, de algunas procesiones muy solemnes, que se hicieron, llevando la imagen de Nuestra
Señora a Verín, y volviéndola con muchas fiestas.
Es tan france la devoción que los vecinos de la villa de VerIn tienen con la imagen de Nuestra Señora de los
Remedios que todas las veces que hay falta de sol o de agua para los frutos la vienen a buscar, con solemne
procesión, para tenerla unas novenas, en su iglesia, y siempre que lo hacen, alcanzan lo que desean.
El año de 1607, andaba pos el mes de mayo el tiempo tan revuelto, con aguas, nieves y fríos, que temían no
se perdiesen las viñas, y así, acudieron al remedio que solían, que fué venir, con devota procesión a buscar la
imagen de Nuestra Señora, y tuviéronla en la iglesia de Verín nueve días, con mucha veneración, en un altar
particular, con muchas velas de cera, muy bien adornado, celebrando en él, cada día, misa cantada, y a la tarde
cantando una Salve, y luego mejoró el tiempo, y aunque en otras partes se tulleron las viñas, escaparon las de
esta comarca milagrosamente; y acabados los nueve días, para volver la imagen a su casa, se juntaron muchas
procesiones de muchas feligresías, con sus cruces y pendones, y concurrió tanta gente, que jamás se ha visto
cosa semejante en esta tierra, porque desde la puente de Verín hasta la ermita de Nuestra Señora, que es más
de madia legua, todo el camino iba lleno de gente, que casi atropellaban unos a otros.
“Capítulo 6º, de otra procesión famosa, que se hizo para pedir agua. El año 1615, por el mes de mayo, había
mucha seca en esta tierra, y grandemente deseaban agua para medrar las mieses y para cavar las viñas, y para
alcanzarla vinieron los de la villa de Verín, a buscar la dicha Imagen, en procesión, y mientras la tuvieron en
su iglesia, nueve días, llovió en abundancia, y el día que la pretendían volver a su casa, la pidió el licenciado
Villacorta, Alcalde Mayor de Monterrey, para tenerle otras novenas en la iglesia del convento de San Francisco,
de dicha villa de Monterrey, para que nuestro Señor, Dios, fuese sevido de dar salud al conde D. Manuel, que
Dios guarde, que estaba Su Excia, muy enfermo en Valladolid, y el mismo Alcalde Mayor ayudó a llevar las
andas desde Verín hasta Monterrey; y de allí a poco vinieron cartas que S. E. estaba ya mejor.
Y deseando toda la gente que hiciese sol, porque ya la tierra está harta de agua, el día que volvieron la imagen
a la ermita se serenó el tiempo, y hizo tan buen sol que todos los que íbamos en la procesión llegamos abrasados de calor a la dicha ermita.
De manera que entonces nos alcanzó la Madre de Dios agua y sol y salud al conde, mi señor.
Esta procesión fué de grandísimo número de gente; iban en ella cuarenta y cuatro cruces y pendones; las andas
en que iba la imagen de nuestra Señora las llevaron una vez cuatro abades beneficiados, con sus sobrepellices,
otra vez cuatro frailes de San Francisco; y otra vez cuatro padres de la Compañía de Jesús, del colegio de
Monterrey.
Cuando baxó la procesión de Monterrey para Verín llevaron la Imagen a la iglesia de la dicha villa, donde primero había estado nueve días, como que iba a despedirse de ella, y luego los religiosos de nuestra Señora de
la Merced, la pidieron que fuese también visitar, de camino, su convento; de manera que todos procuraban
gozar de ella porque no sabían cuando volvería alla.
PEREDA ÁLVAREZ, José María: Nuestra Señora de los Remedios. Establecimiento Tipográfico “Faro de Vigo”.
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Documento nº. II

En el Agosto de 1824 se tubo una Novena á Sta. Ana para lograr agua, y Cayetano pagó 40 pts. á Dn. Ramón,
y Dn. Franco para las nueve misas que continuaron.
En Junio de 1824 se dijeron dos misas cantadas para que lluviera; y una para que no helara: mas quatro para
alcanzar serenidad. Para esto Cayetano pagó 30 pts.

Para esto en Mayo de 1826 se hizo una Novena simple, esto es sin cantar las misas, y sin gozar dela Sta. p.r la
tarde ; y visto que no llovia se siguió otra solemne con misas cantadas, y gozos,
p.r todo se gasto................................................. 90 r.S
mas una Misa en accion de gracias con lapores
20
mas al sacristan por todo seis ...........................
6
116 ... 116 r.S
A.H.D.O.F.P OIMBRA, Santa María 13 Cuentas de Santa Ana 1790-1860, 27.II.13.

Documento nº III
TRASLADO DE LA STMA. VIRGEN DE REZA
Grandiosa manifestación de fe.
Ayer tarde, miércoles 28 de agosto, se verificó con extraordinaria solemnidad y brillantez el traslado de la
Santísima Virgen de Reza desde la iglesia parroquial donde se venera hasta la S.I. Catedral.
A dicha parroquia havían ido, además de la representación de nuestro Ayuntamiento, un Comisión del Cabildo
Catedral.
Desde dicho pueblo vinieron acompañándola numerosos feligreses de Reza y de las parroquias comarcanas
con sus respectivos Curas, que asistieron con cruz alzada.
En el cruce de las carreteras de Vigo a San Clodio fué solemnemente recibida la imágen de la Stma. Virgen por
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el Ayuntamiento en corporación con la banda municipal, a quien se unieron el Ilmo. Sr. Gobernador civil, Sr.
Villar, el Militar , Sr. Benedicto, el Presidente y Vicepresidente de la Diputación provincial Sres. Taboada y
Sabucedo y las demás autoridades y personas que habían sido invitadas especialmente a dicho acto.
Cerrando la procesión, cuya marcha abrían cuatro individuos de la Benemérita a caballo, iba un piquete al
mando del Capitán Sr. Suances.
Daban escolta a la milagrosa y venerada imágen cuatro guardias civiles.
En la calle del Progreso, junto al Seminario Conciliar, esperaban la llegada le la imágen de la Viregen el
Excelentísimo Sr. Obispo con el Cabildo Catedral y Clero parroquial con cruz alzada. Todos de rodillas se
cantó la Salve e incensó a la Stma. Viergen, empezándose a cantar, el ponerse en marcha la comitiva, las letanías de los Santos y las preces para imprecrar la lluvia.
El paso por las calles del Progreso, Pereira, Plaza Mayor y Modesto Fernández, fué un brillantísimo desfile, en
el que tomó parte todo el pueblo de Orense; pues el comercio, accediendo a la invitación de la Alcaldía, cerró
sus puertas y los particulares pusieron colgaduras en los balcones del trayecto.
Una vez en la Catedral, terminadas las preces, subió el Excmo. Sr. Obispo al púlpito para dar las gracias al pueblo orensano por la soberbia manifestación de piedad que acababa de realizar. Nuestro Rvmo. Prelado improvisó, impresionado por el grandioso acto de que había sido testigo, un bello y elocuente discurso del que, por
falta de espacio, no podemos dar siquiera un extracto.
Empezó diciendo que la misma fe e idénticas necesidades eran las que allí congregaban al pueblo de Orense,
cuyas ansias y sentimientos compartía la Stma. Virgen, triste también, al ver a su pueblo triste, a aquel que se
postraba ante ella como Reina, y les testimoniaba sus amores como Madre.
Siendo Ella la mediadora de nuestras preces –decía el Sr. Obispo– y siendo casi omnipotente, debemos confiar en que, por su valiosa intercesión, no dejará el Señor nuestros anhelos incumplidos y nuestras esperanzas
malogradas. Ese mismo velo de tristeza que parece envolver a la Virgen es un motivo más para pensar en el
próximo alcance de nuestros deseos.
Congratulémonos, siquiera la causa no sea nada grata, de la ocasión que se nos prosentó para congregarnos
aquí haciendo tan elocuente confesión pública de fe católica.
Se extiende el Dr. Ilundain en oportunas consideraciones sobre la desventura del ateo en parangón con el
hombre de fe, recordando alguno de los bellos pasajes del Evangelio, al hablar de la confianza que debemos
poner en nuestras gestiones, que siempre han de tener como suprema norma aquellas palabras que a diario
rezamos: ¡Hágase tu voluntad!
Termina con una alocución al pueblo orensano, a quien pide que concurra durante el novenario, por la mañana a las misas votivas, por la tarde a las preces que se rezarán en honor de la Virgen, con la esperanza de que,
subiendo hasta el Cielo, en un inmenso suspiro que recoja todas las inquietudes y las ansias todas del pueblo,
se rasguen las nubes y caiga sobre los desolados campos la lluvia tan deseada.
Antes de descender del púlpito rezó el Sr. Obispo la letanía de la Virgen, que los fieles contestaron con religioso fervor.
Eran cerca de las nueve y media cuando la gente abandonaba la Catedral, reconociendo todos que no se
recuerda manifestación tan grande, ni aún hace 20 año, en 1898,que fué la última vez que salió la Virgen de
Reza, siendo Alcalde el Sr. Meruéndano.
Con verdadera satisfacción publicamos esta noticia:
Comenzó la lluvia ayer miércoles 4 de Septiembre, a las nueve de la mañana (hora oficial) y duró hasta las cuatro de la tarde. El regocijo ha sido unánime.
Con gusto se veía caer el agua, primero mansa, como para preparar el terreno, y luego copiosa, para apagar
en parte la enorme sed que sufría la tierra.
La lluvia ha continuado cayendo benéfica durante toda la mañana del día 5, jueves, y aunque ha aclarado un
poco, los densos nubarrones que cubren el cielo y el viento Sur que sopla hacen concebir fundadas esperanzas de que se repetirán los chaparrones con harto contentamiento de todos, que no cesan de tributar alabanzas y rendir las más reconocidas gracias a la Stma. Virgen de Reza, a cuya intercesión se atribuye tan necesarias lluvias.
Boletín Oficial del Obispado de Ourense. Ano 1918. Año LXXXV, Viernes 25 de Agosto de 1918, Num. 1939.
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XOSÉ ANTÓN FIDALGO SANTAMARIÑA

Social Anthropologists (EASA).

Sobrado dos Monxes, Coruña, 1946

Entre as súas publicacións atópase a
obra Antropologia de una parro-

Doutor en filosofía e Profesor titular

quia rural (Ourense, 1988), que

de

na

mereceu o premio Otero Pedrayo

Universidade de Vigo: Campus de

1984, O Afiador (Ir Indo, 1989) e as

Ourense; é membro da Sección de

compartidas Traballos Comunais

Etnografía

no mundo rural (Ourense, 1987) e

Antropoloxía

do

Social

Instituto

Padre

Sarmiento de Estudos Galegos do

Cinco

C.S.I.C e da European Association of

ourensáns (Ourense, 1988).

profesións

ambulantes

De profesión afiador:
elementos do oficio
e espacios de vida
Xosé Antón Fidalgo Santamariña

as sociedades tradicionais as xentes apenas

N

Trátase dun profesional que no desenrolo da súa

renovan as súas ferramentas cortantes, as

especialidade aparecen implicados os tres elemen-

súas navallas barbeiras, as tesouras e

tos que lle conferen a súa especial peculiaridade, e

demais artigos de coitelería, e precisan dos servicios

sobre os que imos deter a nosa atención. Ditos ele-

do popular afiador ambulante, que chega a todas

mentos son:

partes portando o instrumento de traballo típico, a
roda de afiar, e a técnica artesna na punta dos seus

a) O instrumento de traballo ou “Roda de Afiar”.

hábiles dedos.

b) A técnica específica do Afiador tradicional.
c) O personaxe popular que fai efectiva esta técnica

Na práctica cotidiana do oficio, o afiador ambulan-

sobre o típico instrumento profesional, a roda de

te presentouse historicamente como un modesto

afiar, nos espacios de acción profesional.

artesano que percorre co instrumento de traballo as
aldeas, povos e cidades importantes afiando calquera utensilio de punta e fio que lle presentan os clien-

No desenvolvimento práctico da súa actividade arte-

tes. Entre o colectivo dos afiadores ambulantes gale-

san, o afiador ambulante tradicional combina estos

gos un bon número deles tamén se adican a recom-

tres elementos de tal xeito que chegan a constituir

poñer recipentes de barro e, sobre todo, paraugas,

unha auténtica simbiose técnica, que imprime, ao

de aí o nome de afiador-paragüeiro que tamén se

oficio que practica, ese tipismo que lle deu identi-

lles dá.

dade propia e sobrada popularidade.
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Antonio Puga que, no século XVII, dei-

1.- A “Roda de Afiar”:

xou constatada a imaxe do noso afiador
ambulante nun cadro que se conserva no
O principal instrumento do afiador

museo de Ermitage de San Petesburgo.

ambulante galego é a Roda de afiar,

Aínda que de configuración arcaica e

tamén chamada “tarazana”, carretón,

nada adaptada para circular polos cami-

afiadora, máquina de afiar, e vehículo de

ños, si podía o profesional transportalo

afiar. Desde o inicio do século XVI os gra-

dun lado a outro polas rúas empedradas

vadores e imaxineiros alemáns, ingleses,

das nosas cidades e vilas de fai tres sécu-

franceses, italianos e españois, deixaron

los.

constancia das pegadas fisicas das rodas

Unha das primeiras repre-

de afiar que estes profesionais empregan

Outra variante da roda de afiar é a que

no desenvolvimento do oficio, nas prazas

aparece nun interesante debuxo do sécu-

e rúas das cidades máis importantes dos

lo XVIII da autoría do valenciano

paises que visitan, circunstancia que

Antonio Casasnovas, no que aínda que a

sentacións do

hoxe posibilita coñecer a súa evolución

“Roda” aparenta ser pesada, xa é posíbel

instrumento

até as formas que presentan na actualida-

transportala sobre os ombreiros, condu-

de.

ción que permite ao profesional unha

atribúese ao

maior mobilidade.

ourensano
Antonio Puga
que, no
século XVII,
deixou cons-

Polo que respecta aos afiadores espanois,
unha das primeiras representacións do

Moitos outros observadores deste popu-

instrumento atribúese ao ourensano

lar personaxe recolleron o seu instru-

Antonio de Puga. O Afiador. Museo de l’Ermitage (San Petesburgo).

tatada
a imaxe do
noso afiador
ambulante
nun cadro
que se
conserva no
museo de
Ermitage
de San
Petesburgo.
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“Afiador,
afía coitelos,
tesoiras,
navallas.
O afiadooor”.

mento de traballo, no decurso dos séculos XIX e XX, nos lugares máis variados

A diferencia de outros colectivos de afia-

do chan ibérico. Neste sentido, é obriga-

dores ambulantes, como os austro-hún-

da a cita daquela imaxe que aparece no

garos dos que nos fala MayerhoferC.:

cadro “El Afilador” (1808-1812) do uni-

“Dorfizjenner” en Estudes Tsiganes, nº1.

versal Francisco de Goya, ou a figura que

1988, que construían as súas propias

reproduce o fino lapis de Federico

rodas de afiar, os afiadores tradicionais

Guisasola, en 1880, e o pontevedrés

de Galiza autoabastécense de rodas de

Agustín Portela en 1906, até as máis

afiar en talleres de carpintería que domi-

recentes imaxes do personaxe coa roda

nan a técnica de construcción do instru-

de afiar que reproduce a obra doutro

mento. Un destes primeiros talleres, do

colectivo de observadores, escultores e

que temos referencia na provincia de

pintores galegos, que se teñen ocupado

Ourense, no que se construían rodas de

de deixar constancia dos rasgos máis

afiar tradicionais, foi, -segundo os datos

salientábeis deste lexendario e popular

aportados polos informantes-, o nomea-

personaxe, o afiador ambulante tradicio-

do “taller de Liñares”, asentado na aldea

nal.

de

Liñares
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(Nogueira

de

Ramuín,

Ourense). Se facemos caso da información dispoñíble sobre o taller, semella
que foi desde el, que a técnica se difundiu a outros localizados dentro e fora da
provincia de Ourense a través dos sucesivos operarios que se independizaron e
instalaron o seu propio obradoiro de carpintería noutros lugares.
Os vellos “naceiros” (mestres-afiadores)
encargaban as rodas de afiar directamente a estos artesanos coñecidos, que o
construían á medida, e os afiadores xóvenes e algúns “mutilos” (aprendices do
afiador) con ánimo de independencia,
soíano mercar usado a algún vello “naceiNa práctica

ro” decidido a abandonar o oficio ou ben

cotidiana

a prescindir da roda usada para mercar

do oficio,

unha nova.
Máis tarde, estos operarios introducíron-

o afiador
ambulante
presentouse
historicamen-

O Afiafor. Debuxo de A. Portela
(Pontevedra, 1906)

Un examen de conxunto dos instrumen-

lle as modificacións pertinentes que posi-

tos de traballo do afiador ambulante aos

bilitaron o seu transporte a rastras,

que tiven acceso, durante un tempo de

empuxándoa. Nacía así a hoxe popular

investigación do tema, permite distinguir

“roda de afiar tradicional”, que moi pron-

te como un

os diferentes modelos que se sucederon

to se xeneralizou entre os compoñentes

modesto

durante a xa dilatada historia profesional

doutro antigo colectivo de afiadores

do colectivo de afiadores galegos.

ambulantes que os informantes agrupan

As primeiras rodas de afiar citadas polos

baixo o nome de “vellos ‘naceiros’”.

informantes son as “Tarazanas” (rodas de

Anque segue sendo considerada como a

afiar portatis). Constitúen antigos instru-

roda de afiar máis clásica, se otorgamos

mentos de traballo dos afiadores galegos,

credibilidade ás testemuñas dos nosos

que transportaban dun lugar a outro

informantes máis versados, este modelo

artesano que
percorre co
instrumento
de traballo as
aldeas, povos
e cidades

sobre os ombros. Aparecen asociadas a

de “tarazana” non supera os cento cin-

importantes

un egrexio colectivo de “afiadores lexen-

cuenta anos. A súa adecuación ás esixen-

afiando

darios”, que seguen conservando o

cias de quen traballan nas áreas xeográfi-

calquera

honor de telas recibido de profesionais

cas diferentes traduciráse en outras tan-

utensilio de

do oficio foráneos. Constátase que unha

tas pequenas variacións do modelo

destas “Tarazanas” portatis -a primeira da

patrón axustadas a estas necesidades.

punta e fío.

que se ten noticias certas-, entrou na provincia ourensana “para ser reparada no

Transcurrido o primer cuarto do actual

taller de Liñares”, e que nel “confeccio-

século XX, todas estas versións da roda

nan unha maqueta dela” que logo empre-

de afiar inician unha competencia desi-

garían os operarios para reproducila.

gual cos novos modelos de bicicleta que
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agora aparecen con pedras de esmeril e

A partir do ecuador do actual século,

pulidores instalados no seu cadro.

pero especialmente en toda a década dos

Trátase do “vehículo de afiar” preferido

60, estos modelos de bicicletas profesio-

polos afiadores máis innovadores, inte-

nais soportarán a nova competencia das

grados no colectivo dos chamados

modernas motocicletas que agora se

“novos naceiros”. Pero tal como aconte-

extenden, con esmeriles e pulidores ins-

cera co instrumento precedente, pronto

talados, ademais dun ou dous caixóns

surxirían diferentes variantes deste

que se lles agrega para transportar mate-

modelo básico de bicicleta profesional

riais e ferramentas. Trátase dunha máis

que se adaptan aos gustos e obxectivos

actualizada “máquina de afiar”, preferida

profesionais de quen as solicitan. Pola

por quen integran o grupo dos “últimos

súa parte, a introducción deste modelo

aprendices”, nome que se lles aplica por

de instrumento de traballo pode consi-

ter recollido a técnica e “secretos” do ofi-

derarse importante na historia do oficio,

cio do colectivo de “novos naceiros” que

por canto con el invírtese por primeira

lles precedeu, sen que eles poidan xa

vez a relacción que o afiador ambulante

transmitilos por carecer de aprendices

viña establecendo coa súa ferramenta

dispostos a continuar esta tradición arte-

principal de traballo, ao deixar de ser o

sana. Moitos dos que todavía seguen tra-

afiador quen deba transportala sobre as

ballando continuaron mellorando esta

súas costas ou rodando polo espacio de

“máquina” profesional con novas adapta-

acción profesional, en canto é o “vehícu-

cións até introducir, na década dos 80, o

lo de afiar” o que desde agora transporta

último vehículo profesional que chaman

ao profesional a maior parte do traxecto,

“coche taller” do afiador. Trátase dun

ademais de empregalo no exercicio da

confortábel automóvil con furgón, no

súa especialidade.

que algúns afiadores ambulantes trans-

Adaptación da “Roda” a unha motocicleta

69

~

portan a súa “roda de afiar” tradicional

Mentras se permañece fora da “chaira”

até os lugares de traballo, pero a maioría

os compoñentes destas células ambulan-

leva instalado un auténtico taller ambu-

tes traballan codo a codo uns como

lante cos materiais e ferramentas apro-

“mestres-afiadores” e outros como afia-

piadas para un eficiente desenrolo da

dores en potencia. Todos asimilaban a

especialidade, sobre un amplo radio de

técnica e modo de vida participando

acción profesional.

dunha cultura común, provista duns
reglamentos e unhas diferencias estatutarias con vigor só entre os membros des-

Transcurrido o
primer cuarto
do actual
século XX,

2.-A técnica artesana específica:

tos microgrupos profesionais. Da transmisión das habilidades técnicas propias

Por canto a técnica de traballo os afiado-

do oficio, o mesmo que dos códigos de

res ambulantes galegos recibírona direc-

conducta internos ao microgrupo, dos

tamente doutros “naceiros” (afiadores-

hábitos de apoio e solidaridade, da xerga

todas estas

mestres) aos que acompañan algún

especial de oficio, etc, ocúpanse os

versións de

tempo. Ás veces eran os mozos pobres

vellos mestres ambulantes afiadores e

roda de afiar

da “chaira” ou os seus familiares máis

aqueles aprendices cunha maior destreza

tradicional

achegados, quen se achegaban a estos

e experiencia ambulante, de tal modo

“naceiros” coñecidos, para que lles acep-

que o neófito vaia avanzando gradual-

tasen como compoñentes do seu micro-

mente nas habilidades do oficio e na asi-

grupo profesional. Outras veces son os

milación das principais convencións,

mesmos “naceiros” os máis interesados

regras, e aspectos básicos do modo de

inician unha
competencia
desigual cos
novos mode-

en rodeárense dalgúns aprendices aos

vivir, pensar, e ser un afiador ambulante.

los de bicicle-

que se encargarán de explotar durante o

“Evitar meterse en problemas” coa povo-

ta que agora

tempo que permañezan na súa compaña.

ación residente, “dar a razón ao cliente”,

aparecen con
pedras de
esmeril e
pulidores instalados no
seu cadro.
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“non practicar o engaño entre os com-

to, o proceso de aprendizaxe das técni-

poñentes do grupo”, “axudar a sair do

cas e cultura de oficio do afiador ambu-

problema no que un colega se metese”,

lante galego, iba transcurrindo sempre

“obedecer ao “naceiro” mentras se per-

conformado a unhas fases progresivas

mañeza baixo a súa tutela”, aparecen

durante as que estos “mutilos” conseguí-

como outras tantas regras básicas de con-

an asimilar as variadas habilidades técni-

ducta que os aprendices de afiador

cas e “secretos” propios da especialida-

deben interiorizar xunto coas técnicas

de. Pero para alcanzar un dominio com-

profesionais, anque, se fago caso de

pleto da técnica artesana, ao neófito

todos os informantes de que dispoño,

deberá gustarlle este modo de vida, amar

non sempre a súa conducta se axustara a

a profesión e sentirse realizado practi-

elas. Tamén nas miñas notas de campo

cando este oficio para permañecer moito

aparecen frecuentes alusións a “nacei-

tempo nel. Cando se dan estas actitudes

ros” con fama de irascibles e mezquinos

pódese dicir que nos achamos ante un

para cos seus “mutilos” aos que, unha

potencial afiador artesano con ribetes de

vez fora a “chaira” natal, chegaban a tra-

artista, que empeza moi cedo a lucir o

tar como se foran seus escravos. A súa

seu estilo propio na forza e no ritmo que

autoridade

total.

imprime o seu pé sobre o pedal da “tara-

Facíaselles transportar a roda de afiar

zana”, no coñecemento das cualidades

coas ferramentas de traballo até os povo-

fisicas dos utensilios que lle son deposi-

ados, visitar as casas pedindo traballo, e

tados para reparar, na colocación e no

mendigar comida que debían entregar

temple dos seus dedos, na concentración

Pero para

aos amos. Tal como apuntan varios infor-

e nos xestos expresivos de desagrado,

alcanzar

mantes: “algúns “naceiros” até nos forza-

satisfacción e doutra clase que imprime

un dominio

ban a abrir a boca para comprobar se no

mentras desenrola o seu traballo, nos

completo da

camiño nos coméramos algo do que as

movimentos que fai, nas conversacións

técnica

“belenas” (amas de casa) nos tiñan

que sostén cos variados clientes sobre os

dado”, e, tamén, “revisábannos os bolsi-

espacios de acción profesional.

sobre

eles

era

llos mentras dormíamos para ver se nos
quedáramos con algo do que cobrába-

3.-O personaxe ou profesional da

mos”, polos traballos entregados.

ambulancia:

artesana,
ao neófito
deberá
gustarlle este
modo de

Nos tempos clásicos desta ambulancia

Os afiadores ambulantes galegos puxe-

vida, amar

galega, que polos nosos datos situamos

ron en práctica as súas técnicas de traba-

a profesión e

no derradeiro cuarto do século pasado e

llo e a súa destreza no manexo do oficio

sentirse

na primeira metade do actual, estos

sobre todo como profesionais indepen-

aprendices vivían do que mendigaban

dentes. Nos tempos tradicionais chega-

nos lugares que visitaban. Pola súa cola-

ban, regularmente, aos diferentes encla-

boración, os amos nada lles pagaban, e a

ves de traballo transportando a súa roda

suciedade e miserias de toda clase eran

de afiar portátil e coa técnica artesna na

para perma-

as súas fieles compañeiras da forzada

punta dos dedos. Non faltaron vellos afia-

ñecer moito

viaxe. Inmersos en tan particular contex-

dores informantes aos que lles agradaba

tempo nel.
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realizado
practicando
este oficio

mostrarse como uns verdadeiros heroes

súas saídas profesionais; e quen se reco-

do camiño, que ocuparon a maior parte

rreron a Iberia seca empregaron o tempo

da súa vida activa recorrendo as comar-

case en exclusiva reparando os máis

cas máis diversas da nosa xeografía antes

variados obxectos de punta e fío, cas-

de decidirse por traballar nos países de

trando gatos e outros animais domésticos

Hispanoamérica. Un 25 por cento do

caídos en desgracia, e ofrecendo aos seus

máis do centenar de afiadores entrevis-

clientes un limitado mostrario de pro-

tados reveláronme ter traballado de afia-

ductos de tocador, utensilios de corte e

dor nalgunha cidade de Iberoamérica,

artículos de bisutería. Con todo, aínda

despois de facelo algún tempo por

deixando constancia desta diferente ocu-

Galiza e outros territorios de España e

pación de ambos colectivos, debo enga-

Portugal. Pero onde fora que chegasen

dir que ningún rechazará nada do que un

practicando o oficio, o seu ritmo de vida

cliente lle presenta para reparar. Nos

e traballo foi semellante. Unha vez fora

espacios de traballo, especifican, “non se

da “chaira”, a súa xornada de traballo

dicía nunca que non se sabía” e “ a todo

transcurría empuxando a súa “tarazana”

se atrevía un”, ao obxecto de maximizar

polas estradas que desembocan nas cida-

até o posíbel as súas ausencias transito-

des e vilas, e polos camiños carreteiros

rias da “chaira” (terra) natal ourensana.

que levan aos máis alonxados povoados
de montaña.

Como é lóxico pensar, tamén o xeito de

Un 25 por

elexir e de se introducir nos enclaves de

cento do máis

Non todos os afiadores galegos cos que

traballo, a extensión dos mesmos, a fre-

do centenar

contactei mostraron preferencias na

cuencia das visitas ao fogar familiar, a

de afiadores

orientación das súas saidas profesionais.

repetición das saídas de traballo, etc.,

entrevistados

Aqueles oriundos do municipio de

varían segundo as circunstancias perso-

reveláronme

Nogueira de Ramuín (Ourense), e colin-

ais de cada profesional, e é pouco o que

dantes, sentiron unha maior inclinación

se pode xeralizar para todos os afiadores

polas cidades e comarcas rurais de Galiza

ambulantes oriundos de Galiza. Con

e do Norte de España e Portugal. Pola súa

todo, sobresaen certos rasgos que consi-

parte, os afiadores de Castro-Caldelas

dero de interés consignar. A saber:

ter traballado
de afiador
nalgunha
cidade Ibero-

(Ourense), e localidades do seu entorno,

américana,

tiveron unha maior predilección por

1.- Unha vez determinada unha zona de

despois de

povos e cidades do centro e sur peninsu-

traballo, o principal empeño do afiador

telo feito

lar. Estos diferentes ámbitos de traballo

ambulante oriéntase a se facer coñecido

durante algún

van a ter moito que ver cos servicios que

dos seus habitantes até conseguir que

uns e outros chegan ofrecendo aos seus

éstos lle consideren “como un máis”

clientes ocasionais. Así, quen recorrían a

deles. Lograr este obxectivo é dificil pero

Iberia húmida salpicada de asentamentos

quen o conseguen ven incrementada a

tempo por
Galiza e
outros

rurais dispersos e tradicionalmente ailla-

rentabilidade da saída estacional. Os

territorios de

dos, unen moi a miúdo o seu oficio de

clientes até agora ocasionais, consolídan-

España e

afiador aos de paragüeiro e lañador

se convertíndose en persoas coñecidas

Portugal.

como un modo de facer máis rentabeis as

que valoran o seu bon facer artesano, res-
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pectan a súa persoa e agardando a súa

base aos datos proporcionados polos

chegada, xa quelle teñen reservado tra-

informantes, pódese reconstruir os tres

ballo. Sempre que se dan estas circuns-

prototipos seguintes de áreas de traballo

tancias a estancia polos diferentes asen-

que recorreron os afiadores ambulantes

tamentos que percorre traballando chega

oriundos de Galiza, e que denominarai

a se converter en algo agradábel.

As áreas de acción de largo alcance, As
áreas de acción de alcance medio, áreas

2.- Con respecto á extensión da área xeo-

de acción de reducida extensión.

gráfica que un afiador ambulante chega a
cubrir nas saídas profesionais non é fixa,

a) As áreas de acción de largo alcance,

e semella dificil achar un criterio capaz

propias de aqueles afiadores que nunca

“Pódese dicir

de delimitala con claridade. Se tomamos

se preocuparon por poñer un rumbo

que a área

en consideración as referencias que fan

definido ás súas saídas profesionais, nen

de traballo é

da súa área os afiadores ambulantes que

de concretar a data de retorno ao fogar

consultei, diríamos con eles que un área

familiar. Nestes casos, os seus recorridos

de traballo “é pequena ou é grande

profesionais consistían nunha itinerancia

segundo se considere”. Un dos informan-

de tipo pendular de grande alcance,

tes enxuiciaba así a que el recorreu tra-

cunha primeira fase de progresivo alon-

ballando durante a súa vida de afiador:

xamento da “chaira” até chegar traba-

movíame dun

“Pódese dicir (que é) moi grande porque

llando ao punto máis distante, desde o

lado a outro

en

cuestión

duns

a

España.

outro

cuestión duns
meses

Podemos dicir

de

que é moi

Podemos

pequena por-

dicir (que é) moi
pequena

porque en

de España.

meses movíame dun
lado

moi grande

que acostu-

porque

maba a tra-

acostumaba a traballar nos portos, e un

ballar nos

porto é unha zona

portos, e un

moi pequena” (ex-

porto é unha

afiador de sesenta e

zona moi

nove

anos.

Loña,

pequena”.

Nogueira de Ramuín). Con todo, en

Afiador
faenando na rúa.
Gravado de
F. de Guisasola
(1880)
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que se inicia outra de aproximación á

onde habitualmente conserva habita-

“chaira” até chegar a un asentamento en

ción, lávanlle a roupa e proporciónanlle

que decide viaxar directamente ao fogar.

comida.

O tempo invertido no fai esta modalida-

Da
transmisión
das habilidades técnicas

de de percorridos pode ser duns meses,

c) Por último están as áreas de acción de

uns anos, e, aún de toda unha vida. En

reducida extensión, propias do conxun-

cada asentamento urbano ou rural do

to de afiadores que optan por traballar

camiño, o profesional facía notar a súa

soamente os núcleos urbanos e os seus

presencia co característico pregón de

arredores, ou nalgún barrio dunha gran-

oficio, e o florido sonar do seu chifle pro-

de cidade a onde chegaron un día e bota-

fesional. Mesóns de acollida de transeún-

ron raíces. Para estes afiadores que un

tes, pensións e fondas humildes, casas de

día decidiron facerse sedentarios e trasla-

propias do

confianza, palleiros e cobertizos rurais

dar alí a súa familia, o que antes era a súa

oficio,

convértense para eles nuns estimados

área de acción convértese desde agora

o mesmo que

refuxios onde pernoctar, difundir as

en área de clientela que lle trae a recom-

dos códigos

novidades e intercambiar os seus “secre-

poñer os utensilios domésticos. No seu

de conducta

tos” de oficio na súa xerga especial, “o

taller permanentemente instalado en cal-

barallete”, con outros afiadores e demais

quera barrio de capital de provincia, o

ambulantes coñecidos oriundos da “chai-

afiador repara os utensilios de corte ao

internos ao
microgrupo
ambulante,

ra”. Verdadeiros heroes
anónimos de historias aún

dos hábitos

non escritas, algúns des-

de apoio e

tes afiadores conseguiron

solidaridade,
da xerga
especial de
oficio, etc,
ocúpanse os

visitar
levando

medio
como

F. de Goya: “O Afiador” (1808-1812). Museo de Budapest.

mundo
seguro

inseparábel a roda de
afiar, e os recordos da súa
“chaira” como leais compañeiros do camiño.

vellos mestres
ambulantes

b) As áreas de acción de

afiadores.

alcance medio, resultado
xeralmente da división
dunha previa “área de
acción de gran alcance”.
Decididos por un sector
xeográfico

máis

ou

menos amplo que lle
ofrece posibilidades de
traballo, o afiador dedica
a tempada a percorrelo
desde algunha localidade
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tempo que suministra uns variados artí-

centrais de invemo antes de reanudar a

culos de coitelería e de agasallo. Noutros

súa actividade profesional.

casos estes profesionais inverten unha
parte da xornada atendendo a súa clien-

Un aspecto máis para rematar: Os varia-

tela nas carnicerías, pescaderías, restau-

dos espacios de traballo sobre os que o

“Algúns

rantes, hoteis, residencias, colexios e

Afiador ambulante desenvolve o seu ofi-

“naceiros”

domicilios particulares, ante os que ins-

cio artesano, a cotío e de sol a sol, cons-

até nos

talan o seu típico instrumento despois de

titúen o mellor escenario sobre o que

forzaban a

ter identificado a súa presencia por

proxectar a súa figura física de artesano e

medio do “arpegio” típico que xurde do

a imaxe social que a sociedade circun-

seu “apito” (frauta), e o seu exclusivo

dante se foi facendo del. Tocante á pri-

pregón deste tipo: “Afiador, afía coitelos,

meira, trátase en todas as partes dun per-

tesoiras, navallas. O afiadooor”, que

sonaxe popular que aparece evocándolle

no camiño

emite de viva voz.

ao observador circunstancial unha dura

nos coméra-

historia persoal e unha modalidade de

mos algo do

3.- Tocante á frecuencia das visitas ao

existencia inconfundíble e nada invidiá-

que as “bele-

fogar desde as áreas de traballo, é tamén

bel. Respecto da imaxe social, o modo de

nas” (amas

pouco o que se pode considerar válido

vida que o caracteriza nos espacios de

para todos os afiadores ambulantes

traballo, tamén suscitou unha serie de

oriundos de Galiza. Pódese tomar como

xuizos sobre a súa persoa que contribui-

norma que canto máis lonxe van a traba-

ron á elaboración de estereotipos asocia-

llar menos visitas fan e máis tempo per-

dos á profesión e dos que aínda non

“revisában-

mañecen nel cando a realizan. Quen tra-

foron capaces de se liberar. Entre os

nos os bolsi-

ballaron en cidades e localidades moi

negativos atópanse as asociacións que se

llos mentras

alonxadas, radicadas no teritorio penin-

establecen entre afiadores ambulantes e

dormíamos

sular, soían visitar a familia unha ou dúas

campesiños pobres de “homes de

para ver se

veces ao ano: Unha no verao, durante os

mundo”, portadores duns valores morais

meses de Xullo e Agosto, unha vez rema-

debilitados, que os levan a persoas nas

tada a reparación das ferramentas de

que un non debe confiar. Entre os positi-

corte que empregan os campesiños nas

vos están aquelotras asociacións que pre-

segas de cereais e de herbas, e con moti-

sentan os afiadores tradicionais como

bamos”,

vo de contribuir á realización dos traba-

unhas persoas libres e sen ataduras,

polos traba-

llos estivais do campo, asistir ás festas

amantes a toda costa da liberdade e por-

llos entrega-

patronais, e ás romarías que se celebran

tadores daqueles rasgos identitarios que

dos.

nos santuarios da comarca de orixe. A

mellor definen aos membros do seu país

outra faise a partir de mediados de

natal, a saber: ruralidade, capacidade de

Novembro, en que os días curtos, fríos, e

aforro, espíritu de sacrificio e afán de

chuviosos fan moi duro e pouco rentábel

superación, entre outros moitos que

o traballo na rúa. Os afiadores aproveitan

igualmente poderíamos constatar.

esta volta ao fogar para realizar a “matanza” anual do porco, celebrar o Nadal en
familia e deixar que transcurran os meses
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abrir a boca
para
comprobar se

de casa) nos
tiñan dado”,
e, tamén,

nos quedáramos con algo
do que cobrá-

FLORENCIO MARTÍNEZ
VÁZQUEZ, “FLORENCIO DE
ARBOIRO”
1947, Arboiro, Ourense.

Escultor e monitor de artes
plásticas

no

Sanatorio

Psiquiátrico de Toén. Herdou
do seu avó Nicanor o amor
pola escultura, así como o
taller de Arboiro, lugar onde
dun xeito autodidacta comezou a aprender esta arte. Os
seus materiais preferidos son
a pedra e o bronce, e a súa
fonte de inspiración é a natureza, a vida da súa terra. Esto
queda plenamente representado na súa obra. Esculturas
como a escola, o segador, o
afiador, o serranchín, as
aguias, as meigas, dan exemplo da identificación de
Florencio co lugar que o viu
nacer. Dentro desta compenetración
naceu o interese por recuperar ferramentas de traballo da nosa terra, e
dentro destas ferramentas unha en
especial, A RODA DE AFIAR.

O autor deste artigo coa última roda recuperada para a súa colección.

Na percura
do museo do afiador
Florencio de Arboiro
Debuxos: Luís Cid

I
Como escultor galego, síntome moi
achegada ás nosas raíces e á nosa
cultura. Por desgracia, o transcorrer
dos anos fixo estragos na conservación destas raíces no ámbito rural;
lugar esquecido por etnógrafos,
escritores e artistas da terra.
¿Por que rodas de afiar ?. Supoño
que a comarca e os meus devanceiros tiveron que ver na miña deci-

Propiedade: Máximo Vázquez ou Xosé González,
bisavós de Florencio de Arboiro.
Lugar de orixe: Arboiro-San Xoán de Río-Ourense.
Traballou en: Por toda Castilla.

sión. Para conseguir recoller esta
colección tiven que percorrer
numerosas aldeas na búsqueda das
rodas, e o resultado é este, gracias á
axuda de colaboradores como
Anxel Núñez, que me axudou na
localización.

É a roda máis antiga da colección, de finais do século XVIII. É
unha máquina de afiar que non pode rodar, polo que saía de
Arboiro ben ao lombo do afiador ou ben nun burro e botaba
periodo de até máis dun ano fora da casa. Co paso do tempo,
os afiadores desplazaron a roda para adiante, posibilitando
que rodara, evitando deste xeito ter que cargar con ela.
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A pesar dos meus esforzos moitas

razóns sentimentais, aínda están nas

rodas foron irrecuperábeis, xa que

mans das súas familias.

quedaron nas zonas onde estes

Eu fíxenme coa primeira hai dez

homes traballaron. Outras, por

anos, alá polo oitenta e sete, e desde
aquela teño recuperado sobre cen
rodas de afiar, todas elas distintas.
Cada roda é unha historia, é unha
vida, é un camiño. Todas teñen algo
que contar, anécdotas, contos e
sobre todo, traballo e traballo.

II
Cada vez que consegues unha roda
encóntraste con unha nova esperiencia, unha nova historia e un
novo tema. Nengunha é igual. É
unha vida enteira, e a obra plástica
ten que expresar sentimentos, realiPropiedade: Florentino Alba.
Lugar de orixe: Bexe-San Xoán de Río-Ourense.
Traballou en: Cornellá de Llobregat, Hospitalet.

Traballou desde a década dos 40. É unha roda urbana, moi pesada, que apenas se movía dun barrio. Tiña unha clientela fixa.
Conserva a licencia que o concello de Barcelona esixía aos afiadores que querían traballar na cidade.

dade e o máximo que se lle poda
engadir.
Tiven que aprender a comprar as
rodas. O afiador era unha persoa
que negociaba todo, o afiado dun
Propiedade:
Gerardo Fernández González.
Lugar de orixe: ParedesMontederramo-Ourense.
Traballou en: Navarra,
Guipuzkoa e varias vilas francesas perto da fronteira.

Este afiador nos meses de inverno,
exercía de cesteiro cando estaba na
súa casa.

“-¿Vendes a roda Pepe?
-Hoxe esas cousas
cúbrense de billetes”.
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Propiedade:
Marcial Álvarez.
Lugar de orixe: Navea-Póvoa
de Trives-Ourense.
Traballou en: Barcelona.

Este afiador era un home moi
pequeno. El mesmo diseñou
esta bicicleta e fixéronlla á súa
medida. Traballou nas décadas
dos 40, 50, 60 ...

coitelo, o arranxo dun paragüas... e

roda respóstame: “Mira, con esta

así tamén negociaban a venda da

rodiña, fixo meu pai esta casiña,

súa roda. Un veciño dun afiador

¡como cha vou vender!”. Cando

díxome que tiña unha roda tirada na

vexo que a xente lle ten ese cariño

horta e que non miraba para ela.

ás rodas de afíar tamén me poño

Pensando que seguramente ma

contento porque me dou conta de

daría, chegueime xunto el pregun-

que aínda hai máis xente que apre-

tando se ma vendía e a súa resposta

cia o traballo e a persoa do afiador.

foi: “hoxe esas cousas cúbrense de

De tódolos xeitos, a maioría das

billetes”. Outro díxome que a súa

veces, estas mesmas persoas caen

irmá tamén tiña unha roda, que fora

nunha contradicción xa que non

xunto ela. Cando falo con ela da

Propiedade: David Diéguez Rodríguez.
Lugar de orixe: Pedrouzos-Castro CaldelasOurense.
Traballou en: Navarra.

D. David traballou con esta roda nas décadas dos
20 e 30. Despois deixoulla ao seu fillo Amadeo,
que traballou nas décadas seguintes no mesmo
lugar que seu pai, e seguramente coa mesma clientela.
Cando me vendeu a roda estaba a súa muller presente.
“– Se ven os teus pais que vendes a roda.
– Deixa aos mortos tranquilos”.

79

~

“Mira, con esta
rodiña, fixo meu
pai esta casiña,
¡como cha vou
vender!”

coincide o lugar onde teñen nese

roda quedara nunha pousada espe-

momento a roda co valor que lle

rando a tempada seguinte que xa

están a dar.

nunca chegaba porque o afiador se
xubilara, a pousadeira non quería

Así funme metendo no mundo dos

vender a roda a menos que lle leva-

anticuarios,

se un papel asinado polo afiador

poñendo en

onde estivese claro que el quería

contacto

vender a roda.

con

certa

xente

que

De tódolos xeitos, moitos afiadores

tivo

rela-

traballaran con ela toda a súa vida e

ción

con

como é lóxico tíñanlle un cariño

afiadores,

especial. Moitas rodas incluso foran

taxistas que

dos seus pais e á hora de se desface-

percorrían

ren delas pesáballes a historia, os

comarcas

recordos e os sentimentos que

perguntan-

aquela roda lles transmitía.

do por perque

O que si é certo é que comecei nun

tivesen

tempo bastante oportuno, xa que a

unha roda.

profesión de afiador estaba a decaer

Fora

de

e ao mesmo tempo deixábase a anti-

Galiza falei

ga roda ambulante. Xa non se afiaba

con pousa-

tanto como antes porque perdérase

deiros onde

ese costume de reparar todo e de

paraban os

conservalo e aproveitalo até o últi-

afiadores,

mo momento. Así os afiadores esta-

ou mesmo

ban deixando a súa máquina de tra-

clientes que lles gardaban as rodas

ballo de lado, como xa dixen inclu-

dunha “volta” (tempada) para a

so fora da súa propia casa.

soas
Propiedade: Luís Núñez.
Lugar de orixe: Fonteita-Chandrexa de
Queixa-Ourense.
Traballou en: A Rioxa.

Roda moi vella. O señor Luis Núñez compráralla
ao señor Aurelio de Acebedo no ano 1920. Vai
equipada con un escaparate con navallas de afeitar, “barberas”. Este home era dos chamados
“baciadores”.

Nalgunhas rodas
anunciábase...
“Se afila de todo
por delicado
que sea”.

outra.
Moitos non ma quixeron vender a
Moitas veces dicíanme que ma ven-

min e despois déronlla a calquera

dían pero despois de falar coa fami-

outro por catro cadelas. Así xustifí-

lia cambiaba o conto e xa era que

canse ante a familia dicindo que

non. Algunha vez a roda estaba na

aquelo non valía para nada, sen

casa duns veciños como unha ferra-

embargo, se lla vendesen a alguén

menta máis e tívenlla que cambiar

da cidade ou coñecido acusaríano

por un esmeril eléctrico. Cando a

de parvo ou de deixarse enganar.
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Outros, cando falan co meu inter-

da, serviu para dar a coñecer Galiza,

mediario xa lle perguntan para que

xa que tiveron unha influencia tan

a quere, tendo que dar unha expli-

grande que fora do noso país foron

cación. Hai tamén quen me dixo

auténticos embaixadores. Hoxe,

que ma vendía, a pesares de ser un

afiadores de

recordo do pai, pero que ma vende-

Portugal,

ría cara. Despois sempre queda arre-

xitanos, ou

pentido por pensar que ma vendeu

de

barata. Nun povo comprei xa hai

lados

din

anos unha roda por máis de cen mil

que

son

pesetas e agora non se conseguen

netos

de

máis por menos dise diñeiro.

galegos

(o

outros

seu aspecto
Esto tamén é bon porque valoras o

delátaos),

que tes e fas valorar aos propietarios

como garan-

das rodas esa ferramenta que teñen

tía de pode-

na casa, sen pensar nela, nen o que

ren facer un

representan, até que chega alguén

bon

que se interesa e entón dánse conta

llo.

traba-

de que esa roda, esa historia, esa
vida ten interés.

III

Máis adiante mentaliceime de que

Teño seten-

se non era eu quen recollese todo

ta rodas, a

este patrimonio cultural, chegaría

maioría fei-

un momento que desaparecería

tas nos talle-

para sempre, porque as institucións
nunca se preocuparon.
O afiador, sendo unha profesión tan
deficiente, humillante, desprestixia-

Propiedade: Manuel López.
Lugar de orixe: Acibeiro-San Xoán de Río-Ourense.

Roda cun sistema de pedal distinto ao das outras rodas. Foi
diseñado polo mesmo afiador. Descoñécese a época e os
lugares polos que traballou.
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Propiedade: Eladio Martínez González.
Lugar de orixe: Carballo-Fitoiro-Chandrexa de
Queixa-Ourense.
Traballou en: Guadalajara, Zaragoza,Soria.

Cando me venderon esta roda, o afiador díxome:
“É un recordo do pai... non digas nada”.

res de Liñares no concello de

Álvarez en Liñares facendo rodas.

Nogueira de Ramuín, vinte e dúas

En Esgos adaptaban as rodas ás bici-

bicicletas e dúas motocicletas.

cletas).

Houbo un home ao que lle merquei
a roda, a bicicleta e a motocicleta.

A primeira roda foi a que tiña meu

(Aínda queda Manuel Rodríguez

avó na casa para afiar e a segunda foi
a dun veciño da comarca. A roda
máis vella que teño é de San Xoán
de Río. Non teño a certeza de quen
foi o seu derradeiro dono, pero sei
que pertenceu a unha familia de
afiadores desta parroquia.
A maioría dos afiadores mercaban as
rodas nos talleres. O principal,
como xa dixen era o de Liñares.
Houbo algún que chegou a facer el
mesmo a súa roda, de coucheiro,
que resisten mellor as inclemencias
do tempo e son máis lixeiras. Outras
pasaron de pais a fillos. Algún tiña
varias e deixáballas aos fillos do

Propiedade: José Rodríguez.
Lugar de orixe: Cerdeira-San Xoán de Río-Ourense.
Traballou en: Cerdeira.

Roda para afiar na casa as ferramentas do campo, non se sacaba
á rúa.

mesmo xeito que se traspasa un
negocio. En Barcelona houbo algún
afiador que deixando a roda alá
durante os meses do verán nos que
voltaba para a casa, decidíu non
regresar, e traspasoulla a outro afiador que aínda non tiña roda e quería
Propiedade: Antonio Pérez Basalo.
Lugar de orixe: Cerdeira-San Xoán de RíoOurense.
Traballou en: Barcelona.

Saíu de Cerdeira no ano vinte, cado tiña dezaseta
anos. Foi camiñando e afiando ao mesmo tempo.
Cando chegou a Barcelona levaba gañadas mil
pesetas e comprou un reloxio que hoxe inda ten
seu fillo.
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comezar o oficio.

andaban coa quincalla, ou arranxaban louza. Algún tiña un pequeno

Onde teño conseguido máis rodas é

comercio e acoploulle un “escapa-

aquí, en Ourense. En San Xoán de

rate” á súa roda.

Río, en Chandrexa de Queixa, en
Póvoa de Trives... En Esgos tamén

Cada

roda

me teño feito con algunha, pero as

ten a súa

menos. Nesta zona deixábanas

ficha onde

abandonas nos lugares onde traba-

e s p e c i fi c o

llaban, moitos en Portugal e en

onde, cando

Castilla. Fora de Galiza tamén teño

e a quen lla

recuperado algunhas, pero todas

merquei. De

elas por medio de anticuarios, de

quen

intermediarios ou de algún antigo

onde traba-

afiador que me dera referencia do

llou e todo

lugar onde a deixara. As que se con-

dato

seguen por medio dun anticuario

anecdota

son máis complicadas de identificar.

que

Teño varias rodas localizadas. En

dar idea da

Huesca sei de dúas e unha máis en

historia que

Logroño.

vivíu

foi,

ou
poida

esa

roda. Como
dixen,

Propiedade: Señor Miguel.
Lugar de orixe: Chavianciños-Chandrexa de
Queixa-Ourense.
Traballou en: Burgos.

Cando me fago cunha roda teño que

xa

restaurala un pouco. Antes pintába-

unha

as da mesma cor que tiñan, pero

non

agora prefiro deixalas como están.

unha ferra-

Trátoas contra a polilla e pouco

menta. Leva

máis. O que si tento facer é acoplar-

detrás

lle a ferramenta que acostumaba

home tiran-

levar o afiador para facer o seu tra-

do dela. Moitos quilómetros e povos

ballo e todo o necesario para pasar

recorridos. Ten falado con moita

catro, cinco ou seis meses fora da

xente e afiado moita ferramenta.

casa. Por exemplo a manta de dur-

Unha roda tamén ten a súa vida.

mir ou saca, onde ao chegaren á

Nas rodas anunciábase a especiali-

pousada metían palla trillada para

dade do afiador. “Se afila de todo

durmiren. Cada roda tento equipala

por delicado que sea”. Outros pre-

co máis significativo. Se o afiador,

sumían de saberen afiar moi ben as

era ademais capador, póñolle a

navallas dos barbeiros e entón xa

ferramenta axeitada. Outros tamén

non se chamaban afiadores. Na súa

roda
é

só

Esta roda, na súa orixe levábase ao lombo.
O mesmo afiador fixo a reforma para poder rodar
con ela.

un
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“Esta roda
sacou a fame
da casa”.

roda escribían: “ Baciador”. Un afia-

En Barcelona tiñan regulada a indus-

dor que se gababa de afiar moi ben

tria dos afiadores. Obrigábanos a

dicía que “afiaba bisturís”. Algún

pagar unha taxa para poderen traba-

que outro non podía voltar onde tra-

llar na cidade. Púñanlles unha licen-

ballaba. Destrozaba todo o que toca-

cia na roda que tiñan que renovar

ba.

anualmente. Moitas rodas aínda a
conservan. Había
afiadores
non

que

querían

pagar esa taxa e
cando os collían
os

guardias

requisábanlles as
rodas, igual que
fai hoxe a grúa
con un coche
mal aparcado. Se
o afiador quería
recuperar a roda
debía

pagar

a

multa correspondente e a taxa
para traballar na
cidade ou ben
abandonala.
Propiedade: Isauro Álvarez.
Lugar de orixe: Chaveanciños-Chandrexa de Queixa-Ourense.
Traballou en: Palencia, Burgos, Valladolid.

Moitos foron os
que

por

non

D. Isauro Álvarez traballou desde a década dos 40 até primeiros dos 90. Primeiro con
roda e finalmente con esta bicicleta.

pagar a multa

“Quen me dera os cartos xuntos que gañei con ela”.

roda e regresa-

deixaron a súa
ron para a súa
casa.

Había quen empregaba a roda como
“Mentras viva meu
vello nada”,
(non cha vendo).

Así

se

teñen perdido moitas rodas.

unha tapadeira para adicarse a outro
oficio no que necesitaba licencia.

Outro día comprei unha roda. Xa

Era o caso dos capadores. Tamén

tiña todo apalabrado e no momento

afiaban se se lles presentaba a oca-

no que a ía recoller o home dime

sión, inda que o seu traballo non

que a pedra non entra no trato. Eu

quedase tan ben.

collín un grande enfado porque coa

84
~

roda sempre vai a pedra. O home

sente na nosa sociedade. Penso que

fíxome subir á súa casa. “Sube que

o mellor sitio para unha roda é un

falamos e comemos algo”. Deixeille

museo. O museo da roda. O museo

a pedra por mil pesetas, pero a roda

do afiador.

leveina. Ao final pesoume. Como se
ve, os afiadores gostan de falar e de

Quero contar outra anecdota que

negociar todo.

penso dignifica e fai xustiza ao afiador. En certa ocasión, unha monxa

Hoxe aínda se fan rodas, pero son

achegouse a un taller de afiar en

rodas destinadas á decoración. Estas

Salamanca. Polo traballo, o afiador

rodas non teñen historia, non teñen

pedíulle seicentas pesetas, cousa

vida. Para min non teñen valor.

que lle pareceu caro á monxa. O
home respostoulle: “mire madre,

IV
“Esta roda salvoume a vida”

Cando levo algún afiador a ver a
miña colección de rodas de afiar,
vexo como lle brilan os ollos recordando a súa xuventude. Vóltanlle
aquelas sensacións de cando ían
almorzar en Valencia e deixaban na
entrada da taberna quince rodas, ou
vinte en Lisboa á hora do xantar,
como me contaba outro afiador de
Esgos.
Eu xa sinto paixón, pero todo o
mundo, cando ve unha roda sente
algo especial. A última escultura
que vendín estaba exposta en
Ponferrada. Era un afiador con unha
das primeiras rodas, das que se levaban ao lombo. A xente dicía mil
cousas diferentes ante esa roda,
unhas con máis razón, outras con
menos, pero a todos lles facía sentir
algo. O afiador sempre formou
parte da xente do povo, estivo pre-

Propiedade: José Rodríguez.
Lugar de orixe: Valdemiotos-Parada do Sil-Ourense.
Traballou en: Toda provincia de Zamora.

D. José deixou a súa mellor roda nunha pousada de Póvoa de Sanabria
pensando en recuperala, cousa que nunca fixo.
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que lle fagan ben este traballo só

A muller do afiador

hai dous sitios en Salamanca,
outro taller e este, e mire que en
Salamanca hai médicos e advoga-

Non quero, nen debo, esquecer a

dos e doutores”. A monxa pagou e

figura da muller do afiador. Esa per-

marchou contenta.

soa que quedaba ao frente da casa,
responsábel dos fillos, da facenda,

“Con esta roda
cantei e chorei”

do campo,... e como non, dos
vellos, patriarcas e figuras respectadas no fogar.
Desde o momento da partida do seu
home, esas nais, fillas, esposas e
amas contaban os días que faltaban
para o regreso do afiador. Nesa
ausencia, encargábanse de levar as
contas da casa, cobizando o retorno
do compañeiro cos cartos para mercar na puxa de eidos ou para saldar
antigas e novas deudas.
Era, quizais, esta esperanza dos que
quedaban no lar a que facía que os
propios afiadores viviran practicamente na miseria mentres traballaban fora. Necesitaban xustificar a

Propiedade: Luis Álvarez.
Lugar de orixe: Xunquedo-San Xoán de Río-Ourense.
Traballou en: Valladolid, Tordesillas, Medina del Campo.

Con esta roda, Luis Álvarez traballou na décado dos anos 50. Ademáis de
afiar, levaba un pequeno comercio na mesma roda vendendo coitelos.
Despois seguíu cunha bicicleta.

súa ausencia. Os aforros tiñan que
chegar á casa.
Queda, pois, patente a importancia
do papel da muller dun afiador.
Asumía o seu posto de matriarca,
eso sen esquecer que o home seguía
mandando, aínda que ela era a que

“Se a queren os
netos non a vendo
nen por un millón
de pesetas”

tomaba a última decisión. Non
podemos perder de vista a época da
que falamos (desde principios de
século até máis ou menos tres décadas).
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Esta situación non era exclusiva das donas de afiadores.
Podémola extrapolar ao resto
das mulleres que quedaban
en tódolos rincóns de Galiza,
esperando polos homes que
emigraban en busca do pan.
Nembargantes, non todas as
esposas de afiadores quedaron na casa. Algunhas acompañaron ós seus maridos, traballando na sombra, incluso
afiando por eles no interior
dos talleres ou “cuchellerías”, evidentemente sen seren
vistas, e sempre nun segundo
plano. De feito nunca se
coñeceu o caso de afiadoras
ambulantes.

Propiedade: Claudio Menor Cid.
Lugar de orixe: Vacariza-Pereiro de Aguiar-Ourense.
Traballou en: Desde Xinzo até Póvoa de Sanabria, Zamora.

Esta roda traballou polas décadas dos 40, 50, 60. É unha roda preparada para poder ser desmontada e embalada en tren ou barco.

Propiedade: Juan Pérez Pérez.
Lugar de orixe: Reboledo-San Xoán de
Río-Ourense.
Traballou en: Brasil.

Este afiador alternou o seu oficio co de
capador en Cuenca e Guadalajara.
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MARTA FIERRO OSORIO

1976.

Estudante

de

Economía.

Membro do grupo CASTRO FLOXO
e do seu equipo de investigación.

“Historia
dunha
escultura”
Marta Fierro Osorio

“Trato de recoller o

unha necesidade de conservar

sións do noso pasado pérden-

que se perdeu, plas-

e reflectir as experiencias dos

se, pero o seu recordo pode

mando estas imaxes

nosos vellos.

quedar máis vivo mediante

nas

miñas

labouras coma esta.

escultu-

ras.”

Segundo Florencio, esta obra
“representa a testemuña de

“–¿E vostede por

Esto é o que me explicaba

algo que nunca se fixo, algo ó

onde afiaba? – Por

Florencio de Arboiro cando

que nunca se lle adicou o

todo o mundo, meu

lle preguntei o que o levara a

tempo que merece, se cadra

fillo; eu afiáballe por

facer esta escultura.

por considerar o oficio de afia-

todo o mundo.”

dor un oficio de pouco prestiPara el non foi inspiración,

Cando chegaba a hora de se

xio”.

botar ó camiño, os primeiros

coma para a maioría dos artistas; foi máis unha necesidade,

Os costumes, oficios e profe89
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afiadores cargaban coa súa

roda ó lombo por falta de

Nas nosas mentes está a

esa imaxe conlevaba: moreas

imaxe do afiador nas prazas e

de quilómetros andados e o

rúas dos pobos, afiando, pase-

esforzo que trae consigo facer

ando de acó para aló...; mais

ese percorrido cun fato de

ninguén de nós, ou moi pou-

quilos enriba dos ombreiros.

cos, coñecemos todo o que

medios de locomoción, aínda
que aqueles con máis posibilidades

permitíanse

facelo

nunha besta.
Eran “auténticos pelegríns”,
pelegríns que, agora, ante a
pregunta “¿e vostede por
onde afiaba?”, contéstanche:
“Por todo o mundo, meu fillo;
eu afiáballe por todo o
mundo”.
E gracias a estas peregrinaxes,
este oficio de afiador é coñecido en todas as cidades, vilas
e aldeas da nosa península, e
incluso en moitos outros paises.
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Naquela época, case todos os

“A arte plástica pódela enten-

gremios contaban cun impor-

der cunha simple ollada,” e

tante número de aprendices,

cunha simple ollada percebes

e o oficio de afiador era un

infinidade de cousas que, ata

“A arte plástica

deles. Así, saían dos seus

agora eran alleas a moitos de

pódela entender

pobos con un ou dous “muti-

nós, e que gracias a esta

cunha simple

los”, que, moitas veces, cum-

importante laboura divulgati-

ollada”

prían un papel máis semellante ó de criado que ó de propiamente aprendiz. Incluso
chegaban a conseguir pan
para o afiador, cando as reservas das súas sacas se esgotaban.
Todas estas peculiaridades do
oficio están perfectamente
representadas

e

quedarán

plasmadas por moito tempo
nesta

fermosa

escultura.

Escultura composta por unha
combinación de bronce e
madeira; materiais totalmente
puros, sin aleación ninguha.
E non podería resultar de
outra maneira vindo das mans
de quen ven: un home profundamente arraigado á esta
terra como é Florencio de
Arboiro.
As bases sobre as que se

Florencio de Arboiro coa súa escultura.

apoian as súas figuras son sim-

va das nosas tradicións, que-

plemente tronquiños e raíces

darán nas nosas mentes, gra-

que atopa nas beiras dos

vadas nestas imaxes estáticas

nosos ríos, debidamente acon-

imposibles de esquencer.

dicionadas, mais, curiosamente non deixan de ser pura
“RAIGAME”.
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FRANCISCO X. GÓMEZ CANO

Ver Raigame nº1.

Tras da roda polo mundo
Conversas con afiadores I
Francisco X. Gómez Cano

“Óllaos pasar.
As veces penso
fuxir con eles prás iñotas
xeografías do mundo
por tódolos camiños, de revolta en revolta
nos que ó millor aínda me agarda
o soño que albisquei nas tristes horas.

A XEITO DE PREÁMBULO

Óllaos pasar deixando atrás
unha poeira de tristes somas.”

A pouca xente lle disgustaría esa
Antón Tovar Bobillo

idea tan romántica de marchar

do poema “Afiadores”, do seu libro “Arredores”.

polas xeografías do mundo, e deixar tras de sí unha poeira de
somas. Mais poucos, serían, ou
seriamos os que nos atrevésemos

mundo, e algúns deles, para

sidade de buscar un camiño na

finalmente a facelo. Coido eu

nunca volver.

vida que dificilmente podían ato-

que de ahí debe xurdir esa admi-

par nas súas aldeas.

ración que moita xente, incluído

Logo, e aínda que me seguín

eu mesmo, sentimos pola figura

negando a eliminar da miña cabe-

Se me permitides unha reflexión

do Afiador, como símbolo de

za a idea dos afiadores coma

que non podo evitar aínda que

independencia, de liberdade, e

pequenos conquistadores-aven-

quizais esté un pouco alonxada

mesmo de aventura. Debo reco-

tureiros galegos, funme dando

do tema, quero dicir que podería

ñecer que esa idea tan inxenua

conta, gracias ós libros sobre o

parecer en principio que agora

pola miña parte e tan alonxada

tema e sobre todo ás conversas

non existe esa necesidade de

da realidade, como máis tarde

cos propios afiadores, que a deci-

labrarse un futuro fora de este

descubrín, foi o que, nun princi-

sión de marchar das súas terras

país. Dende logo que a situación

pio, me atraeu destas personas

tiña pouco de espíritu aventurei-

actual nas nosas aldeas e na nosa

que aínda adolescentes, cáseque

ro, nada en absoluto de romanti-

provincia non e comparable coa

nenos, marchaban das súas alde-

cismo, algo de tradición familiar

de finais do século XIX –primeira

as a percorrer os camiños do

nas súas casas, e moito de nece-

metade do século XX, anos nos
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Asturias
Cantabria
País Vasco

Logroño
Huesca
Zaragoza

Monforte
Quiroga
A Peroxa
Coles

OURENSE

Nogueira
Ramuin

Pereiro
de Aguiar

Parada
de Sil

Castro
Caldelas
Xunqueira
S.X. de Río
Esgos Espadañedo
Manzaneda
Montederramo
Chandrexa
de Queixa

Vigo

América
CASTELA
Madrid
VALENCIA
ANDALUCÍA

Principiais puntos de
orixe e destino dos afiadores ourensanos.

Norte de Portugal
Chaves
LISBOA

que se producíu principalmente

en capital humano. Máis perdoá-

que pasaron fora do país tras da

a saída de máis afiadores. Mais,

deme de novo que me perdera

súa tarazana.

¿non é verdade que tantos ou

nestas cavilacións, que non obs-

máis coma os que antes marcha-

tante, me axudaron a comezar

Que ninguén busque nestas liñas

ban detrás dunha roda de afiar,

este “artigo”.

unha análise sociolóxica ou

ou coa maleta ó lombo, vense

antropolóxica da figura do afia-

obligados a marchar agora tras

E sinalo o de “artigo” entre comi-

dor. Sería disparatado pola miña

dun posto de traballo lonxe da

llas, pois esta miña pequena

parte o pretender tal, cando hai

nosa terra? Porque se antes

aportación, (máis ben debería

publicados traballos sobre o

Ourense era terra de afiadores,

decir “nosa”: gracias Florencio,

tema tan fascinantes coma os de

agora o é de opositores. Antes,

gracias Xavi, gracias Marta ) a

Xosé Antón Fidalgo Santamariña,

terra

¿agora?...

este homenaxe os afiadores, non

que publica outro artigo nesta

Seguramente todo esto do que

é máis que a transcripción, máis

revista, ou de Olegario Sotelo

falo sexa establecer un paralelis-

ou menos literal, dalgunhas con-

Blanco, traballos os que práctica-

mo estrano para moitos. Quizáis

versas

eu

mente debería referirme en cada

se poida pensar que lle trato de

mesmo e algúns dos meus com-

párrafo, e a lectura dos cales

buscar os tres pes ó gato. Eu

pañeiros e compañeiras con

debe resultar imprescindible

coido sinceiramente que existe

varios afiadores, uns vellos e

para aquelas personas que quei-

aínda no sustrato sociolóxico,

outros non tanto. Aínda que uns

ran descubrir unha análise máis

esa necesidade de “buscarse a

seguen en activo e outros xa

científica do tema.

vida” fora dunha terra que des-

están xubilados, todos foron

graciadamente é deficitaria en

capaces de afiar ben fina a súa

A miña idea era simplemente o

postos de traballo, sendo tan rica

memoria para lembrar os anos

conseguir que aqueles que che-

da

chispa,

que

mantivemos
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gasen a ler estas conversas se

rriu cal podía ser o aspecto dos

asombraran da historia que ence-

afiadores no que nos podíamos

rra cada afiador, e que coma se

centrar , xa que son tantos, coido

dunha película se tratase, se poi-

eu, os temas a analizar. Nós tra-

deran meter, por exemplo, na

tamos de analizar as diferen-

citei e que figuran na bibliogra-

cabeza de D. Xoán (ó que máis

tes rutas e áreas de traballo,

fía, e mesmo tamén como me

tarde coñecerán) cando con

establecendo as circunstan-

comentou Florencio de Arboiro,

dezaséis anos marchou co seu

cias nas que se movía o afia-

(e das conversas que mantivemos

cuñado para Castela, práctica-

dor en cada unha delas.

cos afiadores tamén se pode
deducir), os afiadores de cada

mente co posto. Ou coma me
pasou a min mesmo, que o lector

E para aclarar esta cuestión debo

Concello (mesmo de cada

se quedara asombrado coa histo-

explicar primeiro que cáseque

aldea), tiñan como súas unha

ria do Sr. Luís, que con trece

por todo o mundo é coñecido

serie de rutas e áreas de tra-

anos

mundo

que a área xeográfica de proce-

ballo, de xeito que estas

adiante “porque lle gostaba máis

dencia dos afiadores (aínda que

entraron a formar parte da

afiar que ir á escola”,...ou coa do

X.A.Fidalgo sinala que hai outros

tradición do oficio nos seus

Sr.Santos, que tivo que “escapar”

Concellos

coma

lugares de orixe, transmitidas

do seu pobo hacia o Brasil, por-

Tui,...), céntrase nuns Concellos

de xeración en xeración, dos

que “o ían levar preso”, sen ima-

moi determinados da provincia

vellos

xinar que ía pasar máis de trinta

de Ourense, todos limítrofes

novos.

anos lonxe da súa terra...Todas

entre sí, e situados no que pode-

elas son historias dignas dunha

ríamos chamar a zona norte do

Como é evidente, non se pode

novela de aventuras, ou dun

centro da nosa provincia. Así ,

afirmar que absolutamente tódo-

guión cinematográfico, e o que

como se pode ver no mapa que

los afiadores dun determinado

máis sorprende de todo é a resig-

elaboramos, esa zona abarcaría

Concello ou dunha determinada

nación e a naturalidade coa que

principalmente os concellos de

aldea optasen sempre por as mes-

as contan os seus protagonistas,

Nogueira de Ramuín, Pereiro de

mas rutas ou zonas de traballo,

que nos casos que nos ocupan,

Aguiar, Esgos, Castro Caldelas e

mais si que parece clara a exis-

polo menos conseguiron voltar ó

Montederramo, e quizáis de

tencia dunha certa inclinación a

seu fogar. Moitos nunca volveron

forma non tan xeneralizada en

que os afiadores que andaban a

nin volverán.

canto a relación de poboación-

traballar nunha área determiñada

número de afiadores, tódolos

procedesen da mesma zona. (Por

Hai que dicir que o contacto con

Concellos limítrofes cos anterio-

exemplo, como nos contou o

tódolos afiadores conseguímolo a

res, así, Chandrexa de Queixa,

Sr.Juan, un dos nosos entrevista-

través de Florencio de Arboiro, e

Xunqueira

Espadañedo,

dos, moitos dos afiadores que

que quede constancia de novo

Manzaneda, Póboa de Trives,

había en Lisboa a mediados deste

aquí o meu agradecemento para

Coles, a Peroxa, Parada do Sil,

século eran do concello de

el, tendo en conta ademáis que

San Xoán de Río...

Esgos). Mais este fenómeno non

marchou

polo

na

Galiza,

de

foi gracias ás conversas que mantivemos con el como se nos ocu-

afiadores

ós

mais

tería nada de particular, pois é
Según se cita nos libros que antes
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moi común, por diversas causas,

co, (en canto a ingresos e a con-

os que ían cara o sur, soían ser

seguinte rendabilidade do oficio

quincalleiros ou mesmo capado-

que redundaba no nivel de vida

res.

dos afiadores), e o sociolóxico
en todo proceso migratorio, se

,( en canto o “status” social do

Poderiamos debuxar, ou máis

non fose porque no caso dos afia-

afiador, ou consideración que os

ben esbozar, unha serie de perfís

dores galegos (ourensáns poderí-

afiadores tiñan entre os habitan-

dos afiadores en función da súa

amos decir), e como moi ben

tes de cada zona). Non gañaban

área ou Concello de procedencia

sinalou X.A Fidalgo Santamariña

os mesmos cuartos, nen estaban

dentro da 3 “Chaira”, as súas

no seu libro adicado ós afiadores,

igualmente considerados pola

rutas e áreas de traballo preferi-

(ver Bibliografía), estes, no seu

sociedade, os afiadores en Lisboa

das ou escollidas, e os oficios

desenrolo e aprendizaxe profe-

ou en América, que obtiñan uns

paralelos que soían desempeñar:

sional superaban diversas etapas,

ingresos relativamente altos e

• Afiadores dos Concellos de

adoitando en principio a pasar

durmían sempre nas súas pen-

Nogueira de Ramuín-Coles - A

un tempo de “mutilos” , normal-

sións, que os afiadores ambulan-

Peroxa: soían sair cara o norte

mente na súa primeira saída fora

tes de Castela ou Extremadura,

da Península, por Monforte e

da terra, tempo no que se inicia-

que tiñans menores ingresos e

Lugo, hacia Asturias, e o País

ban na profesión guiados polos

dormían nas palleiras (en xeral).

Vasco. Tamén andaban polo

1

seus “naceiros”2 , afiadores xa

Norte de Portugal e Lisboa .Case

experimentados. Era moi normal

Pero aínda máis: hai que engadir

todos eran tamén Paragüeiros, o

que estes mestres-afiadores fosen

que en cada área de traballo exis-

motivo é sinxelo: no norte chove

veciños ou mesmo familiares dos

tía ademáis unha demanda de

máis, e a demanda de alguén que

rapaces, e lles transmitisen a

determinados oficios que o afia-

reparase os paraugas, obligábaos

estes unha serie de coñecemen-

dor podía desempeñar paralela-

a aproveitar a oportunidade.

tos sobre un área de traballo que

mente á súa actividade principal

• Afiadores

os inexpertos xóvenes non podí-

e polo tanto os afiadores víanse

Aguiar:

an deixar de aproveitar nun prin-

obligados a desenrolar determi-

tamén cara o norte da Península,

cipio ó se independizar, aínda

nadas habilidades, logo converti-

e outros cara Portugal, ben direc-

que despois optasen por outros

das en profesións, (quincalleiro,

tamente en tren (coa roda factu-

camiños unha vez tivesen domi-

paragüeiro, cordeiro,...), co fin

rada), ate Lisboa, e máis o sur, ou

nado o oficio.

de aproveitar os ingresos deriva-

ben afiando de pobo en pobo,

dos desas demandas locales. Así,

cruzando a fronteira por Chaves .

Resulta ademáis que as condi-

os afiadores que ían pola cornisa

• Afiadores de Montederramo:

cións de traballo variaban moito

cantábrica era moi frecuente que

foron moitos os que marcharon

dunhas áreas a outras, sobre todo

fosen tamén paragüeiros, pola

polo centro da Península, ben

baixo o punto de vista económi-

humidade da zona, mentras que

andando dende as súas aldeas, ou

1. “Mutilo” = aprendiz, mozo no barallete, o idioma dos afiadores.
2. “Naceiro” = mestre, amo, Ídem..
3. Chaira : Así chaman os afiadores a toda a área que abarca os distintos Concellos de donde procedían.
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de

moitos

Pereiro

de

marchaban

ben collendo o tren en Monforte

afiando e atravesando a fronteira

ou

a

por Chaves, ben directamene ate

Logroño, para seguir logo hacia

Lisboa ou Oporto en tren. Case

Huesca ou Zaragoza. Algúns iban

todos eran paragüeiros ademáis

tamén ate Navarra, e mesmo

de afiadores.

Rioxa, e mesmo chegaban a bai-

algún chegou a cruzar a fronteira

• Afiadores de Xunqueira de

xar cara Ciudad Real e Andalucía.

francesa, pero sen adentrarse

Espadañedo: case todos mar-

• Afiadores de Castro-Caldelas,

moito, polos problemas do idio-

chaban tamén cara o Norte de

e Trives: por ser tantos, tampou-

ma. Outros marchaban logo cara

Portugal e Lisboa.

co se pode establecer un único

o sur, hacia Valencia, e mesmo

• Afiadores de Chandrexa de

lugar de traballo: coñecemos de

Baleares. Neste concello había

Queixa: case todos eran ademáis

afiadores “caldelaos” en Madrid,

tamén moitos Cordeiros, tamén

de afiadores, “Chatoleiros” (zapa-

en Lisboa, e mesmo en América..

chamados Sogueiros, pero non

teiros), Aínda que non se pode

era normal que fosen ó mesmo

establecer un área de traballo

A nosa intención foi o atopar un

tempo Afiadores.

determiñada, moitos ían cara

afiador que traballara en cada

• Afiadores de Esgos : igual que

Valencia, andando ate Quiroga,

unha desas zonas ou rutas que

os de Montederramo, moitos ían

en Lugo, para logo coller o tren

citamos, de xeito que nos falase

cara Navarra, chegando logo ate

ate os seus puntos de destino.

das condicións de traballo na súa

Zaragoza. Outros soían ir cara

• Afiadores de San Xoán de Río:

zona e poidésemos observar as

Portugal, ben de pobo en pobo

soían ir a afiar a Madrid, pola

diferencias existentes entre as

Quiroga,

ate

chegar

... outros marchaban cara Portugal directamente en tren...

97

~

tes sombras. Oxalá xa ninguén

Continuará no próximo número de Raigame:

teña que colle-la roda para afiar
fora deste país, pois moitos,

“AFIADORES EN PORTUGAL”;
Entrevista a D. Juan Formoso de Dios

aínda que se pense o contrario,
distintas áreas. Por eso quixemos

seguen saíndo da Galiza coas

“AFIADORES EN AMÉRICA”

falar co Sr. Juán, natural do

súas

Entrevista a D. Santos Díaz Sotelo e

Concello de Esgos e que estivera

Miremos ó pasado e aprendamos

afiando en Castela e en Portugal,

para o futuro.

“rodas”

particulares.

D. Luís Pérez Prieto

e cos Sres. Santos e Luís, de
Castro Caldelas, como representantes dos afiadores “americanos”.
Mais debo dicir que fora de esta
finalidade máis ou menos seria,
de tratar de establecer cales eran
as condicións de traballo dos afiadores en cada unha das súas
áreas, e tratar de confirmar que
existía unha relación bastante
clara entre lugar de procedencia
e área de traballo, debo confirmar que tamén perseguía con
estas entrevistas, como penso
que fai todo aquel que se adica,
aínda que sexa por aficción,
coma min, a labouras máis ou
menos etnográficas, o de tratar
de comprender outro anaquiño
do pasado das nosas xentes, e
con elo, do noso país, sobre os
que tantas veces pasaron (¿ou
seguen a pasar ?) outros coa súa
roda, levantanto poeiras de tris-
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