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No mesmo intre en que escomenzamos a coordenar

ciente un só número da revista para darlle saída, e

as páxinas adicadas ao tema dos afiadores, decatá-

velaí o motivo desta segunda entrega das páxinas

monos da especial atracción que o tema semellaba

especiais adicadas á figura e ó mundo dos afiadores.

ter, non só sobre nós mesmos, senón tamén sobre
todas aquelas persoas ás que lles iamos solicitando

Moitas foron as portas nas que petamos, e en todas

algún tipo de colaboración, e por descontado, para

elas atopamos unha man amiga, un sorriso afable,

aquelas outras que, de “motu propio”, nos amosaban

unha resposta positiva e, o máis importante en defini-

o seu interese no tema.

tiva, unha crara vontade de colaboración franca e
desinteresada.

O mundo dos afiadores íasenos descubrindo de
forma sorprendente, pola amplitude de temas a ana-

Se tivesemos que nomear a tódalas persoas que

lizar vinculados a este oficio, polos seus útiles e mate-

directa ou indirectamente aportaron non só traballos,

riais de traballo, pola variedade da mítica roda ou

senón simplemente material e información, correria-

“Tarazana”, polas súas rutas habituais, polos seus ofi-

mos o risco de esquencernos de máis de un. Por ese

cios paralelos... e, como non, pola especial signifi-

motivo vaia por diante o noso agradecemento colec-

cación do tema dende un punto de vista socioeconó-

tivo para todos eles. Eles son RAIGAME.

mico ou histórico. A emigración e a pobreza do
mundo rural nunha época relativamente cercana

Hai que dicir, ademais, que dada a volume de mate-

púñase de manifesto dun xeito relevante unha vez

rial e traballos recollidos, vémonos na obriga de

máis.

pedirlle diculpas a algúns dos seus autores, xa que
nalgún caso, fíxosenos materialmente imposible publi-

Pouco a pouco fómonos mergullando nas vidas, nas

calos integramente neste número. A todos eles pre-

viaxes, nas aventuras e desventuras, nas historias, en

gámoslles disculpas, xa que non viron, deste xeito,

fin, dos afiadores. E pronto descubrimos que non era-

recompensado plenamente o seu esforzo de recupe-

mos os únicos.

ración e redacción. Mais eles tamén son RAIGAME.

O material recollido ao través de colaboracións, suxerencias, bibliografía, etc... foise acumulando de tal
xeito que de seguido pensamos que non ía ser sufi-

GRACIAS A TODOS. GRACIAS POR TODO.
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Ten publicado libros sobre algúns

Dentro das súas actividades cómpre

dos máis importantes escritores gale-

destacar, neste estudioso e cultor da

Catedrático de Literatura Galega na

gos: Rosalía de Castro, Manuel

palabra oral, o seu extenso labor de

Universidade

de

Curros Enríquez, Manuel Leiras

conferenciante en Europa e América.

Compostela e membro numerario da

Pulpeiro, Castelao, Celso Emilio

Real Academia Galega, ten recibido,

Ferreiro, Luís Pimentel e Luís

O seu libro As palabras no exilio:

polo seu labor literario e investiga-

Seoane.

Biografía

XESÚS ALONSO MONTERO

de

Santiago

dor, entre outros, os seguintes pre-

intelectual

de

Luís

Seoane (1994) foi galardoado co

mios: Ramón Otero Pedrayo das

Responsable de edicións anotadas,

Premio da Crítica na modalidade de

catro deputacións galegas (1988),

escolmas e recompilacións de tex-

Ensaio.

Pedrón de Ouro (1992), Celanova /

tos, ten traducido obras de Rosalía,

Casa dos Poetas (1993), Irmandade

Lamas Carvajal, Castelao, Celso

do Libro (1994), e Xunta de Galicia

Emilio, Tomás Meabe e Bertolt

á Creación Cultural.

Brecht.
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C A N G A S
Xesús Alonso Montero

E

xigua e inxusta, pois o seu tríptico de cantigas posúe un interese literario digno dun
recoñecemento maior. Pertencen as tres composicións ó xénero da canción de amigo e ó sub-

xénero das cantigas de santuario, cuios caracteres están moi presentes nesta triada de poemas.

A colocación é a mesma no Cancioneiro da Vaticana (873, 874, 875) e no da Biblioteca
Nacional de Lisboa (1267, 1268, 1269), ordenación á que, como noutros casos (o de Martín Codax,
entre eles), o editor e o lector non deben ser alleos. Constitúan ou non unha unidade estas tres com-
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Ermita de
“San Mamede
do Mar”
(San Amedio)

En San Maned’u sabedes
que viste-lo meu amigo
oj’ouver’a seer migo;
mia madre, fé que devedes,
leixedes-mi-o ir veer.
O que vistes esse día
andar por mi mui coitado
chegou-m’ora seu mandado;
madre, por Santa María
leixedes-mi-o ir veer.
Pois el foi d’atal ventura
que sofreu tan muito mal
por mi e ren non lhi val,
mia madre, e por mesura
leixedes-mi-o ir veer.
Eu serei por el coitada,
pois el é por mi coitado;
se de Deus ajades grado,
madre ben aventurada,
leixedes-mi-o ir veer.

8
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Fui eu, madr’, a San Mamed’u me cuidei
que veess’o meu amigu’e non foi ei;
por mui fremosa que triste m’en parti
e dix’eu como vos agora direi:
pois [meu amigu’] i non ven, sei ûa ren:
por mi se perdeu, que nunca lhi fiz ben.
Quand’eu a San Mamede fui e non vi
meu amigo con que quisera falar,
a mui gram sabor, nas ribeiras do mar,
sospirei no coraçon e dix’assi:
pois [meu amiu’] i non ven, sei ûa ren:
por mi se perdeu, que nunca lhi fiz ben.
Despois que fiz na ermida oraçon
e non vi o que mi queria gram ben,
con gram pesar filhou-xi-me gram tristen
e dix[i] eu log’assi esta razon:
pois [meu amiu’] i non ven, sei ûa ren:
por mi se perdeu, que nunca lhi fiz ben.

posicións, nelas cóntase –cremos– unha “noveliña”

pelada era a “madre”, agora o vocativo é

de amor que, en esquema, é a seguinte:

“amigo”, ó que insta para que, se a ama, vaia a
San Mamede onde poderá disfrutar da súa compañía (“u hajades comigo lezer”). Pero algo pasou,

I. A amiga –a moza namorada– solicita da

algo pasara entre eles, para que a amiga, ó final de

nai que a deixe ir a San Mamede do Mar para ve-

cada un dos tres dísticos, esixa:
“Hoje non me mençades, amigo”.

lo amigo –o namorado–, quen, coitado, acaba de

Así pois, se esta cantiga a lemos en función da ante-

mandarlle recado de que a agarda alí.

rior, a segunda, o drama da terceira é maior, pois
II. A amiga, que xa volveu de San

el, lonxe de tolear (polo que non acudiu á cita) fal-

Mamede, cóntalle á nai (agora confidente) que o

tou á palabra dada, mentiu. Pode acontecer, sen

amigo non compareceu, o que lle produciu gran tris-

embargo, que Johan de Cangas escribise outras can-

teza (“gran tristén”) e fíxolle pensar que el toleara

tigas, en función das cales habería que ler esta ter-

por non telo correspondido nunca (“por min se per-

ceira, a derradeira da actual “noveliña”. Tamén

deu, que nunca lle fiz ben”).

sucede que podemos lelas autonomamente, como
acontece con calquera cantiga doutros poetas nosos
do XIII e do XIV.

III. Se nas dúas cantigas anteriores a persoa inter9
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O xograr
era un
axudante
imprescindible dos
troveiros.

Trátese

Blázquez,

dunha

quen, nas

canción

dúas edi-

ou de tres, estamos ante unha obriña lírica que, máis

cións dese volume (1952, 1975), reproduce as tres

alá dos tópicos inevitables do xénero e do subxéne-

cantigas. Outros antólogos son máis parcos: Xosé

ro, transmítenos, coas palabras, unha emoción da

Landeira Yrago reproduce dúas, e Xosé Ramón

que carecen poetas do seu tempo de semellante for-

Pena, unha; doutras está ausente. En canto ás escol-

tuna literaria. Eu prefiro, de tódolos xeitos, entender

mas de poesía galego-portuguesa feitas fóra de

esta obra como un só poema. Desa maneira inquié-

Galicia, as principais (ou moitas delas) non acollen

tanos máis a segunda cantiga e desconcértanos

ningunha das cantigas de Johan de Cangas: a de A.

moito máis a terceira.

Pinheiro Torres, a de C. Alvar-V. Beltrán, a de Elsa
Gonçalves ...

Non sei de ningunha edición especial deste brevísimo cancioneiriño, nin sei de ningún filólogo que teña

Nalgún estudio sobre os poetas do mar cítase de

feito estudio particular. Tampouco sei de ninguén

pasada, así no de Xosé Filgueira Valverde “Cantores

que teña traducido algunha destas tres cantigas.

medievales de la ría de Vigo”, no que lemos: “... en
la de Pontevedra, un poeta de la ría de Vigo, Joao

É coñecido Johan de Cangas, como acontece con

de Cangas, canta la ermita de ‘San Mamede do

algúns poetas menores do seu tempo, mercé á eficaz

Mar’ (San Amedio) en la ensenada de Aldán de la

Escolma da poesía medieval de Xosé María Álvarez

parroquia de Beluso, en tres cantigas de amigo...
10
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Amigo, se mi gram ben queredes,
id’a San Mamed’e veer-m’edes:
oje non mi mençades, amigo.
Pois mi aqui ren non podedes dizer,
id’u ajades comigo lezer:
oje non mi mençades, amigo.
Serei vosqu’en San Mamede do Mar,
na ermida, se mi-o Deus aguisar:
oje non mi mençades, amigo.

donde se desarrolla la petición de una hija a la

Ven, meu tocario Bernaldo

madre para ir a la ermita...”.

De Bonaval, e Xoán Airas,
E Xoán de Cangas, paisano,
De San Mamede segrel.

Porque cómpre saber que Johan de Cangas, da ría
de Vigo (se nos atemos ó locativo do seu nome) é,
como poeta, cantor da ría de Pontevedra (como

En efecto, o autor deste “Descordo”, Bernardino

Nuno Treez), pois San Mamede (San Mamede do

Graña, é paisano de Johan de Cangas.

Mar na terceira cantiga) debrúzase sobre a abra de
Aldán, na ría pontevedresa. As “ribeiras do mar” da

Fóra do mencionado, que é ben pouco, só sei dun

segunda cantiga pertencen, sen dúbida, a esta ría.

erudito que lle adicase un artigo periodístico ó noso
poeta: Armando Cotarelo Valledor. Pese a ser un

Non sei de ningún poeta galego ou de fóra que teña

leigo na lírica galego-portuguesa, confesa que igno-

imitado ou parafraseado algunha das tres cantigas

ra onde está a ermida que protagoniza as tres can-

do cantor da ermida de San Mamede. Hai, si, un

tigas. Era o ano 1923.

“Descordo ós nosos poetas” onde, entre 31 autores,
o noso poeta ocupa dous versos:
11
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Non é nen foi a nosa
intención ao facer este modesto
estudo, o de impor ou dogmatizar
sobre o modo de recuperación e
rehabilitación

rurais

desta

zona,

senón a de sensibilizar sobre a protección do patrimonio rural, servir
de axuda a quen non tendo coñecimento

o

necesite,

sabendo

que

existen outras formas e modos de
entender

a

rehabilitación

igual-

mente válidos.
Móvenos o contribuir a que o noso
patrimonio rural histórico, froito de
tantos séculos de tradición, non
desapareza e ao tempo se poida
facer outro tipo de restauración co
emprego

de

materiais

novos

e

innovadores. Este estudo pretende
que non se perda a arquitectura
rural como legado a transmitir ás
vindeiras xeracións.

FERNANDO RODRÍGUEZ NESPEREIRA.

•Realiza estudos universitarios na

da Consellería de Educación da

Ribeira Sacra Ourensana e Lucense.

E.A.A.T.T. de Madrid onde se licen-

Xunta e dicta conferencias.

-Señalización turística da Ribeira

cia no ano 1972 como Arquitecto

Sacra.

Técnico en Execución de Obras.

No apartado de restauracións e reha-

•Profesor numerario de Debuxo por

bilitacións, podemos destacar os

No apartado de Exposicións compre

oposición en prácticas de Deline-

seguintes traballos:

subliñar:

ación.

-Estudo, valoración e recomenda-

-A nosa Arquitectura Rural.

•Membro da Comisión de Turismo

cións para a rehabilitación da casa

-Ourense vello, o noso patrimonio.

da Cámara de Comercio de Ourense.

rural galega nas comarcas de Arzúa

-Arquitectura Popular na Ribeira

•Autor da Guía Turística Ourensana.

e Melide.

Sacra Ourensana.

•Asesor do Patronato de Turismo de

-Estudo da arquitectura, recursos

Ourense.

turísticos e rehabilitación da casa

•Desempeñou o cargo de Apa-

labrega e o seu acomodo para o

rellador Municipal nos concellos de

turismo rural na Ribeira Sacra

Entrimo, Muiños e A Rúa.

Ourensana.

•Realiza varios traballos por encargo

-Inventario de recursos turísticos da

Arquitectura popular

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

REHABILITACIÓN-II
SUXERENCIAS PARA A REHABILITACIÓN DAS
CASAS RURAIS NA RIBEIRA SACRA

A

NTECEDENTES

Unha vez estudado o medio rural da
Ribeira Sacra, a formación dos núcleos,
o funcionamento e forma das casas,
examinando os seus detalles, a súa feitura e forma constructiva, dándonos
conta da sabiduría da arte popular rural,
podemos sacar conclusións que nos conduzan á salvagarda da Arquitectura
Popular dentro do que mereza a pena
rehabilitar e conservar, do que é unha
ruína sen máis.

As suxerencias que apuntamos non pretenden ser

exhaustivas nen autosuficientes, quedando abertas ao diálogo de
outros pareceres. Son estas soamente, unha pequena guía práctica co fin de buscar a identidade e o máximo respeto á forma
constructiva e elementos fundamentais do carácter propio da
Ribeira Sacra como zona de estudo.
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A pobreza das construccións, a sinxeleza dos materiais e a pouca calidade,
que ás veces teñen as edificacións, non
nos deteñen na idea de buscar a solución máis axeitada. Até a máis pobre
palleira ten unha interpretación, se é un
elemento representativo con valor arquitectónico, adecuada para lle dar un uso
acorde coas necesidades actuais.

1. RECOMENDACIÓNS DE
CARÁCTER XERAL
E DOTACIONAL
• Débense deixar os accesos e as comunicacións cos povos e as aldeas, de
xeito racional, sen grandes obras,
ampliando as estradas e arranxando o
seu firme, canalizando augas, creando
fontes aos lados dos camiños, pero
mantendo no posíbel a natureza da
paisaxe ao redor das mesmas sen estragar o arbolado e a vexetación das
cunetas.
• Hai que dotar de alcantarillado e de
depuración de augas residuais aos

núcleos de povoación que non os teñen.
Canalizar a este alcantarillado as saídas de auga das vivendas, saneando as
rúas e camiños que a miúdo se anegan
de auga.
• Facilitar, na medida do posíbel, a
auga de traída a todos os núcleos e
onde non sexa posíbel, arranxar as fontes públicas, coidando da súa potabilidade, acondicionando os seu redores.
• Pódese, polo menos nos núcleos urbanos, enterrar as conduccións de electricidade e telefonía aéreas que tanto
afean, coas súas colgaduras, o aspecto
estético dos povos, eliminando os postes
de madeira e formigón.
• Derribaranse, por conta municipal ou
particular, as construccións inservibeis
ou ruinosas, así como os engadidos que
sendo contrarios ao carácter propio do
povo, estean en desuso e sexa fácil a
súa eliminación.
• Recuperar os espacios públicos, airas
(non lles botar formigón, como se ven
facendo), campos públicos de esparcimento, soutos, camiños, fontes, etc.

2.1. Respecto
ás cimentacións:
Existen poucos
problemas que
afecten ás cimentacións nesta
zona, xa que
polo xeral teñen
bon firme, a non
ser en zonas
arxilosas
de
Xunqueira de Espadañedo
ou
cando os muros
son de xisto.
Non obstante,
hoxe en día existen moitos procedimentos para recalzar ou reforzar as
cimentacións que presenten problemas
de asentamento ou de mala base, polo
que é posíbel, sen ter que desmontar ou
tirar os muros afectados, que teñen
tanta historia, facer un realzo ou reforzo do firme onde sexa preciso conservar o muro orixinal.

Até a máis pobre
palleira ten unha
interpretación, se
é un elemento
representativo
con valor
arquitectónico,
adecuada para

2. SUXERENCIAS PARA A REHABILITACIÓN DAS CASAS RURAIS

Describiremos agora dunha maneira
pormenorizada, unha forma de tratamento aconsellábel das construccións e
dos materiais empregados nas casas
rurais, buscando solucións acordes coa
tipoloxía desta zona que temos estudada e plasmada en estudos anteriores
(ver Raigame nº 0, 1, 2, 3, 4), co fin de
conquerir unha rehabilitación o máis
axustada ao estilo propio desta área de
traballo, non entrando aquí en intervencións máis ou menos grandes nen na
cohabitación con outros elementos ou
materiais modernos, que obrigan á
intervención de técnicos cualificados.

2.2. Con relación aos muros ou
paredes:
Algúns muros existentes,
debido á súa vellez e ás
veces á deficiente trabazón das pedras (debemos recordar que a
maioría das mamposterías eran en seco ou
ligadas simplemente con
barro arxiloso) poden
presentar problemas de
estabilidade e polo tanto
de conservación. Anque
xusto é dicir que resisten
ben o paso do tempo
porque están superdimensionados para os
esforzos que ían a
14
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lle dar un uso.

soportar. Os problemas dos muros antigos poden ser:
• Desplome: pódese correxir calzando a cimentación até levar o muro ao
seu sitio con medios mecánicos se este
desplome non é acusado. En caso contrario sería mellor refacelo.

Débense deixar os accesos e as comunicacións
cos povos e as aldeas, de xeito racional, sen
grandes obras, ampliando as estradas e
arranxando o seu firme.

Algúns muros existentes, debido á súa vellez
e ás veces á deficiente trabazón das pedras
poden presentar problemas de estabilidade e
polo tanto de conservación.

• Abombamento: este defecto só se
produce en muros de cachotería, mampostería de pedra pequena ou de xisto.
Pódese estaboar ou apuntalar de modo
provisional, retirando entón as pedras
que estean fora da vertical do muro,
voltando a colocar esa “folla” ou cara
do muro en situación vertical, con morteiro axeitado, no seu sitio, sen deixar
ver a masa pola cara de fora.
• Agretamento: se a greta non é de
importancia que poda afectar á seguridade do muro, pódese “coser” con
anclaxes metálicos que inda quedando
vistosos non afectan a beleza que poda
ter ese muro de mampostería ou sillería.
Tamén pódense ocultar refundíndoos na
pedra.
• Debilitamento: esto so acontece en
muros que foran construidos con pedras
moi pequenas, de espesor reducido ou
con cachotería ou laxas de xisto. Poden
facerse varias operacións para conservar o muro en pé: rascado e limpeza
das xuntas de barro que cecobren a
pedra, introducindo por elas morteiro
de cemento de xeito que quede refundido cara o interior. Se esta operación
non é suficiente pódese recurrir a reforzar con formigón o muro pola súa cara
interior, previa disposición dun encofrado.
Cando sexa preciso facer un muro novo
ou dar máis altura aos existentes e se
dispoña de material similar para poder
facelo, non é preciso facelo co ancho do
muro que tiña antes, xa que o ligante
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que hoxe se emprega permite trabar as
pedras e conseguir a mesma estabilidade que tiñan os primitivos muros de
0,80 metros, sendo necesario (no caso
da mamposteria) facer só unha cara
vista, facéndoo de ladrillo ou formigón
polo interior adosándolle o muro de
pedra (de espesor superior a 20 centímetros), colocando a pedra polo exterior da mesma forma que se se tratase
dun muro novo, nunca dun modo aplacado (moda recente de mal gusto e anticonstructiva).
No caso de que os muros presenten
problemas de cohesión, pódese zunchar na súa coronación con formigón
armado, procurando que poda aparearse na súa cara exterior con pedra, ou
buscando unha solución ao tratamento
exterior rompendo totalmente co anterior e posteriormente recebándoo de
branco.
En relación ao rexuntamento da pedra
é moi importante que queden vistas sen
restos de masa nas súas xuntas. É feo
ver xuntas anchas nas pedras con morteiro de cemento gris. Soamente cando
sexa imprescindíbel pola súa seguridade quedarán á vista. O normal é refundir a masa nas xuntas, facendo unha
mestura que dé como resultado unha
cor similar ao da pedra. Como exemplo
podemos dicir que cunha masa feita
con dúas partes de sábrego, catro de
area, dúas de cemento branco e media
de cemento gris máis colorante ocre
pode obterse un bon resultado.
No se deberá poñer pedra pizarrosa ou
granítica delgada aplacada coa súa
cara ancha cara a parede. Os aplacados son artificiais e nunca se consegue
dar efecto de mampostería. Tampouco
se deben aplacar os cantos dos forxados ou frisos e as zonas voadas onde a
pedra se fai pesada e antinatural.
Soamente se deben colocar as pedras

de canto e imitando o aparello do muro
normal se se dispón a pedra deitada.
Polo interior das casas o muro pode
quedar coa pedra á vista ou pódese
recebar directamente, así como facer
cámaras de aire onde sexa necesario,
sobre todo nas zonas de dormitorios.
Hai que pensar que todo o interior de
pedra é frío e pesado, por eso, algún
pano en branco ou cor dará lixereza e
calor á decoración interior, intentando
manter os jambeados interiores en
pedra vista.
2.3. Respecto ás cubertas:
Esta parte das vivendas é a que está en
peor estado de conservación, xa que é
o elemento da casa que está máis en
contacto cos axentes metereolóxicos. As
vellas cubertas que se atopan en mal
estado deben ser desmontadas na súa
totalidade e despois reconstruidas,
empregando cando se poda as madeiras antigas que estean sanas e as tellas
que antes tiñan.
16
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A tella
debe ser curva
preferibelmente
árabe
(independente
o cano da
tapa).

No caso
dun pazo ou
casa importante
é case

A madeira, a pesares de parecer vella e
sen valor, na maioría dos casos consérvase en bon estado. Retirando a capa
esterna, a máis afectada, unha boa limpeza e saneado é suficiente.

imprescindíbel
a potente e alta
chimenea de
pedra labrada
con tapa
e remates
piramidais nas
súas esquinas.

A estructura destas cubertas débese
manter, no posíbel, coas tesouras, a
forma primitiva que tiñan, podéndose
aplicar técnicas novas para evitar vicios
coñecidos. Evitar os empuxes da estructura da cuberta sobre os muros facendo
un apoio sobre a soleira de madeira ou
móvil, ou zunchando os muros pola súa
cara superior con vigas de formigón
armado, atando en
forma de anel todo o
perímetro e tamén
atirantando as tesouras.
Pódese poñer aillamento debaixo da
tella,
que
sexa
impermeábel. Hoxe
atópase no mercado
grande cantidade de
productos que cumpren con este cometido. Tamén se pode
suplir este aillamento
impermeábel colocando fibrocemento
para o apoio da
tella curva e poñendo rastreis polo interior e un aillamento
ríxido entre eles.
Por seguridade, comodidade e habitabilidade poderase executar unha planchada de formigón armado coas pendentes do tellado, coidando que os
aleiros da planchada non sobresaian
dos muros a fin de poder executalos
despois con pedra voada sobre o muro
capeado ou en madeira, vistos os pontóns como se facía antes. As placas ou
planchadas teñen un espesor moi groso,
17
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que ao voar sobre os muros quedan
demasiado pesadas e antinaturais.
As cubertas das pendentes non deben
ser superiores ao 40% ao fin de non
alterar a fisonomía exterior e a forma
do volume existente. Pódense facer
habitacións nas zonas de baixocuberta,
sempre que non se altere a súa forma e
non se fagan saíntes nelas, é dicir, mansardas, buhardas, terrazas, etc ... quedando como solución as xanelas en pinchos laterais ou ventás inclinadas na
cuberta.
O material do tellado pode ser de pizarra irregular nas zonas altas de Castro
Caldelas, Teixeira e Montederramo,
procurando non poñer pizarra elaborada ou comercial a non ser que a intervención sexa importante e polo tanto se
conciba unha vivenda globalizada, con
proxecto arquitectónico e que o técnico
así o aconselle.
No resto da zona a tella debe ser curva
preferibelmente árabe (independente o
cano da tapa) non mixta. A cor da tella
é moi importante, xa que a tella existente nas antigas casas é parda, como
corresponde ao barro da zona, e con
certa rugosidade que co tempo se vai
tornando en marrón. Unha tella nova
tipo “Alicante” ou “Ponferrada” con
barro cor roxa, con esmerada elaboración e superficie lisa, non dá adquirido
a cor antiga, ou tardará moitos anos en
facelo.
Polo tanto recoméndase empregar tella
parda marrón claro (nunca tella cemento ou cerámica elaborada) que se integrará antes na paisaxe.
Hai que comprender que a cuberta é o
50% do volume externo da casa, polo
tanto a súa forma e cor dominan o
aspecto exterior da casa, destacando
da paisaxe.

O ideal sería recuperar a tella vella, que
é o máis adecuado. Se está estropeada
pode recurrirse a colocar tella canal (a
de abaixo) nova e manter as tapas antigas, xa que dado o traspaso das tapas
da canal apenas se ve a nova.
O xeito de colocar fibrocemento por
debaixo das tellas pode ser un bon sistema, procurando que non se prolongue
o fibrocemento cara o
exterior e se deixe ver
no aleiro por debaixo.
2.4. Respecto aos aleiros:
Os aleiros apenas existen ou
son pequenos (“capeados”).
Os remates sobre os muros,
como xa se dixo, débense realizar con vós entre
10 e 20 cms., con
pedras delgadas de 10 a 15 cms.,
voando sobre os muros e despois voando a tella ao mesmo tempo sobre elas.
Igualmente pódense dispor aleiros de
madeira facendo sobresaír os pontóns,
o enlatado e a tella da cuberta con un
remate vertical na punta da táboa de 2
cms., que recorte con debuxo a forma
das tellas.
Non é recomendabel facer vós de planchada de formigón.
Ás veces os vós prolónganse de maneira descarada para protexer as entradas, ou tamén para cubrir os balcóns,
corredores ou solainas: neste caso é
imprescindíbel facelo en madeira de
calquera das formas como se ve nos
debuxos que aparecen neste traballo.

canalón labrado. O repetir esta forma
constructiva é perfectamente factíbel
hoxe e dá un resultado de forma e seriedade na fachada dunha casa importante.
É convinte non colocar canalóns nen
baixantes de recollida de auga. No
caso funcional de que fosen necesarios,
a solución que menos estorba á vista
son os canalóns de cobre, xa que moi
pronto se voltan oscuros, podendo
botar a auga a modo de gárgolas, ou
como mal menor facelo por medio de
baixantes. Non é necesario dicir que os
canalóns e baixantes de plástico son
materiais inadecuados para este tipo de
rehabilitacións.

Nas casas
importantes con
boa canteiría,
e nos pazos,
os aleiros
son de pedra
labrada,
facendo cornixa,
e moitas veces

2.5. En relación ás chimeneas:

nesa cornixa vai

Apenas existen chimeneas nas casas
humildes ou intermedias da zona. So
nos pazos ou casa solariegas onde a
chimenea é un elemento puntual de

canalón labrado.

incluido un

Nas casas importantes con boa canteiría, e nos pazos, os aleiros son de
pedra labrada, facendo cornixa, e moitas veces nesa cornixa vai incluido un
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Os balcóns,
corredores, solainas e galerías
son elementos
fundamentais que
non se poden
quitar ou substituir sen que o
edificio perda a
súa fisonomía.

grande beleza e importancia. Hoxe
vense chimeneas de ladrillo revestido,
pintadas ou encaladas en algunha ocasión, engadidos de última época fora
de contexto. Polo tanto se se desexa
reparar ou executar unha chiminea
pódese optar por varias solucións que
non troquen a fisonomía da cuberta.
No caso dun pazo ou casa importante é
case imprescindíbel a potente e alta chi-

O noso criterio é que non se deben
empregar remates de aluminio ou
chapa de ferro, elementos que non
están en consonancia co que se facía
antigamente.
Para chimeneas de pouca importancia
ou ventilación da cociña pódese empregar un tipo de inxenio de chimenea
feita coas mesmas tellas postas en pé,
unhas contra as outras, dúas ou tres a
cada lado e con unha de remate na
cima, que ao non quedaren xuntas permiten a saída do fume ao exterior que é
como se facía antes para saída dos
fumes da cociña.
Non se deben facer chimeneas que
arranquen desde a base dos muros e
que sobresaian ao exterior dos paramentos, xa que é unha tipoloxía que
non corresponde co que estamos rehabilitando. Hai quen ao rehabilitar fai
chimeneas máis atrevidas, con materiais máis innovadores como aceiro.
Neste caso debe respostar a un concepto globalizado do edificio que se recupera, estar de acordo coas innovacións
que se pretenden introducir no interior
ou fachadas, e ser moi coherente e
digno para harmonizar co medio.
2.6. Respecto ás escaleiras:

menea de pedra labrada con tapa e
remates piramidais nas súas esquinas.
Existen neste traballo debuxos de chimeneas actuais que nos poden ilustrar.
Pódense facer chimeneas de ladrillo con
remate en pedra labrada, sobre pés de
pedra con ou sen pináculos superiores,
acabando o exterior en branco ou ocre,
neste caso de tamaño distinto.
19

~

As escaleiras que se atopan nesta zona
de estudo son na maioría dos casos
exteriores. Só nas “casas da estrada” e
nas de núcleos máis urbanos que rurais,
e incluso en algunhas de montaña, as
escaleiras de comunicación realízanse
polo interior.
Pouco hai que dicir á hora da rehabilitación destos elementos constructivos, se
acaso que ao ser exteriores o seu material será de pedra máis ou menos labrada, de ancho variábel, algo máis descansada que as existentes que teñen as
tabicas entre 20 e 25 cms. de altura.

Así, se o tiro está demasiado inclinado
será necesario desmontala e refacela de
novo.
Debemos, eso si, engadir varandas
para o que foi estudada grande variedade e calquera tipo pode ser válido.
Por ser a varanda un elemento máis
secundario admite un tratamento diferente sen comprometer o valor do conxunto.

da casa e dar sensación visual de volco
por aumento de volume cara ese lado.
Os corpos voados, se se fan novos,
deben ser estreitos (entre 0,80 e 1,00
metro) e proporcionados. As galerías
deben ser corpos independentes do
interior, separadas por muros de pedra
para que sigan cumprindo a misión de
climatizador que sempre tiveron.

2.7. En relación aos
corpos voados:
Os balcóns, corredores, solainas e
galerías son elementos fundamentais
que non se poden quitar ou substituir
sen que o edificio perda a súa fisonomía.
Por eso á hora de rehabilitar, tentaremos reparar ou volver a facer os vós
existentes, podendo amplialos ou
poñéndoos onde antes non había,
tendo a precaución de seguir a tipoloxía e forma constructiva que neste traballo, ao longo de varios números da
revista, ao falar de corpos voados se
describiu. É importante ter en conta:
- Que a cuberta se prolongue por riba
dos vós seguindo o mesmo pano, así
como que a estructura se apoie en pilares de madeira ou metálicos no borde
do vó.
- Que a estructura de apoio do vó se
manteña, tanto sexa de madeira como
de pedra, así como o tipo de varanda
similar ao que se ven utilizando por esta
zona. Se se fan vós novos de formigón
procurarase que o canto dos mesmos
sexa estreito e, se a casa o require, este
canto estará feito con pedra de cantería
modulada.
Os vós non se deben pechar, non se
deben convertir en miradores, facendo
que a habitación avance cara adiante.
Esto podería facer cambiar a fisonomía

2.8. Con relación aos interiores:
Nunha casa da calidade de pazo ou
solariega, certas partes da distribucción
orixinal pode ser interesante o mantelas, procurando que todas as dependencias teñan luz e ventilación exterior,
cousa que antes non sempre ocurría.

As galerías deben
ser corpos independentes do
interior, separadas por muros de
pedra para que

Normalmente, a distribución no resto
das casas ou non existía ou era moi
pobre, polo que non se ve inconvinte en
variala. Debido ao cambio de uso, é
dicir, que unha casa labrega con cortes
debaixo da vivenda pasa a ser un alo20
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sigan cumprindo
a misión de climatizador que
sempre tiveron.

xamento,
as
condicións interiores e as esixencias de programa traen
como consecuencia unha
nova concepción, polo que
é
necesario
unha reforma
interior en condicións.

As adegas, os
muíños, os fornos
comunais así
como os cabaceiros e pombais
deben ser tratados de forma
individualizada e
particular, dependendo do seu
estado e do uso
que se lles queira
dar.

Os trasteiros,
cortes e outras
dependencias
poden pasar a
ser dependencias habitabeis,
polo que se impón un novo concepto. É
necesario un esquema que faga fácil a
comunicación do baixo co piso polo
interior e non como o existente que se
facía polo exterior. Así débense dispor
escaleiras interiores de comunicación
para favorecer a habitabilidade e acceso á planta baixa.
Á hora de distribuir non se poden suxerir pautas, só cando a rehabilitación
sexa para o turismo rural en función da
súa normativa. Podemos acondicionar
unha casa grande con un máximo de
dez habitacións para visitantes ou turistas, neste caso sería como un pequeno
hotel e faríase necesaria a presencia
constante do dono da casa, polo que de
non estar perto a súa vivenda, débese
pensar en incluir dentro do edificio
unha zona adicada a vivenda e que
estea en contacto coa cociña, comedor
e salón social para poder atender ao
cliente.
Se a casa é pequena será íntegra para
o visitante e así a cociña e o salón serán
de uso familiar. Non serán necesarias
grandes superficies de estar. Neste caso
21
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pode que existan menos baños e non
necesariamente un por habitación xa
que a casa só vai a ser habitada por
unha familia á vez.
Os materiais de distribución e decoración interiores débense escoller pola súa
comodidade e calidade que é o que se
espera dun aloxamento rural, sen detallar forma ou maneira e quedando a
criterio do seu propietario, así como a
súa personalidade e presuposto, sempre que garden relación co medio rural.
A calefacción é moi necesaria, ben sexa
eléctrica, de gasóleo ou por recuperación de calor producido por unha chiminea calefactora de leña.
Disporase de fosa séptica cando non
exista alcantarillado e potabilizador de
auga se existe un pozo ou manantial.
É moi importante manter panos de
pedra naturais existentes no interior, así
como fornos, lareiras ou cociñas típicas
da zona, rehabilitándoos co máximo
respeto e co emprego de materiais
acordes cos existentes.
A historia da casa debe estar presente á
hora da rehabilitación. As adegas, os
muíños, os fornos comunais así como os
cabaceiros deben ser tratados de forma
individualizada e particular, dependendo do seu estado e do uso que se lles
queira dar. Son elementos fundamentais que simbolizan o tipo e forma de
vida rural, así como a vida do labrego
e o seu traballo de cada día. Son edificacións con entidade propia e polo
tanto deberanse conservar o máis fielmente posíbel.
A arquitectura popular dos
nosos pobos é un legado cultural que estamos obrigados a
conservar para as xeracións
vindeiras.

Memorial dos gastos do Corpus de
Ribadavia, 1748.
(Arquivo Histórico Provincial de
Ourense)

CLODIO GONZÁLEZ PÉREZ

publicacións, entre as que destacan:

(Vigo, 1993); A producción do ferro

Naceu en Cenlle (Ourense).

O refraneiro do mar (Pontevedra,

en Galicia. As grandes ferrerías da

1988); A festa dos Maios en Galicia

provincia de Lugo (Lugo, 1994);

Secretario da xunta Rectora do

(Pontevedra, 1989); A festa dos

Sociedade e tecnoloxía tradicionais

Museo do Pobo Galego, e da sección

Maios (Vigo, 1989); Aproximación

do val de Ancares (con González

de Etnografía e Folklore do Instituto

etnográfica á cultura material da

Reboredo, Santiago de Compostela,

«P. Sarmiento» de Estudos Galegos;

montaña lucense: Notas históricas

1996); Mendiño, Martín Codax,

membro da ponencia de Antro-

e situación presente (Lugo, 1991);

Xoán de Cangas (Noia, 1997), etc.

poloxía do Consello da Cultura

As festas cíclicas do ano (Noia,

Galega, etc. Autor de numerosas

1992); A coca e o mito do dragón

TRADICIONS

A festa do Corpus de Ribadavia:

a “Becha” I
Clodio González Pérez

T

res feitos remataron
por dar lugar á
solemne celebración
da festa do Corpus Christi,
Corpus Domini ou, como
dicían os nosos devanceiros,
do Corpo de Deus:
a) O teólogo francés Berengario de Tours (c.1000-c.1088),
sostén que na consagración
non existe a transubstanciación, é dicir, que o pan e o
viño seguen sendo o mesmo,
e o de que se converten no
sangue e no corpo de Cristo
non é máis que un símbolo.
Foi condenado por varios concilios, entre eles o de Roma de
1079. Estas controversias
fomentaron o interese polo
culto eucarístico.
b) A beata Xuliana de Cornillon, de Liexa ou de MontCornillon (1193-1255), ten
unha aparición na que se lle
encomenda a celebración de
un día dedicado á Eucaristía.

Houbo enfrontamentos teolóxicos, pero remataron por
triunfa-los partidarios, e o ano
1246 foi aprobada polo bispo
Roberto di Thourotee (ou
Torote), instituíndoa para
toda a diócese de Liexa
(Bélxica). En 1252 o cardeal
Ugo di S. Caro, legado do
papa na Xermania, introduciuna tamén na súa circunscripción.
c) O milagre de Bolsena
(Italia), que estando dicindo
misa un crego que non creía
na transubstanciación, no
momento da consagración a
hostia convertiuse nun anaco
de carne con sangue. Días
despois do suceso, o 19 de
xuño de 1264, o papa Urbano
IV ordenou trae-las probas –os
corporais– a Orvieto, onde
aínda se veneran.
Ante estes feitos e o pulo que
nos últimos anos o misterio
eucarístico acadara na socie23
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dade, o devandito papa
Urbano IV, poucos días despois do milagre de Bolsena,
estendía a celebración do
Corpus Christi para toda a
igrexa universal pola bula
Transiturus hoc mundo. No
1314 confirmouna de novo
Clemenzo V, e tres anos despois Xoán XII autorizou a procesión, anque habían de se-los
papas Martiño V (1417-31) e
Uxío IV (1431-47), os que promovesen a celebración de
xeito que se convertise na
función máis solemne de
todas cantas tiñan lugar ó
longo do ano.
Na península, segundo parece, foi en Toledo onde se celebrou por primeira vez, en
1280, seguindo logo outras
moitas poboacións: Sevilla
(1282), Barcelona (1319 ou
1320), Guimarães (1318), Vic
e Tortosa (1330), Lleida
(1340), Valencia (1355), etc.
Entre finais do século XIV e

A coca (Tarasca) de
Madrid, de 1744
(Arquivo Municipal
de Madrid).

María a Madre, a
confraría do Corpo
Santo, con seus
1
çirios et ofiçios .

primeiros anos XV, estendeuse por toda Europa, documentándose xa en 1437 en
Pontevedra e Ourense. En
ámbalas dúas cidades estaba
perfectamente
organizada
dende había anos (na segunda
consta que se celebraba
segundo que an acostumado), tal e como había de
seguir varios séculos, chegando ata finais do XVIII sen grandes cambios nin engadidos.
Os gremios e as confrarías
eran os encargados de correr
cos diferentes “pasos”, “historias” ou espectáculos que se
representaban ou ían na procesión:
Iten, primeiramente, que a
confraría dos carniçeiros
con seu touro que ande de
diante con seus ofiçios,
segundo que an acostumado.

Iten, que ande logo a segunda confraría depús os carniçeiros, a confraría de San
Migeel, que son os ferreiros,
con seus ofiçios, segundo que
an acostumado.
Iten, que ande logo a terçeira
confraría depús la de San
Migeel, a confraría de Santa
Oufémea, que he dos çapateiros, con seus ofiçios et
coquetriz, segundo que ha
acostumado.
Iten, logo a quarta confraría
que ande depús la de Santa
Oufémea, a confraría de San
Sebastián, con seus jogos et
ofiçios.
Iten, que ande logo a quinta
confraría depús la de San
Sebastián, a confraría de
Santa María a Madre, que he
dos mercadores e alfayates,
con seus jogos et ofiçios.
Iten, logo a sesta confraría
que ande depús la de Santa

Por este acordo tomado entre o bispo,
os xuíces e o procurador da cidade, o
27 de maio de 1437,
sobre como debían
ir ordenadas as confrarías na procesión
do Corpo de Deus,
compróbase que en
dita época en Ourense xa
existían seis, que se encargaban de andar co touro, a Coca
e diferentes jogos et ofiçios,
entre os que estaban as danzas.
De seguro que por estes mesmos anos xa se celebraba a
festa do Corpo de Deus noutras poboacións, entre as que
salientarían Santiago de
Compostela, Lugo, Mondoñedo e Tui. En particular polo
que se refire á capital de
Galicia, por tradición adóitase
dicir que foi nesta procesión
cando asasinaron ó arcebispo
compostelán Sueiro Gómez
de Toledo varios homes capitaneados por Fernán Pérez
Churruchao, en 1366, pero
non poido ser porque este
feito ocorreu o 29 de xuño, e
ese ano o Corpus cadrou o 4
2
de xuño, 25 días antes .

1. FERRO COUSELO, X.: A vida e a fala dos devanceiros, Galaxia, Vigo, 1967, II, pp. 117-118.
2. LÓPEZ FERREIRO, A.: Historia de la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de Santiago de Compostela, VI, Compostela, 1903, pp. 159 ss.
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Durante séculos foi a celebración relixiosa máis solemne
de todas, sendo obrigatoria a
participación, non xa dos reli3
xiosos que residían na zona ,
senón que tamén tiñan que
asisti-las autoridades civís e
militares, correndo nos máis
dos sitios os gastos da función
por conta dos concellos, así
como das irmandades e dos
gremios. A parte máis vistosa
adoitaba se-la destes últimos,
que cada un xa tiña encomendado un espectáculo ou
“paso”, dependendo o número da importancia socioeconómica da poboación. Isto
deu lugar a que se difundisen
os mesmos por toda a cristiandade: a coca tanto saía nas
nosas procesións, como nas
castelás, portuguesas, francesas ou belgas, igual acontecía
cos xigantes e cabezudos, coa
imaxe de San Cristovo, o boi
ou vaca, varias danzas, etc.
O Corpus Christi foi dende o
comezo a solemnidade máis
universal e uniforme de cantas celebraba a igrexa, por iso,
como logo se verá, Ribadavia
non é unha excepción, sendo
unha das cinco máis importantes que tiñan lugar no bispado de Tui, xunto coa da
capital, Redondela, Baiona e a
4
vila miñota de Monçâo . Con
altos e baixos, segundo as
épocas, chegou ata finais do
século XVIII, empezando
dende entón a devalar, especialmente dende o ano 1777,
en que o rei Carlos III prohibe

os Disciplinantes, Empalados, y otros Espectáculos en
las Procesiones de Semana
Santa, Cruz de Mayo, Rogativas, y otras; los Bayles en las
Iglesias, sus Atrios, y Cementerios;... entre os que tamén se
contaban as diferentes actuacións que organizaban os gremios, das que moi poucas perviviron ata comezos do século
XX, e menos aínda chegaron
deica os nosos días, como é o
caso da coca, as penlas e a
danza de espadas en Redondela, e a loita de San Xurxo coa
coca na vila de Monçâo. Mentres se esmorecían estas vellas
manifestacións
relixiosopopulares herdadas da Idade
Media, empezaban a coller
pulo outras, coma o de alfombra-las rúas con flores por
onde pasa a procesión, entre
as que destaca a poboación
5
pontevedresa de Ponteareas .

O CORPUS DE RIBADAVIA
No Libro de acordos do concello ribadaviense, na acta
correspondente á sesión do
sete de abril de 1859, consta
que se celebra desde su institución la función del Corpus
Cristi, do que se deduce que
se consideraba unha festa moi
antiga, da que a organización
e os gastos corrían por parte
do municipio. Poido empezar
contra o ano 1482, porque foi
nesta data cando se declarou
día santo para todo o bispado
de Tui, rexendo a diócese
Diego de Muros, e tendo en
conta que nesta época
Ribadavia era a segunda poboación en importancia logo
despois de Tui, é de supoñer
que, ó menos, se festexase
dende esa data. Pero con isto
non queremos afirmar de
xeito categórico que non

A ferocidade deste dragón procesional queda patente na cabeza da coca de
Monção.

3. No sínodo do bispo Pedro de Herrera, de 1627, consta:i en los Lugares, que huviere Frailes, estarán obligados a ir acompañando estas Procesiones sin
Cruz, como lo dispone el Santo Concilio Tridentino [...], Constituciones Synodales del Obispado de Tuid (sic) ..., Compostela, 1761, pp. 17.
4. As terras portuguesas situadas entre os ríos Miño e Limia deixaron de pertencer ó bispado tudense dende o ano 1452, en que pasaron a depender do
novo bispado de Ceuta (ÁVILA Y LA CUEVA, F.: Historia Civil y eclesiástica de la Ciudad de Tuy y su obispado (1852), III, pp. 308 ss, Consello da Cultura
Galega, 1995; ALMEIDA, F. de : História da Igreja em Portugal, Coimbra, 1910-1912, pp. 610-705).
5. GONZÁLEZ PÉREZ, C.: “El Corpus en Galicia: Redondela y Ponteareas”, Narria, Museo de Artes y Tradiciones Populares, Universidad Autónoma de Madrid
(no prelo).
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relixiosos do Corpus. Nada se
pode dicir sobre ela, porque
actualmente non se conserva
máis que un dos libros, que
empeza no ano 1739, faltando
o primeiro que era onde figuraban as constitucións. Na
capa consta: Libro de la cfrd.
del Santíssimo Sacramentº
de la Villa de Ribadavia. Año
7
1739 .

23 tamén de febreiro pero
de 1634, o conde de Ribadavia, Manuel Sarmiento
de Mendoza. A ela tiñan
que pertencer tódolos
artesáns que residían na
vila, que tomaban parte
activa na festa e función
do Corpus participando
con diferentes expetáculos ou “pasos”, dende a
Coca e San Xurxo, ata as
danzas, pasando polas
penlas e o feno. Ademais
dos armeiros (dos que era
padroeiro San Xurxo),
estaban na mesma os canteiros, os carpinteiros, os
sombreireiros, os cerralleiros, os ferreiros, os
serradores, os cubeiros, os
silleiros e os albardeiros. O
que pertencesen todos a unha
mesma confraría debíase a
que o número de artesáns do
mesmo oficio era moi pequeno, que non permitía crear
confrarías
independentes,
como sucedía nas cidades,
caso de Ourense, Compostela,
8
Pontevedra, etc. .

O 15 de febreiro de 1615 o
bispo tudense aprobou as
constitucións da Cofradía y
Hermandad de San Jorge,
sita na igrexa parroquial de
Santa María da Oliveira, facendo o mesmo anos despois, o

Nas sinodais do bispado de
Tui de 1627 dispúxose que la
Solemnidad, i Fiesta del día
de Corpus Christi se celebre
en todas las Feligresías,
i Lugares grandes de este
Obispado, e no tocante a

A Coca (Tarasque) de Tarascón, vivía no río Ródano.
Actualmente é a máis coñecida a nivel internacional.

viñese de antes pois, como
comparanza, no lindeiro bispado de Ourense (na orela
esquerda do río Avia), foi
declarado día santo durante o
goberno do bispo Francisco
de Manrique de Lara (154344), pero a celebración do
Corpus xa se documenta totalmente organizada (segundo
que an acostumado) en
6
1437 .
Na freguesía de Santiago, que
era a “matriz” das da vila, existiu durante varios séculos
unha confraría do Sacramento, que debía se-la que se
encargaba en parte dos actos

6. Synodicon Hispanum. I Galicia, edición crítica dirigida por Antonio García y García, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1981, pp. 382 e 321, 322.
Aínda que a orela esquerda do río Avia pertencía ó bispado de Ourense, había unha excepción, que eran os veciños que residían onde está o convento de
San Francisco, que dependían da parroquia de Santiago (coñecíase esta zona como “Santiago de Alén”), que estaban sugetos a guardar todas las festividades del Obispado de Tuy, y los mandatos de los Señores Obispos de aquí pr. razón de ser feligreses de dicha parroquia (F. ÁVILA Y LA CUEVA: Obr. cit.,
II, p. 60).
7. O P. Eiján (Historia de Ribadavia y sus alrededores, Madrid, 1920, p. 403, nota 4), deduce dun texto manuscrito onde figura a relación das festas da vila,
que na igrexa de Santiago, ademais do Corpus, tamén se celebraba o día do Sacramento: Víspera y dia del Smo. Sacto, se sientan la Villa en sus bancos
que lleva el portero, y lo mismo a la tarde al Encierro sale formada del Amo. [Ayuntamiento]. Coidamos que se refira ós actos de Semana Santa, cando se
encerra o copón coas formas consagradas no sagrario do monumento.
8. Nas ordenaciones da mesma, consta: Item, ordenamos que cualquiera oficial que de fuera viniere a poner tienda o a trauajar a esta Villa, de offº. de
Canteros, Carpinteros, Sombrereros, Cerrajeros, Erreros = Serradores = toneleros = Harmeros = Silleros = Guarnicioneros. Plateros, pague cada vno que fuere
maestº y asentare tienda dos libras de cera y el que fuere official y viniere a trauajar y trauajare mas de tres dias, pague cada uno dos reales = y qualquiera aprehendiz de los dhos. officios pague una libra de cera cada vno, y qualquiera destos dhos. officiales o aprendices que se muriere en esta Villa el
Mayordomo que fuere le dezire para su entierro a cada vno media docena de blandones qe. le acompañen el cuerpo a la Iglesia donde se sepultare.
Actualmente non se sabe o paradoiro deste libro, descoñecéndose mesmo se aínda existe, S. EIJÁN: Obr. cit., pp. 159-160.
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Ribadavia ordénase que a procesión saia da igrexa de Santiago, e que vaian nela as cruces e os fregueses das restantes tres parroquias da vila, os
frades de San Domingos (os
franciscanos non estaban obrigados, por pertencer ó bispado de Ourense), e varias das
freguesías lindeiras: A la Iglesia de Santiago de Rivadavia
las Feligresias de la Villa; que
son la Oliveira, San Juan, la
Magdalena, el Monasterio de
Santo Domingo, Quines,
Regodeigon, Novoa, Veade,
Carballeda, Verán, Veiro, i
9
Moimenta, Villar de Condes .
Nos anos sucesivos xurdiron
problemas
protocolarios
sobre como tiñan que ir na
procesión, ordenándose nas
sinodais de 1675 que seguisen
como viña sendo de costume
e se dispuxera no sínodo de
10
1627 . Os frades de San
Domingos non estaban de
acordo, véndose forzada a
Xusticia e Rexemento da vila a
acudir ós tribunais, á Real
Audiencia de Galicia, quen en
1678 lles ordenou asistir á
procesión: salgan en forma
de Comonidad a la prossession publica de Corpus Criste
yendo el alcalde ordinº. della
con su festejo de gaita y
penla a dho. Conbento,
biniendo con dha. Comonidad acompañándole asta la
iglesia de Santiago [...] donde
se acostumbra salir dha.

prossession [...] y de alli
andar dha. Comonidad de
ssanto domingo con los
demas eclesiasticos ssegun es
uso y costumbre por las
calles prencipales de dha.
uilla asta fenecer y acabar
dha prosseson. y bolber a
11
dha. iglessia .
Os problemas de carácter protocolario non se acabaron,
malia ás disposicións sinodais,
pois aínda se volve a rexistrar
outro incidente neste caso
entre os cregos no 1681, co
gallo de que o de San Cristovo
de Regodeigón protestaba
porque o de Carballeda fose
na procesión inmediatamente
despois dos da vila, cando ese
posto decía que lle correspondía a el. A disputa non se
arranxou ata que o Procurador xeral da vila acudiu outra
vez á Real Audiencia de Galicia, que fallou contra o de Carballeda, obrigándoo a ir logo
do de San Cristovo de Rego12
deigón .
O P. Eiján publicou o ano
1920 parte dun documento
do que non dá a data (coidamos que por carecer dela),
pero anterior a 1777, pois
aínda figura a participación
dos gremios na procesión,
que tiñan que agardar ordenados a que saíse na porta da
vila de abaixo. Este texto é de
gran valor histórico porque

describe como se viñeron
desenvolvendo tradicionalmente os solemnes actos do
Corpus, tanto a véspera coma
o día propio, pero cínguense
só a parte relixiosa na que participaba a corporación municipal, polo que para a profana
cómpre botar man doutros
documentos:
La función del Corpus es de
13
villa , a la que preside el procurador, y de víspera se toca
14
el Relox , y siempre que se
ofrezca salir las penlas con
sus músicas. El procurador
general está en la ante víspera con el Cura párroco de Sn.
Tiago y determinan la ora de
las vísperas, y a este tenor los
dos prelados de las Comunidades [franciscanos e dominicos] que vengan a dha. hora,
y el párroco a los Curas. Júntase la Villa en Amo. [ayuntamiento] la víspera a la tarde
a la señal del Relox, y sale el
Alcalde Hordinario de S.E.
con un Regidor, música y
una penla y van buscar la
Comunidad de Sto. Domº.
[Santo Domingo] acompañándola a la Iglesia de Santº.
[Santiago] donde se hace la
fiesta, y dejan allí la Comunidad,
dirigiéndose
al
Ayuntº. para salir con la
15
Villa : Otro Regidor y proc.
gral. [procurador general]
salen a Sn. Francº. a conbidar la Comunidad con una

9. Constituciones Synodales del Obispado de Tuid, Compostela, 1761, p.19.
10. Idem, p. 172.
11. Arquivo histórico provincial de Ourense (AHPOurense): Concello de Ribadavia, Libro de adquisiciones de la villa de Riuadª. y cosas curiosas, fols. 72-75.
12. AHPOurense: Concello de Ribadavia: Papeles viejos, leg. I, fol. 130-131. Hai máis documentación sobre este feito, EIJÁN, S.:Obr. cit., pp. 400 ss.
13. É dicir, que corren a organizacións e os gastos por conta do concello da vila.
14. Da casa do concello.
15. Segundo outra nota do mesmo manuscrito, a corporación saía da casa consistorial e dirixíase ó convento de San Domingos, onde almorzaban, baixando logo todos xuntos para a igrexa de Santiago: El alcalde de S.E. Essno. ministros van a buscar a Sto. Domingo la Comunidad, todos almuerzan en el
Combto. y vienen con la Comunidad a Santº. y de allí vienen reunidos y los traen dha. Comunidad.

27

~

Unha das penlas de
Redondela.

penla su ministro y música
acompañándola a la Iglesia
de Santº., y se vuelve al Amo.
[ayuntamiento] para salir
con la corporación de
Ayuntº. formada con ministros, procurads. de Causas,
Essnos. de nº., [escribanos de
número] penlas, músicos y
Gigantes; está a las vísperas
en la Iglesia Matrid de Santº.
sentada en la Capilla mayor
en sus bancos que estarán
colocados, al salir de las Vísperas se buelben a su Ayuntº.
de la misma suerte y con la
misma comitiva, menos una
penla y un músico que van
con la comunidad de Sn.
Francº.
El día del Corpus sale el feno
acompañado de él, y Alcalde
de los vecinos, su Essno. de
numº. y ministro, lo sacan a
la plaza mayor con el gremio
de las orneras, y el feno se
queda en el atrio de la
Iglesia, y el Alcalde con sus
depends. [dependientes] se
vienen a dha. plaza, y de ella
sale con los Gigantes un
músico, Essno. y ministro, y
van a la Oliveira, allí recuenta los Gremios, y sale con la
procesión acompañado en
todo esto con un Regidor, y
llegando a [la iglesia de] S.
Juan, da cuatro hachas para
alumbrar al Smo. Nombre de
16
Jesús y busca quien la lleve
y se endereza con la procesión a dha. Iglesia de Santº.
Recuentan los Gremios en la
puerta de la Villa de avajo y
de recontados se junta con la
Villa [corporación]. Sale la

Foto Gran Enciclopedia
Gallega

deloria, Semana Santa
e Virxe do Portal.
Polo que atinxe á do
Corpus, o importe
non sufriu grandes
cambios ó longo dos
anos, debido a que
sempre eran os mesmos conceptos, non
variando tampouco
despois da supresión
dos “pasos” ou actividades gremiais dende
1777, porque estes
eran por conta dos
18
artesáns:

Villa formada de su Amo.
[ayuntamiento] de dha.
Iglesia de Santº. para la procesión con sus ministros,
Essnos. y procurads.; concluída aquella hoyen su misa
rezada que paga la Villa, y
de buelta se vienen al Amo.
con Gigantes, penlas y toda
17
la tropa .
Como queda dito, o concello
era quen corría cos gastos,
pero non só desta celebración, senón tamén das da Can-

ano
1686
1748
1749
1753
1762
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1778
1779
1780
1792

reais
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

maravedís

366
461
—
454
26 xunto coa
función da Candeloria
402
17
285
26
260
—
258
17
265
—
247
17
230
—
264
—
273
—
263
2
271
14
316
—

16. Imaxe do Neno Xesús moi venerada polos ribadavienses.
17. Arquivo do convento de San Francisco de Ribadavia, leg. I, núm. 46, citado por S. EIJÁN: Obr. cit., pp. 402 ss.
18. AHPOurense: Concello de Ribadavia, contas correspondentes ós devanditos anos. Algunha vez pretendeuse aumenta-la contía destinada a esta festa,
como en 1603, en que se solicitou autorización do rei para poder destinar 1.000 reais (EIJÁN, S.: Obr. cit., p. 404).
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Ademais da parte estrictamente relixiosa, había tamén a
profana, que animaba un ou
dous músicos (que debían ser
gaiteiros, como consta en
1678), e unha corrida de touros na praza maior. Un dos animais que se sacrificaban debía
se-la vaca que ía na procesión
coa figura grotesca de Xan de
Arzúa ó lombo. Pero había
máis, pois nas contas correspondentes a 1792 consta que
se lle entregaron catro reais
de propina ós carniceiros por
poner los Toros o Bacas en la
19
Plaza . Estes animais ó remata-la lida eran sacrificados e a
súa carne vendida, polo que
tamén se lle daba algo ós que
atendían a cortaduría, como
20
en 1753 que foron 137 reais .
O 20 de febreiro de 1777 Carlos III asinou unha real orde
pola que se suprimían tódolos
“espectáculos” (pasos, historias, danzas,...), que se viñan
celebrando na maioría deles
dende a Idade Media nas igrexas, nas procesións, nos adros
ou mesmo nos cemiterios,
entre eles os correspondentes
ó Corpus. En Ribadavia xa
non saíron ese mesmo ano, ó
negarse a andar coa Coca ou
Becha o mestre de obra
prima, Cecilio Álvarez. A procesión perdeu todo o atractivo popular de que viña gozando dende había séculos, á que
acodía a xente máis polo colorista e animado, que por devoción: [...] en dha. Villa se zele-

19.
20.
21.
22.
23.
24.

bra anualmente las festibidad, y funzion de Corpus
Christi, para la que antiguamte. havia la costumbre
de salir los Gremios el de los
Horneros con el feno, las
Panaderas Penlas, los tablaxeros con Juan de Arzua qe.
hes la figura de un hombre a
caballo de una Baca; y los de
obra prima con la tarasca y
otras danzas de herreros,
Molineros, Carpinteros, Za21
pateros, Labradores; [...] .
A partir dese ano suprimíronse as danzas, as figuras xigantes e as demais actividades
gremiais, quedando unicamente as imaxes, pero a función do Corpo de Deus continuou sendo unha das máis
importantes no aspecto relixioso de todas cantas tiñan
lugar na vila, incluso superior
á da Virxe do Portal. Como xa
viña sendo de costume, o concello seguiu correndo cos gastos que, por exemplo, en
22
1792 ascenderon a 311 reais:
12 eclesiásticos, a 4 reais cada un .48
incenso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
párroco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
sacristán e monagos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
frades de San Francisco . . . . . . . . . . . . . 36
frades de San Domingos . . . . . . . . . . . . 24
aluguer de cera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
músicos (dous) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
carpinteiros para as talanqueras
da praza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
coidar da cera durante a función . . . 5
carniceiros por poner los Toros
o Bacas en la Plaza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

AHPOurense: Concello de Ribadavia, caixa 348, f. 15-v, 16 e 16v.
Idem. caixa 346.
Idem, logo da acta do 9 de decembro de 1781.
Idem, caixa 348 (fs. 15v ss.)
Idem, actas de sesións, 8 de abril de 1886.
Idem, actas de sesións, 11 de xuño de 1900.
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Co século XIX empezou a
declinar, en particular a partir
de 1835, ó quedar abandonados os dous conventos de
Ribadavia por mor da desamortización e exclaustración
das ordes relixiosas. O concello continuou subvencionándo a función relixiosa, como
consta no acordo tomado o
sete de abril de 1859: El
mismo Aymo. a nombre del
pueblo que representa e identificado con su piedad celebra desde su institución la
función del Corpus Cristi
invitando a la Iglesia y procesión las autoridades y particulares del pueblo, pagando
Sacerdotes Músicos Alguaciles y mozos que conducen
los Santos, provistando de
cera y ademas costeando un
Gaitero que ya tiene que concurrir con dho. Ayuntamiento a la hora de Vísperas,
importando ordinariamente
los gastos de esta función de
500 a 600 rs. A subvención
mántivose nos anos posteriores, así, unha comparanza, en
23
1886 foi de 357 pesetas , ata
que o 11 de xuño de 1900 o
concello acordou suprimir
toda consignación en el presupuesto destinado a fiestas
religiosas, excepción hecha
de las de Semana Santa y
fiestas del Portal, suprimién24
dose todas las otras .

(Continuará)

Casa do muiñeiro. Taller de restauración, arquivo, biblioteca.

BENITO LOSADA
Naceu en Lugo en 1946

Está vencellado a numerosos proxectos culturais entre os que destacan:
Outono Fotográfico, Xornadas de
Banda

Deseñada,

Bienal

da

Caricatura, Clube Cultural Alexandre
Bóveda.

Corredor de entrada á casa.

BENITO LOSADA
Director da Casa da Xuventude
de Ourense

MUSEOS

MUSEOS

UN MUSEO
DE FRONTEIRA

MUSEOS

MUSEOS

U

n dos trece museos do
Principado de Asturias –segundo a guía oficial de 1997– está
en Grandas de Salime, capital do
concello do mesmo nome que linda
coa Fonsagrada, da que dista menos
de trinta quilómetros de estreita e
revirada estrada. Seguindo a teoría
da botella medio chea ou media
baleira, o Museo grandalés pode ser
galego ou asturiano. Eu, desde logo,
atópome entre os que opinan o primeiro; e a toponimia opina o
mesmo: os letreiros do camiño, xa no
Principado anuncian Penafonte,
Nogueirón, Xestoselo, Cereixeira, A
Farrapa... estamos nun dominio do
galego oriental, e se a lingua é o
soporte básico dunha cultura, os usos
e costumes que imos ver recollidos no
Museo Etnográfico de Grandas son
os que poderíamos ver noutros moitos lugares de Galicia, coa lóxica
peculiaridade local.

Exteriores da casa do muiñeiro, muíño e alpendre do muíño.
O museo nace no 1984, como moitos outros, dunha colección particular; a partir de aí, e en pouco tempo,
Concello, Principado, Caixa de
Aforros e Universidade de Oviedo
sacan adiante un proxecto de museo
vivo, obxectivo doutros moitos centros semellantes pero que poucos
acadan como o fai o de Grandas.
Está instalado definitivamente na
vella e restaurada casa rectoral, edificio característico da arquitectura
popular da zona, construído con
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mampostería de lousa e carpintería
de castaño, cuberta á súa vez tamén
de lousa. Tal alarde de eficacia só foi
posible gracias a José Naveiras,
Pepe el Ferreiro, inspirador e animador onde os haxa, que aportou a súa
colección, froito dunha dedicación
de vinte anos recollendo obxectos, a
partir da que hoxe se reconstrúe
unha unidade de explotación familiar baseada no autoabastecemento.
Amosa o desenvolvemento dos labores cotiáns na casa dun labrego así

Cuarto

como os oficios tradicionais. No
museo todo funciona: no forno cócese o pan; o muíño de auga moe;
faise a matanza alí mesmo, colgando
chourizos e botelos na lareira onde

son afumados. O madreñeiro, torneiro, as teceláns... traballan cara ó
público usando as ferramentas e
obradoiros instalados, ensinando
técnicas que gracias a esta inicativa

Cociña-lareira
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xa non serán esquecidas. Aparte das
coleccións, das técnicas, e de recrealo ambiente dunha casa labrega,
tamén se pretende conservar ó liño,
do que se segue todo o ciclo que

Ferreiro na forxa do propio Museo.

Vista parcial do horreo e paneira xunto ó palleiro.
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comeza coa súa semente no mes de
maio.
O dinamismo do museo tamén é visible na súa constante evolución: sempre hai proxectos que se van materializando pouco a pouco; a casa
que inicialmente tiña corral cun
cabanón e corredor cuberto, máis un
pozo de auga, hoxe está acompañada dun hórreo con teito de palla e
dunha paneira; logo conseguiuse un
muíño perfectamente reconstruído e
posto en funcionamento; nestes días
están a piques de rematar un edificio
que servirá de biblioteca, talleres e
oficina; e xa está comprado o terreo
e habilitada a partida correspondente para engadi-las cortes onde te-lo
gando, o que suporá a posibilidade
de ver en vivo os animais que alimentaban -aínda o fan en moitos
casos- e traballaban coas familias
desta terra.

Ferramentas de cullereiro e culleres.

Tecelana.
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A vila é algo máis que o museo;
acaba de recibi-lo título de Pueblo
ejemplar asturiano, distinción que
lles foi a entrega-lo titular do
Principado, Felipe de Borbón, garantía do coidado e esmero co que os
grandaleses tratan a paisaxe, rúas e
monumentos, entre os que destaca a
ex-colexiata do Salvador, no mesmo
centro da poboación, que conserva
no seu muro un pórtico románico con
ferraxes do século XV, que contribúen a levar numerosos visitantes, o
que, dada a súa posición no mapa,
non se conseguiría nin cunha boa
autoestrada. E para rematar deixemos constancia do paso pola vila
dun dos camiños asturianos a
Santiago de Compostela, o máis
vello, chamado do Salvador ou de
Afonso II, perfectamente sinalizado e
dotado de pequenas pousadas que
acollen a un crecente número de
peregrinos; e tamén de que a proximidade de Grandas ós Oscos pode
convertela na primeira etapa dunha
viaxe a unha das paisaxes máis fermosas e mellor conservadas da
Galicia interior. Paga a pena.

Zoqueiro ou “galocheiro”.

Muiñeiro
picando a moa.
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Cordeiros coa súa “tarazana” traballando en Castela.

ROMÁN VILELA CASTRO

1974

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

P R O F E S I î N S

A M B U L A N T E S

Un Traballo ambulante:

O cordeiro
Román Vilela Castro
Debuxos: Luís Cid

A

província de Ourense

non se desenrolaban na mesma casa

no concello ourensano de Esgos, e

foi sempre unha pro-

ou taller, senón que eran desenrola-

durante nove anos da sua vida adi-

víncia de economia

dos polos camiños, feiras, casas de

cou-se á fabricación de cordas de

baseada na agricultura. A cantidade

campo e povos nos que se demanda-

forma ambulante. A zona na que

de xente adicada a tarefa agrícola

ba este tipo de traballos. A estes

vive, e vivia cando desenrolaba a

dentro dunha mesma família, a

ambulantes pertencian afiadores,

profisión de cordeiro, foi unha zona

baixa productividade da terra, o

peneireiros, albardeiros, quincallei-

na que abundaban este tipo de ofí-

reducido tamaño desta... levou a

ros, cordeiros, etc..., traballos todos

cios ambulantes, coma el mesmo nos

unha grande cantidade de labregos

relacionados coa agricultura e a

comentaba durante a charla que con

ourensanos a aprender un ofício que

gandeiria, xa que ofrecian a fabrica-

el mantivemos: “Por aquí habia moi-

lles permitira obter uns ingresos adi-

ción ou arranxo de ferramentas e

tos cordeiros, pero xa foron decain-

cionais sobre os xa obtidos no traba-

accesórios

para

do, en A Granxa habia un número

llo da terra. Este traballo non era

desenrolar calquera laboura do

grande deles. Tamén habia moitos

desenvolvido, na maioria dos casos,

campo. A afiada de coitelas, a fabri-

albardeiros, peneireiros, quincallei-

de forma permanente, senón que se

cación de cordas, peneiras, albar-

ros...

adicaban a el de forma estacional,

das, cestos... eran traballos que non

Gomariz...”; e el mesmo nos explica-

xeralmente aproveitando paróns na

en todos os povos se podian realizar

ba o porque: “... Aquí todo o mundo

laboura agrícola. Dentro destes tra-

e sen os cuais non se poderia desen-

se adicaba a esto porque non habia

ballos ocupan praza especial, pola

rolar a laboura do campo.

onde gañar. Da terra aínda non

imprescindíbeis

a

montaña

e

por

comemos hoxe co que da, menos

cantidade de homes que se adicaron
a eles, os ofícios ambulantes, que

tras

D. Claudio Garcia vive en Lampazas,
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daquela, que habia máis xente.”

por outro lado, a ambuláncia permi-

aprendeu de casualidade, polo

tia esa saida, sen perder o traballo

mundo adiante. Desta volta, a pri-

que esa persoa podia realizar na

meira vez que fun xa fixen unha

terra.

corda, non se podia comparar coas
do meu cuñado, pero fixen-a. O tra-

As experiéncias de D. Claudio como

ballo que facia un novo era o mesmo

cordeiro non teñen porque ser o

que o de un experto, pero moito máis

reflexo perfecto do que foi a vida do

lento e de peor calidade, claro. O

resto dos cordeiros, porque nesas

que máis corria tiña-se que adaptar

experiéncias non só influe esa condi-

ao que corria menos, porque senón

ción de cordeiro, senón que, funda-

non aguanta a torcedura na mao...”.

mentalmente, inciden os rasgos de D.

“...de Lampazas saíamos eu, o meu

Claudio coma persoa. Nembar-

cuñado

gantes, moitas serán as similitudes

Andábamos polos povos facendo

entre a vida deste home e a de moi-

cordas, e polas casas de campo de

tos outros ambulantes. Non preten-

Ciudad Real, de Toledo, de Cáceres

demos, pois, reflectir neste artigo, á

e Córdoba. Levábamos outros tres de

totalidade dos cordeiros, simples-

fora, por conta de todos...”. Era

mente, queremos amosar a visión

habitual, entre estes homes aprender

persoal dun deses cordeiros sobre a

a profisión de xente da família ou

sua profesión.

achegada a esta, en moitos casos,

e

mais

un

primo.

que non no de D. Claudio, o ofício
era herditário, transmitido de pais a

Os comezos

fillos e netos. Non era, a de cordeiro,

Tarazana

“... Cando tiña dez anos marchei ás

unha profisión de sinxela aprendiza-

cordas, pero só a dar-lle á manivela

xe, e o feito de que o noso cordeiro

da máquina (tarazana) -o instrumen-

aprendera rápido non nos pode

to fundamental dun cordeiro-, fun só

levar a pensar doutra forma, o pro-

durante dous anos... tamén fun ás

ceso de aprendizaxe do ofício era

segas, fun dous anos, cando era un

longo, abarcaba vários anos, e

rapaz. O primeiro ano tiven que me

empezaba sendo o aprendiz todavia

volver, eran os anos da fame e non

novo. Os dous anos que D. Claudio

tíñamos que comer, así que volve-

pasou “...dando-lle á manivela...”

mos. O segundo botamos a campa-

forman xa parte dese proceso, se

ña enteira, pero botei contas, o que

cabe por isto cando, sendo xa madu-

gañaba e o que gastaba, quedei sen

ro, voltou ás cordas empezou direc-

nada, foi unha mala experiéncia...

tamente a traballar na confección

Despois, con dezaoito anos fun afiar,

destas.

fixen duas voladas e non quixen volver, o traballo de cordeiro era mellor

Os materiais

Ao problema do minifundismo unia-

pagado, de afiador gañaba para

se-lle o da superpovoación familiar.

comer e pouco mais me quedaba”.

“O material que máis usábamos era

A insuficiéncia da terra para produ-

Cando volveu de novo ás cordas

a “pita”, esta planta recollian-a en

cir o mínimo necesário para subsistir,

contaba xa trinta anos. “...cando

ovelos que colocaban nas segado-

facia necesário a saida dalgún mem-

empecei a facer cordas xa non era

ras, ao fio da pita chamaban-lle

bro da família a gañar uns cartos

novo, aprendín do meu cuñado, el

antes “hilo sisal”. Daban-nos a pita
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xa cortada en fios de un metro, mais

moi boas, pero daquelas o liño

cordeis finos, pero para facer as cor-

ou menos, nós igualábamos os fios e

empregaba-se máis para facer

das era tan necesário como a tara-

despois mollábamo-la e sacudíamo-

roupa. A serda tamén era moi bo

zana. A máquina se a facia un

la para que se enfiaña-se nas puntas.

material, a crin e a cola dos ani-

ferreiro tiña que ser un ferreiro bo,

Despois íamos fiando empatando os

mais...”. D. Claudio fala-nos, princi-

porque leva unha engranaxe por

fios todos, un rapaz dando-lle á

palmente, da pita, material que en

dentro, e para face-la compria unha

máquina e os outros fiando, íamos

Galiza non abundaba, no noso país

persoa con idea, a nós fixo-no-la un

metendo os fios e facíamos de longo

é posíbel que os materiais máis

mecánico

como nos pediran, por exemplo para

empregados fosen outros, que ben

tamén un cacho de madeira con

facer un ramal, que eran as cordas

podian ser estes últimos que nomea-

catro canais, un para cada un das

para atar as mulas, de 5 varas –o

ba, a serda, o liño...

catro pernas ou fios da corda, e ser-

señor Claudio media os seus traballos en varas, aproximadamente 80

alá.

Empregábamos,

via para que a corda fose quedando
As ferramentas

cm, porque lle coincidia cun paso–,

apretada a medida que se ia facendo. E non nos comprian máis ferra-

facíamos fios de 25 ou 30 varas. Se

“...As ferramentas que usábamos

mentas, levábamos unhas bicicletas

eran 25 chamábamos-lle traballo de

eran unha máquina que é coma

para desprazar-nos. As redes facía-

gaita, se era de 30, gaiteado, este

unha estaca de ferro, que cravába-

mo-las coa mao, como a malla era

era moito mellor, as cordas duraban

mos no suelo, e que na parte de arri-

grande saian todas iguais así feitas

toda a vida, pero a nós non nos con-

ba ten coma uns angranes e catro

coa mao...”

viña moito porque acabábamos

ganchos, e unha manivela, que ao

antes o outro. Cada ramal ten catro

dar-lle, fai xirar os ganchos e o fio

pernas, e esas pernas poden-se facer

vai-se enredando neles. Tamén com-

con dous, tres ou catro fios, cantos

pre unha cousa que lle chamamos

“...Unha vez recibida a pita e feitos

mais fios mellor é a corda. Cando

nós carro ou chian que é para ir xun-

os fios dela, collíamos un destes fios

leva dous fios cada perna chama-

tando os fios da corda, leva un ferro

e atábamos os dous extremos aos

mos-lle oitado, cando leva tres, doce-

e un gancho onde se atan os fios cos

ado, e cando leva catro, dazaseisa-

que se vai facer a corda, leva unha

do. Tíñamos casas que nos encarga-

manivela que fai que ese gancho

ban as cordas, pero a maioria delas,

xire, este aparello podia-se non utili-

facíamo-las para os donos da pita. A

zar se o que se estaba a facer eran

O proceso de fabricación

pita suministraban-no-la os segadores, dos desperdícios das máquinas
de segar, aproveitaba-na toda.
Tamén se podian facer de liño, eran

Máquina empregada para facer as cordas, en disposición de traballo.
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ganchos da tarazana, cortábamos

moitas veces quedaba a malla

pola dobrez e volvia-se dobrar outro

todavia por facer, víñamos sain-

e atar nos ganchos, de forma que

do por Agosto ou por aí, a sega,

cada ramal levaba catro fios. Estes

normalmente,

fios estaban enganchados entre eles

feita, pero sempre quedaba

polo outro extremo de forma que non

algún traballo por facer. Íamos

se podian separar, ese extremo

atrampando como podíamos...”

deixábamo-la

enganchábamo-lo ao chián, e empezábamos a torcer, dando-lle ao ferro

“Cando marchábamos de aquí

do chián e a vez á manivela da tara-

nós íamos sos, porque íamos en

zana, o cepo xa está posto no extre-

tren, pero de A Granxa ian andando

mo do chián e vai apretando a corda

e saian todos xuntos polas Portiñas, e

“Con nós sempre levábamos rapaces

a medida que se torce. Para separar,

de paso xa ian traballando. Ian

da zona para axudar-nos, aínda que

ao final, a corda da tarazana, da-se-

polos Milagros, Vilar de Bárrio,

algunha vez os collíamos daquela

lle média volta á manivela para atrás

Albergueria, Laza, A Gudiña... e

zona na que estivéramos traballan-

e ata-se a corda cun fio para que

tamén por Manzaneda. Estes de A

do. Unha vez tivéramos un un pouco

non se desfaga”.

Granxa traballaban polo pé de

raro, non lle gostaba traballar, un

Galiza, dificilmente pasaban de

dia lle dixen que se aprendia facer

Zamora. Nós traballábamos nas

redes, que era o mais sinxelo, paga-

grandes fincas de máis ao sul,

ba-lle por cada unha, e respondeu-

Cabañeros..., traballamos-lle ao

me que si, que queria aprender, pero

conde de Romanones, ao conde de

pola noite sentín-o falar en soños, e

Florida

Chián.

de

decia: –que as faga el, que carallo,

Santoña... Así botábamos a tempo-

que as faga el..., era moi raro, come-

rada...”

zaba a lle dar a manivela a toda

Blanca,

ao

duque

velocidade, eu lle decia que lle dera
Cepo

As voladas

“Se traballábamos en povos, durmía-

despácio, e entón daba-lle despacísi-

mos nas pousadas, e se estábamos

mo, e lle decia eu, a ver se lle poide-

en casas de campo durmíamos alí

ras dar un pouco arranxado entre o

mesmo. Moitas veces durmíamos no

mais rápido e o mais lento, e el

campo ou no chao, para eso levába-

decia-me que que era o que queria,

“...Temos saido por periodos de seis

mos unha saca que enchíamos de

que me aclara-se. Pero so foi este

meses, outros de tres, dependia,

palla, así durmíamos quentes e en

rapaz os demais eran de moita

saiamos cando coincidia, aínda que

brando, a palla quitaba moi ben o

axuda...”

o mellor momento para facer as cor-

frio...”

das era o bo tempo, porque se está
húmido o traballo queda chosco,

“Cando estábamos alí, mezclábamo-

porque a pita pon-se moi dura coa

nos coa xente, íamos ás festas, ás fei-

humidade, é mellor face-lo en seco.

ras.... Coñezo cordeiros que casaron

Normalmente facíamo-lo despois da

e quedaron a vivir alí. Tamén íamos

sega, cando a pita está seca, no

aos touros, a min a festa gostaba-

vrao... Por Galiza non saíamos por-

me, pero non que mataran ao touro,

que habia pouco material...”

porque o touro é un animal moi
nobre, eu andiven entre eles polas

“Cando marchábamos, non sempre

fincas e non se botan á xente, fan

quedaba o traballo de aquí feito,

eles que se boten porque os atentan.”
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Tarazana

“Nós cando saíamos por aí, só fací-

seu sítio), e o cura contestou-nos en

resistentes. Estes ambulantes disfru-

amos cordas, non aproveitábamos

barallete, –non zoupa, non, que os

tan xa, nas suas casas, dun merecido

para desenrolar outros ofícios, por-

zulos do caxiga tamén aporran como

descanso, gañado despois de moitos

que sempre tíñamos casa onde tra-

os do garito (non bota, non, que os

anos de camiños, ao lado da família

ballar, os clientes eran habituais,

cartos do cura tamén valen). O cura

que tantas veces os viu partir. Aí

chegábamos un ano e sempre íamos

este era de Castro Caldelas e fillo de

están D. Claudio e centos deles máis

ás mesmas casas e sempre nos

afiador, nunca outra vez nos enten-

formando parte, xa, da história da

daban traballo...”

deran fora mentres falábamos en

nosa província.

barallete.” Esta anecdota, así como o
“Cando voltábamos, deixábamos alá

trato coa muller de D. Claudio, que

as máquinas, nalgunha pousada ou

entendia perfeitamente o barallete,

nas casas de campo, ao ano seguin-

demostra que os ambulantes non só

te íamos por alí e as recuperába-

empregaban o barallete diante da

mos... Con moita xente de alí nos

xente allea ao seu entorno, senón

comunicábamos
con cartas...”
O barallete
O barallete é a
xerga empregada
polos ambulantes
ourensáns. A finalidade principal do barallete é
a de permitir aos
ambulantes conversar entre eles
sen seren entendidos pola xente
extrana, ben á
hora de arranxar
o negócio, ben ao
falar entre eles en
calquera outra situación. “...porque

que o empregaban a maior parte

por alá abaixo o galego aínda o

das veces que falaban entre eles, era

entenden algo, pero o barallete

a forma de crear o seu própio e

alguén que non

estexa afeito a

exclusivo mundo de ambulantes, de

escoita-lo non o entende... A única

remarcar as diferéncias entre o seu

vez que non queríamos ser entendi-

grupo e a xente extrana.

dos e levamos unha sorpresa foi en
Canárias, íamos nun barco de pe e

Hoxe é imposíbel atopar cordeiros

ao lado ia un cura sentado, e me di

que continuen exercendo a profe-

o meu amigo, –Claudio zoupa ao

sión. As antigas cordas, feitas a

caxiga fora e talaseate tu no sítio del

mao, non poden competir coas novas

(–Claudio, bota ao cura e senta ti no

cordas industriais, máis baratas e
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No centro,
o Sr. Claudio de neno
na súa primeira
“volada”.
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Tanto se pensamos nas poboacións galegas como
nas cidades que acolleron emigrantes galegos,
a figura do afiador empeza a ser excepcional e a
ter un certo aire de exotismo.

OLEGARIO SOTELO BLANCO

publicou Castro Caldelas y su

parcelaria (1994), “Os Afiadores. A

comarca (1981, 2ª ED., 1989), A

industria

Escritor, editor e xornalista, naceu

emigración galega en Catalunya

Tamén publicou o libro de relatos

en Quintela de Mazaira, Castro

(1991), Antropoloxía cultural da

Contos de indianos, e recentemente

Caldelas, Ourense. Interesado sem-

Terra de Caldelas (2 vols., 1992) e

a súa primeira novela: “El viaje de la

pre pola cultura tradicional e pola

xunto

vida”.

salvagarda do mundo rural galego,

Castro, o ensaio

con

Manuel

Mandianes

A concentración

ambulante”

(1994).

O afiador:
o home, a mentalidade
Olegario Sotelo Blanco

a actualidade, falar dos afiadores obriga, en

N

polo tempo das colleitas: cando o campo esixía

boa medida a remontarnos a un pasado

pouca atención, eles deixaban a aldea, onde perma-

non moi afastado, que desde logo empeza

necían a muller e os fillos. Mentres o esposo afiador

a abandona-la nosa realidade presente. Tanto se pen-

estaba fóra, a muller facía tódolos labores da casa, da

samos nas poboacións galegas como nas cidades que

terra e do coidado dos animais, ademais de facer de

acolleron emigrantes galegos, a figura do afiador

pai; era, con tódalas consecuencias, unha “viuva de

empeza a ser excepcional e a ter un certo aire de

vivo”. Pero iso xa é outra historia.

exotismo. Non foi así sempre.
Un oficio solitario, mais solidario.

Durante moitos anos, os afiadores formaron parte
moi importante dese sector que integraba o traballo
ambulante. As terras de Castela foron o escenario

Como tódolos oficios ambulantes, o afiador ten esa

predilecto destes profesionais, mais, cos anos, as

imaxe de oficio de segunda clase desempeñado por

súas rodas coñeceron tódalas rúas de España.

homes solitarios, por non dicir túzaros. Nada máis

Tecnicamente, estes afiadores non eran emigrantes.

lonxe da realidade. Hai uns poucos anos, escribín e

Non saían en busca dun traballo, senón que viaxa-

publiquei o libro Os afiadores, unha industria

ban co seu traballo en busca de clientela. Nin saían

ambulante; o proceso da súa redacción obrigoume

para non voltar.

a entrar en contacto coa xente que aínda mantén o
oficio, e podo desmenti-lo tópico, ou se queren o

O seu calendario de saídas e regresos viña marcado

ton frívolo do tópico. Este era ou é un oficio duro, e
45
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polo tanto os homes que o desempeña-

talada nunha bicicleta e logo colocada

ban eran homes duros. E era un oficio

nunha motocicleta; pero esta evolución

complicado, e polo tanto os homes que o

foi afectando ó modo de transporte ou

desempeñaban eran homes necesaria-

de desprazamento do afiador, e non ó

mente mañosos.

seu traballo. Unha vez parada a bicicleta
ou a moto, o afiador dependía exclusiva-

Claro, cando o oficio pasaba de pais a

mente da súa habilidade.

fillos, o futuro afiador iniciábase cos
encargos máis elementais ou sinxelos,

Hai que dicir que non tódolos coitelos e

ata coller profesionalidade; pero ás veces

en xeral instrumentos afiables esixían a

o afiador comezaba cunha certa idade

mesma destreza. O máis difícil era afiar

neste traballo, casado e con familia; e

instrumental cirúrxico coma a lanceta,

entón, como ocorre en moitos outros ofi-

ou navallas de barbeiro; para iso necesi-

cios autónomos, o coñecemento dos

tábanse anos de experiencia.

seus segredos gañábao a base de estrada
e de instinto. E non eran segredos insig-

Debido precisamente ó carácter ambu-

nificantes.

lante do seu traballo, os afiadores tiveron
sempre unha curiosa relación coa súa

Isto demóstrase no feito de que os adian-

roda, que foi algo máis que un instru-

tos técnicos que foron chegando ó oficio

mento de traballo, tal vez porque sempre

non cambiaron de modo ningún a súa

os acompañou nas súas viaxes; sobre

forma de desenvolvelo. Certamente

todo cando se trataba da tarazana portátil

pasouse da roda tirada a man á roda ins-

ou, máis tarde, a clásica roda da que ían

Tecnicamente, estes
afiadores non eran
emigrantes. Non
saían en busca dun
traballo, senón que
viaxaban co seu traballo en busca de
clientela.
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Mentres o esposo afiador estaba
fóra, a muller facía tódolos labores da casa, da terra e do coidado
dos animais, ademais de facer de
pai; era, con tódalas consecuencias, unha “viuva de vivo”.

tirando. Cando se impuxo a instalación

marse que a relación entre afiadores non

das rodas nunha bicicleta ou nunha

foi nunca de competencia. ¡Mesmo tiñan

moto, a relación case afectiva co instru-

un falar propio, o barallete!

mento xa non foi a mesma. Eu coñecín
afiadores xa retirados do oficio que non

Moitas veces, antes de emprende-lo tra-

venderían a súa roda pola metade do

ballo, procedíase ó que hoxe chamaría-

ouro do mundo...

mos un reparto do mercado da clientela,
de tal maneira que cada afiador se que-

En canto ó carácter solitario e túzaro dos

daba cun barrio, cunhas rúas ou cunhas

afiadores, tamén hai que pó-las cousas no

vilas. Este criterio de reparto do traballo

seu sitio. É certo que a marcha da aldea

prolongábase durante todo o proceso.

cara as cidades galegas ou cara a outras

Moitas veces, a recadación de cada un

terras peninsulares era un acto solitario,

dos afiadores ía parar a un fondo común

o afiador desprazábase só; pero as cousas

que, ó cabo da semana, se repartía equi-

cambiaban cando se chegaba á zona do

tativamente. Pode dicirse que se trataba

traballo. Alí, o afiador soía encontrarse

verdadeiramente dunha práctica coope-

con outros galegos do oficio e pode afir-

rativa.
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O afiador soía
encontrarse con
outros galegos do
oficio e pode afirmarse que a relación entre afiadores non foi nunca
de competencia.

Ademais, estes homes, a diferencia dos

pola tarde botaban máis horas pateándo-

que traballaban en Seat, por exemplo,

se as rúas da cidade coa súa roda e o seu

non tiñan un horario fixo, e a duración

chifre.

das súas xornadas era directamente proporcional

ás

súas

expectativas.

Outro detalle, este de carácter culinario:

Madrugaban moito, porque a súa mellor

o afiador saía da aldea coa roda e comida

clientela eran os comerciantes dos mer-

para varios días ou semanas e compartía

cados. Polas mañás traballaban duro, e se

os seus alimentos con outros afiadores.

esa media xornada se lles dera ben, xa

Era día de festa grande cando se presen-

non traballaban pola tarde, e as horas

taba no grupo un afiador recén chegado

despois da comida enchíanas xogando ás

de Galiza co seu xamón e os seus chou-

cartas no bar da mesma pensión na que

rizos ben frescos, como manda Deus.

vivían. Claro que se a mañá fora frouxa,
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Estes hábitos de comida reflectían ben

Esta cultura do aforro practicábana

esta cultura da solidariedade e respondí-

tamén no aspecto estético: nunca se pre-

an, por suposto, ó que podiamos chamar

ocuparon moito por ir ben vestidos. E en

tamén a cultura do aforro. Esta levaba

moitos casos confesan algúns, preferían

tamén a outra práctica frecuente: a de

dar esa sensación de aspecto desaliñado

levar da aldea un saco baleiro e sabas;

porque así pasaban máis desapercibidos.

logo recheo o saco con palla, servía de

Cousa que non sempre conseguían. Un

colchón sobre o que durmía o afiador

deses vellos afiadores contábame que un

nalgunha pousada ou incluso nalgunha

día, en Burgos, se parou á beira dun

palleira. Con estes recursos de comida e

coche da policía e convidárono a subir ó

de descanso, o afiador evitaba o pago da

auto a el e á súa roda. Ó parecer, tíñano

fonda ou do cuarto dunha mala pensión

que deter durante dous días porque viña

e así conseguía que os ingresos do seu

de visita á capital o Caudillo e aquel

traballo foran practicamente netos. E

aspecto de mendigo non era presentable

todo voltaba á aldea, o cal non era fre-

para andar polas rúas. Dicíame o afiador

cuente noutros tipos de emigración.

que non estaba seguro se o detiveran por
ir sucio e cos pantalóns de pana remen-

Esta cultura do aforro practicábana
tamén no aspecto estético: nunca
se preocuparon moito por ir ben
vestidos. E en moitos casos, confesan algúns, preferían dar esa sensación de aspecto desaliñado porque así pasaban máis desapercibidos.

49

~

dados ou porque, colgando do caixón da

portugueses. Uns e outros formaban cos

roda levaba varios coitelos...

afiadores unha especie de universo no
que coincidían formas de traballo e hábitos de vida.

Da ambulancia á permanencia (a
extinción do oficio).

Nos recentes anos sesenta e setenta, ó
xeneralizarse o proceso de urbanización

O afiador

O afiador comezou a ser nos últimos tem-

da nosa sociedade, o afiador padeceu o

comezou a

pos unha figura en extinción; resulta xa

seu último proceso de adaptación. Tras

ser nos últi-

difícil cruzarse cun deles pola rúa. En

uns anos de traballar na rúa coa roda, o

mos tempos

realidade é o traballo ambulante o que

noso home mercou un local, que en

unha figura

desaparece –cousa da modernidade-: xa

tódolos casos comezou a destinarse ó

en extinción;

non percorren as estradas de España

afiado e que pouco a pouco ampliou a

resulta xa

comerciantes de mantas de Salamanca ou

súa actividade coa venda e reparación de

dificil cruzar-

aqueles estremeños que vendían porróns

paraugas, tesouras, coitelos ou cubertos.

se cun deles

e outras pezas de olería, xa non se ven

pola rúa.

comerciantes maragatos nin vendedores

Claro que non tódolos afiadores de
Barcelona ou Madrid abriron unha coitelería, mais poucos continuaron exercendo o seu oficio de modo ambulante e
temporal. En parte porque a economía
rural padeceu un proceso de industrialización e concentración que arruinou
aínda máis as pequenas explotacións
familiares. E tamén porque o maior
poder adquisitivo na cidade lles permitiu
gañarse mellor a vida e instalarse xunto
coa familia e levar unha vida máis cómoda e desafogada que na aldea, e cun futuro máis previsible para os fillos, que efectivamente herdaron ou herdarán o novo
negocio e mesmo o transformarán nunha
tenda de obxectos de regalo; nada que
ver coa orixinal actividade do afiado ou
de reparación de paraugas. Estes son
tempos consumistas, de “usar e tirar”.

A dignidade do afiador.
Nos anos sesenta e setenta, pois, os afiadores convertéronse, agora tecnicamen50
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te, en emigrantes. Mais, neste caso, en

lo, co convencemento de que o afiador

emigrantes con oficio. Quizais non da

que tocaba na rúa tiña que ser un paisa-

clase á que colocariamos a un Julio

no coñecido. Pero equivoqueime, por-

Iglesias, mais tampouco á de tantos cen-

que o afiador contestoume cun imprope-

tos de miles de galegos que marcharon

rio acompañado dun reto: nin máis nin

de Galiza sen ter visto máis ferramenta

menos díxome que se eu tiña o que han

de traballo que un arado romano. E esa

de te-los homes, que baixara á rúa para

peculiaridade permite hoxe que, se ben

verme a cara con el. Eu baixei, pero para

Nos recentes

o oficio do afiador ten os días contados,

aclara-lo malentendido. Atopeime real-

anos sesenta

o orgullo e o sentido da dignidade dos

mente cun home ofendido, e faltoulle

e setenta, ó

últimos afiadores sexan tan notables

tempo para dicirme que “co meu oficio

xeneralizar-

como

non xoga ninguén”.

se o proceso

os

de

hai

tres

séculos.

Efectivamente, o afiador nunca se sentirá
un traballador de segunda clase.

de urbanizaDe inmediato identifiqueime como

ción da nosa

ourensán, e como dende o principio lle

sociedade, o

Isto é o último que aprendín deste profe-

falei en galego, a auga non chegou ó río

afiador

sional; quizais o máis importante, porque

e non dubidou en acepta-la miña convi-

padeceu o

revela a súa alma.

dada a tomar un café no bar da esquina.

seu último

A idea resultou proveitosa porque na

proceso de

Estaba eu no meu despacho cando escoi-

parola con el, agora xa con toda tranqui-

adaptación.

tei o xa familiar para min son do chifre,

lidade, souben dalgunhas cousas tamén

Tras uns

que me chegaba da rúa, e permitinme

curiosas e sorprendentes. Efectivamente,

anos de tra-

unha pequena broma: collín o chifre que

este paisano procedía de terras de

ballar na rúa

eu teño no despacho e púxenme a toca-

Ramuín, e o seu oficio fora sempre o de

coa roda, o
noso home
mercou un
local, que en
tódolos casos
comezou a
destinarse ó
afiado e que
pouco a
pouco
ampliou a
súa actividade coa
venda e
reparación
de paraugas,
tesouras,
coitelos ou
cubertos.
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afiador; tamén me explicou que esa esca-

Contábame isto con orgullo, e logo con-

nastrada bicicleta que seguía levando

toume que en Brasil afiara coitelería e

polas rúas coa roda montada coñecera

ferramentas dunha gran mansión na que

moito mundo e máis dunha vez cruzara o

vivía o entón presidente da República, e

charco. E é que este home, logo de ter

que chegou a estreitarlle a man. Dende

pasado uns anos xa como afiador en

logo, experiencias deste tipo xorden de

Castela, decidiu marchar a Montevideo

algo máis que da simple situación da emi-

para seguir co oficio. Fixo realidade o

gración. Teñen moito que ver coa activi-

seu proxecto e, aínda que fixou a súa

dade dun oficio que se desenvolve nas

residencia na capital de Uruguai, non se

rúas e dunha forma ambulante.

quedou sempre alí, senón que pasou
temporadas en Buenos Aires e en Brasil.

Ás veces penso que o oficio de afiador

E mesmo nun destes periplos america-

representa algo así como a emigración

nos, resulta que chegou a coñecer perso-

dentro da emigración galega, porque

almente a Fidel Castro e ó Ché, entón en

afiadores son os emigrantes que máis se

plena efervescencia revolucionaria.

moven unha vez emigrados. O meu novo

Se ben o oficio do
afiador ten os días
contados, o orgullo e o sentido da
dignidade dos últimos afiadores son
tan notables como
os de hai tres
séculos. (...) o
afiador nunca se
sentirá un traballador de segunda
clase.
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Ás veces
penso que
o oficio de
afiador
representa
algo así
como a
emigración
dentro da
emigración
galega,
porque os
afiadores
son os emicoñecido segue hoxe co oficio xa dunha

coitelos, que co meu ofico non xoga nin-

grantes que

forma máis tranquila en Barcelona, onde

guén”. Non precisei que mo xurase.

máis se

leva vinte anos percorrendo as rúas da

moven

cidade. Antes da súa volta, estando aínda

unha vez

en América, decidiu probar fortuna con

“Deben pensar que

outro oficio, mercou un vello Chevrolet

porque imos mal ves-

e púxose a facer de taxista. Segundo me

tidos e tirando dunha

contou, aguantou só uns meses, porque

bicicleta somos men-

en seguida se deu conta de que aquel tra-

digos. Pero equivó-

ballo lle resultaba moi aburrido e lle can-

canse. Xa lle dixen

saba isto de estar tantas horas sentado.

que a partir de hoxe

Deixou o Chevrolet e voltou á bicicleta.

se afíe el os coitelos,

Acabado o café, relatoume o motivo do

que co meu oficio non

seu cabreo matinal. Resultou que aquela

xoga ninguén”.

mañá un cliente dun bar púxose a discutirlle os seus honorarios e el sentiuse ferido porque cando el entrou naquel bar a
tomar un cuba-libre, nunca discutiu os
prezos. “Deben pensar que porque imos
mal vestidos e tirando dunha bicicleta
somos mendigos. Pero equivócanse. Xa
lle dixen que a partir de hoxe se afíe el os
53
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emigrados.

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.

Florencio e Xavier diante da escultura do afiador.

Na percura
do museo do afiador II
APARELLOS RELACIONADOS COAS RODAS DE AFIAR
Florencio de Arboiro
Debuxos: Luís Cid

ando empecei coa teima das
rodas de afiar non sabía até
onde ía chegar esta miña
aficción. Primeiro foron as
rodas propiamente ditas, despois
viñeron as bicicletas adaptadas,
máis tarde seguiron as motocicletas
e rematei, como non podía ser doutro xeito, recollendo todo tipo de
aparello utilizado no labor do afiado.

C

Do que nun principio podería ser
considerado como unha simple
colección de rodas de afiar, pasei a
facerme con unha colección de aparellos utilizados nesta laboura, e o
meu interese específico pola figura
do afiador foi aumentando paulatinamente até chegar a abranguer a

tódalas persoas e profesións ralacionados dalgún xeito co mundo do
afiado. Así desde o simple paisano
que emprega a súa pedra de Albar
para afiar as ferramentas de traballo
na súa casa, até a figura do zapateiro
ou carpinteiro que tiña o aparello
para a mesma laboura, pasando pola
figura dos cesteiros ou cordeiros
ambulantes que se desprazaban co
seu esmeril, entraron a formar parte
deste meu mundo máxico, centro
máximo do meu interese e fonte
inesgotable de íntimas satisfacións.
Aquela profesión que nun principio
fora, como se ten dito moitas veces,
un xeito de gañarse a vida, ambulante e un tanto aventureira, servíndose da roda como único instru55
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mento de traballo, pouco a pouco
foi evolucionando e adaptándose en moitos casos aos avances da técnica, xurdindo deste
xeito aparellos semi-indus-
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triais que facilitaban o traballo do afiador, e lle permitían
uns ingresos que co xeito tradicional de afiar ambulante
serían impensados.

Moitos deses afiadores ambulantes
remataron sendo propietarios de
industrias da coitelería ou do afiado.
Cóntanse por ducias e cecais
centos os afiadores establecidos con negocio industrial e
espallados por cáseque tódolos paí-

ses onde os nosos compatriotas afiadores exerceron a súa profesión
ambulante.
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Propiedade: Florencio de Arboiro.
Lugar de orixe: Castro Caldelas - Ourense

Aparello dun ferreiro de
Castro Caldelas. Utilizábao
para afiar a ferramenta.
Chámanlle molexón e estaba fixo na frágua. Os aprendices dábanlle á palanca
mentras o ferreiro afiaba. As
moas viñan da provincia de
Lugo, eran de pedra natural.
Empregábana sempre con
auga, ben deixándoa caer
sobre a moa, ben colocándoa por riba dun recipente
que ía humedecendo a moa
a medida que ía xirando.
Este tipo de moa pesaba
aproximadamente uns cen
quilos. Por ise motivo estaba fixa na fragua, arrimada
a unha parede ou ben asentada no chan.
Pertenceu ao Sr. Aurelio de
Medos, ferreiro que estaba
á vinza cos labregos. Estes
pagábanlle unha determinada cantidade de gran ao ano e el afiáballe a ferrameta gratuitamente. Cando requerían os seus servicios, adicáballes o día e eles tiñan que lle axudar. Cando lles facía ferramenta nova, cobráballes en diñeiro. Esto non acontecía somentes cos
ferreiros, pasaba tamén en outros oficios. En Vilariño de Conso, aínda
funcionaba este sistema polos anos sesenta.

Propiedade: Florencio de Arboiro.
Lugar de orixe: Vimieiro - Castro
Caldelas - Ourense.

Aparello que pertenceu a un labrego de
Castro Caldelas. Utilizábase para afiar todo
tipo de ferramenta de corte empregada tanto
na casa como nas labouras do campo.
Estaba fixo nalgunha dependencia da casa.
Aínda hoxe hai labregos que o seguen utilizando. Afiaban a ferramenta antes de ir traballar. A moa xiraba movida por un pedal.
As casas de certa entidade sempre o tiñan e
as que non podían chegar a un utilizaban o
de algún veciño. A este aparello tamén se lle
chama molexón.
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Propiedade: Florencio de Arboiro.
Lugar de orixe: O Reino - Piñor de Cea Ourense.

Aparello utilizado na fábrica de curtidos da viuva
de Modesto Blanco no Reino. Empregábano para
afiar ferramenta da fábrica, hoxe desaparecida. O
volante –todo el de madeira– está feito da roda
dun coche de principios de século. Funciona a
pedal e utiliza unha pedra moi pequena. Estaba
fixo na fábrica de curtidos.

Propiedade: Florencio de Arboiro.
Lugar de orixe: Leiro - Ourense.

Aparello de Zapateiro e zoqueiro que pertenceu a Armando Rei Oliveira, de Leiro. Foi usado para afiar a ferramenta e máis
para devastar as solas dos zapatos. O volante, o mesmo que o anterior, está feito coa roda dun coche. Era movido por un
aprendiz ou axudante que lle daba á manivela mentras o zapateiro preparaba o material. Por ese motivo o volante está bastante separado da moa.
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Propiedade: Florencio de Arboiro.
Lugar de orixe: Aranda del Duero - Burgos.

Aparello de taller de afiar. Recuperado en Aranda del Duero
na casa SAMPIL. Utilizábase para rectificar as máquinas de
trasquilar, e as de cortar o pelo. Afía cun disco plano movido por un sistema de poleas. Aparello industrial francés.

Propiedade: Florencio de
Arboiro.
Lugar de orixe: Leiro - Ourense.

Aparello de zapateiro empregado
polo fillo de Armando Rei Oliveira,
Manuel Rei Losada. Recuperado en
Leiro. Construido completamente
por un carpinteiro. Feito exclusivamente para o traballo da zapatería. Ten unha repisa onde colocaban os zapatos que se ían a preparar, evitando así a perda inútil
de tempo.
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Propiedade: Florencio de Arboiro.
Lugar de orixe: Castrelo - San
Xoán de Río - Ourense.

Torno que no seu tempo pertenceu
ao Sr. José Pérez “Xaniño” de San
Xoán de Río, que sendo carpinteiro
de profesión facía rodas por encargo. Utilizábao indistintamente para
tornear e facer pezas de rodas ou
para afiar as ferramentas da carpintería, acoplándolle unha moa.

Propiedade: Florencio de Arboiro.
Lugar de orixe: Burgo - Castro Caldelas Ourense.

Aparello fixo para afiar na casa. Feito por un
afiador á volta de Castela. Está adaptado a
partires do soporte dunha bicicleta de afiar,
acoplado a unha estructura de madeira, á que
se lle incorporou posteriormente un motor
industrial.
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Propiedade: Florencio de Arboiro.
Lugar de orixe: Procedencia diversa.

Esmeriles. Eran empregados por ambulantes
de distintos oficios que precisaban ferramenta
de corte: cesteiros, carpinteiros, etc.
Importados a partires dos anos 20.
Amarrábanse a un banco e afiábase no
momento oportuno independentemente do
lugar onde estivese traballando o seu propietario.

Propiedade: Florencio de Arboiro.
Lugar de orixe: Chandrexa de Queixa

Aparello utilizado polo Sr. Santos Diéguez para
afiar na casa a propia ferramenta. Acoploulle o
motor mercado en Ourense.
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Propiedade: Florencio de Arboiro.
Lugar de orixe: Arboiro - San Xoán de
Río - Ourense

Aparello feito polo Sr. Nicanor de Arboiro,
avó do coleccionista. Empregábao para
afiar as súas ferramentas. Pegáballe a
todo: carpinteiro, reloxeiro, mecánico,
tallista... Afiaba e torneaba. Utilizaba un
caixón de ferramenta especial, construido
por el mesmo. Era tan mañoso e detallista
que lle fixo un rebaixe onde escondía as
moedas.

Propiedade: Florencio de Arboiro.
Lugar de orixe: Sabugueiro de Abaixo - S. Xoán
de Río - Ourense

Pertenceu ao Sr. Felisindo Domínguez, veciño de
Sabugueiro de Abaixo, San Xoán de Río. Zapateiro de
profesión, empregábao para devastar as botas e os
zapatos que fabricaba. Morreu no Brasil.

Propiedade: Florencio de Arboiro
Lugar de orixe: Prado Albar - Vilariño de Conso - Ourense

Pedras de asentar, “Pedra Albar”. Receben o seu nome do lugar de procedencia, Prado Albar, en Vilariño de Conso. Os labregos levábanas
nunha saca ao monte cando tiñan que traballar con ferramenta de corte.
Era unhas pedra de moita aceptación e uso cotián.
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Tras da roda polo mundo
Conversas con afiadores II
Francisco X. Gómez Cano

FRANCISCO XOSÉ GÓMEZ CANO
Madrid, 1971.

Afiador galego en Portugal.
Licenciado en Ciencias Empresariais.
Membro

da

Tradicional

Aula

de

“Gomes

Música
Mouro”.

Membro de “Bate Certo”. Músico e
membro do equipo de investigación
do grupo “Castro Floxo”.

“A F I A D O R E S E N P O RT U G A L”
Entrevista a D. Juan Formoso de Dios (Afiador),
o día 3 de setembro de 1997
54 anos
Afiador natural de Pardeconde,
Concello de Esgos
Don Xoán aínda hoxe afía. Segue
a afiar coitelos, navallas, e tamén
afía ben a súa memoria á hora
de lembrar con nostalxia e orgullo aqueles anos mozos que
pasou afiando coa súa tarazana
polas rúas de Lisboa.
traballa

agora

a

D. Xoán

diario

nun

pequeno obradoiro incrustado na
catedral de Ourense baixo a
escalinata principal. E coma el
mesmo recoñece, traballa naquelo que durante moitos anos de
ambulante na súa xuventude, e
tras un paréntesis coma emigrante en Alemania, só era un soño:
ter un negocio de seu, a ser posible, na súa terra, e a ser posible,
...coma afiador.1

¿Fillo de afiadores, tamén?
Pois sí. O meu pai era afiador,
peneireiro, que era toda a xente que
facía peneiras, e todo eso...
¿Cantos anos afiando?
Bufff... Deica a pouco, toda a vida.
Dende os dezasete anos, ou dezaseis e
algo que marchei. Estiven en
Portugal, en Lisboa. Dalí da zona
onde somos nós había moitos en
Lisboa daquela. Entonces ibas aprendendo uns cos outros. E pra´la fun,
con esa edá.
¿Sabendo xa afiar, ou non?
Non, prácticamente nada. O que
pasa é que tiñas algo de idea, porque
ó nacer entre a xente que é afiador,

1. Na transcripción das conversas dos afiadores prescindimos de calquera tipo de normativización, tratando de reflexar ao máximo
o seu xeito de expresarse, que consideramos
máis interesante.

Dalí,
da zona onde somos nós
había moitos en Lisboa
daquela.

sempre tés idea. Colles dos pais ou de
alguén,¿non sabes?, ...esto faise así,
ou faise andando... Oes, e vas collendo algo.
¿Que ía, de «Mutilo»?
De Mutilo, exactamente...
Entón, era moi típico que os de esa
zona marcharan hacia Lisboa...
Sí, moito, moito... Tamén andaban
por Castilla moitos.
¿E usted en Portugal solo afilou en
Lisboa?
Si en Lisboa.... A veces saíamos os
pueblos cercanos(...)
¿Cantos afiadores había cando estivo
vostede en Lisboa?
Había moitos daquela. Igual andábamos na calle setenta ou oitenta
afiadores.
¿Ían directamente a afiar a Lisboa, ou
ían afiando toda a ruta ata chegar?
Había algúns que iban polos pueblos. Dende aquí metíanse na fronteira, e ían polos pueblos afiando hasta
alá. Outros non... Eu xa fun directamente hasta alí. Fun no tren e despois
alí xa me tiñan incluso unha fonda
buscada donde durmir...
¿Era unha desas ás que lle chamaban
pousadas en barallete, donde ían
todos os afiadores?
Pousadas, sí, exactamente. E alí,
pois, polas calles todas..., Coma se
andiveras aquí por Ourense, na capital. Eu a cidade de Lisboa coñozcoa
como Ourense, ou mellor que
Ourense. Anduven daquela sete anos
afilando por alí, e siempre polas
calles, por un lado e por outro..pois
coñeces a cidade...
¿Sempre cunha roda de madeira?
Sí sí, coa roda... coa auténtica roda.
¿Levaban a roda no tren?
A roda facturabamola no tren,... e
despois cando viñas, xa a deixabas
alí. A primeira vez, claro, había que
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facturala no tren.
Algo me contou Florencio (de
Arboiro), de que os afiadores se xuntaban todos nos mesmos sitios...
Sí, tiñamos os nosos sitios para
comer, por ejemplo, o mediodía. A
noite xa te xuntabas donde parabas,
pero a mediodía o mellor pois xuntabaste con sete ou oito afiadores. Era
moi raro que o mediodía comeras
solo, porque andabamos moitos...
entón, se non encontrabas un ou
dous, encontrabas tres ou catro.
¿Onde vas comer?... Pois vou comer a
tal sitio. En cada zona, en cada
barrio xa tiñas un bar que comiamos
alí os afiadores. Comías bastante
ben, e non era fora de precio.
¿E cómo podía ser un día normal de
traballo alí en Lisboa?
Levantarse, empezar sempre empezabas sobre as oito e media, nove da
mañá,... xa empezabas a traballar. A
roda deixábala ó millor lexos, depende de donde traballaras o día anterior. Como Lisboa é moi grande, se a
deixabas a oito ou nove quilometros,
pois tiñas que ir andando hasta onde
tiñas a roda. Eu encontrábame aquí
e xa había un sitio para gardalas... e
despois collía o tranvía ou autobús e
marchábame para casa. E si era
cerca, iba andando que había veces
que me coincidía cerca. ...Pero bueno,
levantarse, desaiunar algo, collías a
túa rodiña, polas calles adiante, chiflando, ...e donde saía traballo, a traballar, hasta o mediodía, unha, unha
e media ou dúas, como aquí máis ou
menos. O horario non era fixo pra
comer. Normalmente era a esa hora
se non tiñas traballo, sobre as dúas.
Pero se tiñas traballo o millor estabas
hasta as tres ou as catro traballando.
E así, descansar despois o mellor o
mediodía un pouco cos compañei-

ros... e logo traballando hasta a noite.
A noite non había horario tampouco.
Non é como eiquí que traballas e
ala!!, as oito cerras e vía... Alí se traballaba normalmente hasta que era
día. Era unha vida bastante relaxada. En Castilla era peor a vida.
Andaban de pueblo en pueblo,... eu
tamén andiven cun cuñado en
Castilla unha temporadiña.
¿Por qué zona?
Por Palencia... na provincia de
Palencia, polos pueblos. Alí andabas
de pueblo en pueblo. Il
tamén tiña moi boa
clientela. Era un home
que traballara xa alá
moitos anos e xa tiña
os seus clientes, pero
xa non era na cidá.
Era
nos
pueblos.
Terminabas nun pueblo, íaste para outro
coa roda na mao por
aqueles
camiños
todos,... por carreteras,
ou por donde fora.

Aprendeume o meu cuñado, cando
iba con él.
¿Canto tempo estivo co seu cuñado
por Castela?
Pouco, uns seis meses.
Ahí xa tiñan unha clientela máis fixa
¿non?
Ahí iban a tiro fixo. O meu cuñado
sabía de que iba a tal pueblo, e lle
daban o traballo todo a él. Tiña xa a
clientela fixa durante o ano. Despois
tiña épocas, por exemplo, na da sega
había moito traballo... Tamén na
época de rapar e de esquilar ás ovellas, afilaba as tixeiras de afiar as
ovellas. Él tiña traballo case todo o
ano.

«bueno, o día
que marche
pra España,
se podo, hei
montar un
negocio de
esto, de afiador».
Foto do Sr. Juán
diante do negocio.

¿A Castela que foi,
antes ou despois de
Lisboa?
Antes, antes... Alí xa aprendín eu
algo, e despois xa fun para Lisboa.
¿E cando iba por Castela, non afilou
tamén aparellos agrícolas?
Si, as serras das segadoras (...)
Facíanselle uns dentiños, e eu facíalle
os dentes, cando era noviño.

Aparte de afiar, ¿Tiñan algún outro
oficio?
Arreglábamos paraguas, tamén.
Todo era afiar e arreglar paraguas.
Incluso cosíamos louza, por ejemplo,
de barro. Rompía unha fuente, e non
era coma hoxe, que hoxe tírase todo,
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entón as mulleres aproveitaban: rompíalles unha fuente e botábaslle
unhos «gratos», unha especie de
alambre fuerte pra que sujetara... E
capábamos gatos,... Siii ¡Hasta capábamos gatos! Eu cheguei a capar
gatos. Aprendín a capar gatos. Os primeiros costábanche, porque claro
non sabías, pero aprendías con
outro. Viasllo facer a outro e entonces
capábalos...
¿Canto podía sacar nunha xornada de
traballo en Lisboa?
Daquela, no ano sesenta e un, mais
ou menos, ao millor gañabas sobre
cincuenta escudos, que daquela o
escudo valía mais ca hoxe. Había
veces que gañabas cen escudos. E era
un bo xornal, porque cen escudos,
multiplicado por... porque nos traballabamos Domingos e todo, o millor
librabamos os Domingos a tarde, ou
largabas un pouco antes, pero era o
mes corrido, prácticamente..., pois o
millor gañabas unha media de cinco,
seis, sete mil pesetas. Os veteranos
que sabían traballar ben gañaban
máis. Nos os novatos, claro, era peor.
Tiñas problemas porque aparecíanche certos traballos que non sabías
facelos ben...
¿E a clientela que tiña alí en Lisboa?
A clientela non era fixa. Algunha
era fixa, pero normalmente era a que
che saía
Pero iba ao mercado, ou ¿por donde
iba ?
Si, a veces o mercado. Porque si che
coñecían xa che daban uns coitelos
de carnicerías, pescaderías, ...xa chos
daban pois unha vez á semana, ou
unha vez cada quince días... Pero o
normal era aventurera, a que che
saía.
¿E cos outros afiadores que estaban
alí a traballar en Lisboa, tiñan a cidade
repartida, ou non...?
Non, non... cada un iba por donde
quería. Eu hoxe iba por un barrio, e
mañá iba pra outro... Non se repartía
nada. Máis ou menos cada un xa
tiña a súa «área», como se dice. Pero
non era marcada. Si eu iba traballar
alí donde traballaba o outro, non
pasaba nada. Non había problema
ningún.
¿Solían estar alí temporadas largas?
Si, catro ou cinco meses,... o millor

marchabas no mes de agosto, estabas
hasta Navidá, viñas e pasabas eiquí
un mes ou dous, e despois marchabas
outra vez en febreiro e viñas no mes
de Julio. Porque daquela, claro, estabas alí e máis tiñas traballo na aldea,
e dicir, que viñas a segar a herba, a
facer os traballos da casa de verao, e
despois volvías marchar outra vez...
Algo me comentou Florencio (de
Arboiro), que había moitos afiadores
que non tiñan papeles, e que lles pasaban a roda a Portugal os que si que
tiñan...
Sí, Sí... Eu a primeira vez que fun,
fun cun pasaporte de turista. Fíxeno
aquí en Ourense... e coma min iban
todos. E despois por mediación de

pola calle e pedíronme a documentación. Viron que era español, que era
afiador,... Eles sabían que os afiadores eran todos españoles, porque portugueses non había. De cen aparecían un ou dous. Os demáis eran todos
galegos. Entonces eles sabíano, e pedíanche a documentación, e eu non a
tiña. Eu tiña o pasaporte... «Usté non
pode traballar aquí, ten que marcharse»... Eu díxenlle «bueno, pois se
non podo traballar, marcho», ...Pero
non marchaba.
Entón alí ¿Canto tempo botou en
Lisboa?
Sete anos
¿E despois xa se veu para aquí e xa
montou o taller?

anos, é a máis antigua de Ourense.
Abriuna un señor, que lla deixou ó
fillo, e o fillo xa se xubilaba cando eu
viñen para Ourense, ...E xa levo eu
aquí vai pra quince anos.
Esta era a ilusión de moita xente,
¿Non?... Gañar cartos para despois
poder montar o seu propio negocio.
Claro, claro... Eu vinme de
Alemania con idea de ou por esto ou
por outra cousa. Non te por a traballar pra outro. O que pasa e que a
min gostábame máis esto, porque
esto entendíano eu moi ben. Eu
entrei eiquí o primeiro día e
non gañaba moito, pero xa
empezei a gañar diñeiro, porque sabía arreglar ben os
paraugas, sabía afiar ben...
Ahora sei millor, porque
canto máis o fagas millor

Ó non poder coller
outra cousa, ó non
haber estudios...
Sempre tiñas cartos
no bolsillo.

xente coñecida alá, pois xa arreglabas a residencia. De turista non podías traballar alí, pero ó ser residente
sí. Eu a terceira vez que fun xa me
fixeron residente, por mediación dun
señor que había alí español, que
coñecía a policías alí, e tal, pagouse
algo, e fixéronme residente. Se eras
residente non pasaba nada, xa podías traballar. As primeiras veces claro,
andabas mal, porque primeiro, eras
novo, non tiñas experiencia no tema;
tiñas medo a ver se viña a policía. A
min unha vez pasoume eso: veume a
policía, e viñan vestidos de paisano

Non, despois estiven en Alemania.
Pero non traballei de afiador.
Traballei nunha empresa. Pero
bueno, eu sempre me tirou a idea de
esto. Estaba en Alemania e dixen,
«bueno, o día que marche pra
España, se podo, hei montar un negocio de esto, de afiador,...» E efectivamente, cando vin, había aquí un
señor moi maior, que xa se iba a
jubilar, faleille do traspaso, e collinlle
este negocio...
¿Era afiador tamén él?
Si, o que abriu esto si... Esta casa
leva aberta ala pra cerca de oitenta
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sabes. Incluso non é o mesmo
afiar eiquí nun taller nun
motor, como afiar na roda.
¿Cómo facían para volver á
Galiza co diñeiro que gañaban?. ¿É verdade que o tiñan
que traer camuflado?
Ah tamén, si si... Porque daquela
non era o diñeiro que se podía xirar,
coma hoxe... Tíñalo que traer guardado. Como eramos moitos do
mesmo pueblo, ou de pueblos cercanos, coñecíamosnos todos,... entón o
que non viña, mandaba o diñeiro
por un ou por outro... Cambiabas alí
o diñeiro, de escudos a pesetas, e despois, «Toma, eu douche dez mil pesetas, levallas á miña familia»,... A
veces viñas cheo de diñeiro, guardado por arredor do corpo. ¡Eu cheguei
a traer cen mil pesetas naqueles tempos, eh..!. A vida era bonita, o que
pasa é que era unha vida exclava,

outra.
¿En Lisboa andaban tamén cos
«pitos», para anunciarense?
Si, si...
Chiflando
pola calle.
¿E cada
un tiña o
seu
«toque» personal?
Si, cada
un tiña a
súa forma
de tocar.
Si, porque
é moi difícil de copiar.
Pódese

porque tiñas que andar ambulante,...
e en Lisboa xa menos mal, porque
tiñamos un sitio fixo pra durmir.
Pero de todas formas eu pra min era
unha vida boa..
(....................)
¿Con quén aprendeu vostede a afiar?
Pois eu aprendín cun cuñado meu,
porque meu pai xa tiña morto cando
eu marchei para alá.
¿Xa tiña unha roda súa?
Si, tiña, tiña. Compreina aquí
cando marchei, e leveina pra alá.
¿Quen facía as rodas?
As rodas facíanas en Luintra, en
Liñares. Había un señor ahí que era
o que facía todas as
rodas. E eu compraraa
Esgos, Nogueira
ahí tamén. Era a fábrica
de Ramuín,
que había. De ahí saíron
rodas «a punta pala», que
Luíntra, A Loña,
irían a todas partes do
...toda esa zona.
mundo...
Esa era a zona da
¿Canto costaba unha
que máis iban pra
roda, daquela?
Portugal. Sin
Eu creo que pola miña
embargo, os
dera mil quinientas pese«Caldelaos»,
que
tas. Eu comprei outra de
lle
chamábamos
segunda mao. Eu traía
unha roda que xa era
nós, eses iban
moi velliña, e non valía
máis pra ahí pra
casi. Enterámosnos que
parte de España.
ese señor xa non iba
máis pra alá, e fumos o
imitar
meu cuñado e eu a Liñares, que era
máis ou
de alí, e comprámoslla.
menos o
¿E as Pedras?
outro.
Comprábanse en ferreterías...
Pero cada
Habíaas distintas, e comprábase a de
un máis ou menos tocaba a sua
afiar ferramenta máis fina, normalmaneira. Había afiadores que tocamente. Levabas unha, e logo levabas
ban de maravilla. Moi ben. Eu penso
un pulidor, para pulir a ferramenta
que había afiadores dos que trabafina.
llaban pola calle e a xente lle daba o
¿E a roda duroulle todo o tempo que
traballo polo ben que tocaban o chiestivo traballando?
flo.
Si, si... me durou moito.
¿E usted qué tal lle pegaba?
¿E aínda a ten?
Eu ben, bastante ben... Eu teñoos
Non, vendina. Vendinlla a un señor
eiquí a vender.
para Madrid. Fumos facer alí un
(D. Juan tocou para nós, e podemos
homenaxe a uns afiadores, e vendinconfirmar que o que di é certo)
lla a un señor. Compreille outra ao
¿Quen fai os chiflos?
meu cuñado e agora teño outra. (...)
Os chiflos facíanos no mesmo sitio
Teñoa porque me gusta tela como
donde
facían as rodas, pero ahora o
recuerdo. A roda é o mismo coma a
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señor morreu, e a min facíamos ahí
outro señor, que tamén está moi velliño, xa se xubilou. É de ahí donde a
Reza, (...) Pero el nunca se dedicou a

esto. El copiou por un vello que tiña
eu.
¿De qué madeira se facían?
A madeira deles é o buxo. Ese era o
auténtico, o bó. Pesaban moito. O
que pasa é que o buxo é caro, e é moi
difícil de conseguir. Eu os que teño
agora son de bidueiro.
¿Tiñan tamén as súas cancións de traballo?
Había, había... O meu cuñado, por
exemplo, sabía tocar cancións con
esto. Pero eran os menos. Fora do traballo, no ligaba esto pra nada. (refírese ó chiflo)

E a parte de usar os chiflos, ¿avisaban
dalgunha outra forma? Por exemplo,
en Barcelona creo que andaban tocando cun ferro na roda...
Non, en Lisboa non. Alí pregonabas... «¡¡Afiador!!», e despois tocabas o
chiflo, e esa era a forma. ¡¡Afilador y
Paragüero!! Berrabas, e o mesmo
tempo tocabas. Entón a xente xa tiña
aquelo metido na cabeza. O chiflo
era o que máis lle... Porque o chiflo
síntese moito.(...).
E cando chegou eiquí, ¿qué lle pareceu o cambio de estar pola cidade
paseando, a traballar nun local pechado.
O cambio foi moi grande. Eiquí
sales deiquí e pechas a porta e ninguén sabe si eres afiador ou si eres
outra cousa. O sea que é totalmente
diferente.
Pero usted esta contento deses anos
que botou en Lisboa.
Ah, si claro... Eu gústame incluso
moito esa vida. A veces pasa por
eiquí un afiador, e inda me gusta
que pase por eiquí. Penso «cantas
veces andiven eu como este!!»(...)
Andabamos moitos rapazes novos, e
incluso a xente dicíache «Pero logo
usté, que é un rapaz novo!». «Bueno e
que gosto disto», diciamoslle que gostabamos do oficio.
Porque estaban orgullosos de seguir
coa tradición.
Si, claro. Ó non poder coller outra
cousa, ó non haber estudios... Sempre
tiñas cartos no bolsillo, que era unha
cousa moi boa. Che facía ilusión eso:
que tu chegabas á noite, e sempre
tiñas diñeiro no bolsillo.
Porque ó fin e ó cabo, era un bo
negocio ¿non?.
Facías diñeiro. Eu acórdome con
dezasete anos, que ás veces saíanche
traballos, e non é coma hoxe, cando
eres home feito, tes valor máis pra
todo... Acórdome a primeira vez, sen
saber traballar nin nada, eu mandáralle os meus pais creo que foran seis
ou sete mil pesetas, ¡naqueles tempos!
porque un obreiro gañaba en
Ourense non sei se vinte pesos ó día.
Non sei se o gañaría... E claro eran
cartos aforrados, porque eran despois
de comer, de dormir, e todo. Esos
eran libres. Tamén se comprabas
algunha prenda de roupa, ou algo. O

oficio de afiador sempre gañou cartos. non pra porse millonario. Tamén
había algúns que gañaban e fundíano todo, pero eso pasa tamén na vida
normal..(...).
E en comparación, donde sacaría
máis: hoxe eiquí establecido, ou antes
como ambulante.
Quizais como ambulante sacara
tanto coma eiquí. Inda hoxe. Eiquí
estás sometido a uns impuestos, para
o negocio que é, pequeno, moito.
Abres a porta e tes unha serie de gastos xa, que de ambulante non tes
nada. Ganas mil duros e son mil
duros que ganaches.
¿En Lisboa non tiñan que pagar
Licencia para afiar, como en
Barcelona?
Nada, nada, non pagabamos nada.
Os gastos que tiñas, e fuera... De vivir
de comer, e xa está.
Xa che digo, eu estou contento de ter
sido afiador. E logo que aprendes
moito. Aprendes moitísimo. É unha
carreira. (...) Andas ambulante, e tratas con moita xente: con xente educada, con xente «xitana» que te quere
«tal», e entonces ahí aprendes unha
burrada, de andar por un lado, por
outro. Eu cando logo marchei para
Alemania iba máis fino cas pesetas
xa...
¿Houbo alguén na súa casa que siguese coa tradición?
Non, na miña casa non. Porque teño
unha filla solo, e entonces xa...
Porque as mulleres nunca afiaron.
Non, as mulleres este oficio non lles
vai. O millor estar no comercio si,
pero o que é afiar... nunca. Nin a
máis valente se atreveu a facelo
nunca. E é un traballo que se se houbera posto houberao feito, pero claro,
fai falta valor. Tes que andar dun
lado para outro, e as mulleres son
peores para eso.
Na súa zona había moitos afiadores,
¿eran moitos os mozos que vían unha
saída na profesión de afiador?.
Si, por donde nós andaban moitos.
E de Caldelas moitísimos... Pero esa
zona iban máis pra Castilla. A
Portugal iban moito esta zona de
Esgos, Nogueira de Ramuín, Luíntra,
A Loña, ...toda esa zona. Esa era a
zona da que máis iban pra Portugal.
E logo talleres había moitos, alí, de
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españoles... pero de esta zona. Sin
embargo, os «Caldelaos», que lle chamábamos nós, eses iban máis pra ahí
pra parte de España. Aínda que
bueno, os «Caldelaos» hainos por
todas partes. Había outros que andaban vendendo quincalla, pero eses
tiñan que comprar mercancía pra
poder vender, e tiñas que meter cartos,... e claro, os cartiños daquela
andaban escasos.
¿Había moitos que se dedicasen a
outros oficios á vez co de Afiador,
como Cordeiros, Quincalleiros, etc...?
Si, si... Había outros que se dedicaban a facer Albardas, os Albardeiros.
Tamén había moitos pola zona de
donde son eu. Pero esos dedicábanse
solo a eso: facer albardas, cabezadas
pros animais. Había outros que se
dedicaban a facer peneiras, e outros
dedicábanse a arreglar potas, chamábanse “cerralleiros”... O que facía
peneiras xa levaba unha caballería
pra levar toda a ferramenta, os artilugios, os aros, todo... Esa xente dedicábase máis a facer peneiras que a
afilar. O cerralleiro si que solía ir ó
millor coa roda, e afilaba e arreglaba
paraugas tamén. (...)
¿Usted que é o que máis afiaban?
Coitelos e tixeiras. Moitos. Inda
hoxe eiquí é o que máis afilo. Tamén
afilo navallas de afeitar, tixeiras de
barbeiro, todo...
Canto cobraba polo afiado, daquela,
por exemplo dun coitelo ou dunhas
tixeiras.
(...) Daquela cobrábase pouco. Non
sei se cinco pesetas. (...) Por capar un
gato, por exemplo, xa se cobraba
máis. Cobrábamos dez, vinte escudos,
que eran cuarenta pesetas. (...) O
capador era un bo negocio, o que
pasa e que tiñas que ter coidado por
se te mordía o gato.(...) Non tiñas
unha tarifa fixa. Ahora ¡Dios me
libre que lle morrera o gato á muller!
(......)

“A F I A D O R E S E N A M É R I C A”
A historia do Sr. Santos parece
sacada dunha novela. Tiña trinta
anos cando marchou para Brasil,
e alí terminaría pasando 32 anos
da súa vida. O Sr. Santos profesa
un cariño especial por Florencio

«Traballei coma un negro en
Quintela. Despois morreume o meu
pai, e o abuelo diste (refírese a
Florencio de Arboiro, que estivo con
nós na conversa), foi coma un pai
para min... O que fixo o Sr. Nicanor
por min non o fixo nadie. O que me
fai ben nunca se me olvida. Cheguei
á porta del para que me viñera arreglar a máquina de mallar a Quintela
(...), e díxome «fíxate ti que casualidad que acabo de levar a miña a
arreglar a Ourense, pero imos arranxar a túa».
Como moi ben sinalou Florencio, é
de destacar que o Sr. Santos, na súa
época, era en certa medida un innovador no seu ambiente: chegou a ter dúas
malladoras, e mesmo chegou a diseñar
unha máquina de facer macarróns? É
máis: xa de xoven tiña claro o que quería facer na vida:
«A miña idea era poñer un muiño,
pra aprender a ferreiro, e casarme...
Eu quería facer a vida independiente,
non quería vivir como vivían aquí
moitos».

de Arboiro, que foi quen nolo
presentou, e o quixo deixar claro
dendo o primeiro momento da
nosa conversa nunha maña de
Domingo que se alongaría ate a
sobremesa,...

Conversa con
Sr. Santos Díaz Sotelo
o día 28 de setembro de 1997
76 anos
Afiador natural
de Quintela de Mazaira
Concello de Castro Caldelas

O final o Sr. Santos tería que viaxar
ate Brasil para acadar a súa independencia, aínda que nunca chegaría a
casarse.
¿Cantos anos tiña cando marchou
por primeira vez? Fixen a miña pregunta inocentemente, pensando que o
Sr.Santos, coma moitos, marcharía de
neno obligado polas circunstancias
económicas da familia. Pero a súa resposta me colleu por sorpresa:
Marchei de eiquí escapado, obligado, que eu estiven eiquí preso. Tería
por aí uns trinta anos. Eu marchei no
cincuenta e tres. Nacín no vinte e un
e marchei no cincuenta e tres.
Estivera preso eiquí, e despois tiven
que escapar para alá...
Aínda con medo de resultar indiscreto, non puiden resistir o facerlle a
seguinte pregunta:
¿Pero estivo preso por motivos políticos?
Non, non de política nada. Eu
nunca me metín en política... Eu so
traballaba coma un negro. Despois o
meu pai si, era «das izquierdas».
Cando morreu tiráronse contra min

(non explicou quenes foran os que se
tiraran, aínda que non é difícil de adiviñar), e tiven que marchar...
E claro, xa marchou coma afiador
Non, marchei “ó que saíra”. Eu non
iba a nada. Eu levaba de eiquí un
certificado de carpinteiro, que me
fixera o José María, que aínda vive,
que está ahí en Orense. Deume un
certificado, cheguei ó Brasil once días
despois de sair de eiquí, dende Vigo, e
no Río de Xaneiro xa tiña un irmao,
Sotero (ó que despois coñecimos na
comida), e outro que se chama
Antonio, que aínda está alí, aínda
está no Río.
Eu cheguei ó Río e había que traballar de algunha cousa. E que digan o
que queiran, e non quero ofender a
naide, máis pra min non hai unha
industria no mundo, hasta hoxe,
coma a da roda de afiar. Esa é a
mellor industria de todo o mundo.
Cando cheguei eu non levaba a roda,
máis se chega por exemplo un afiador coa roda e chega un inxenieiro,
ou chega un profesor, ou chega calquer un, van ter que traballar unha
temporada para poder pagar o hotel.
Mais o afiador xa sai por ahí adiante tocando o pito, e xa pode ir ao
banco, ...aínda que alí non se toca o
pito, alí é unha lámina de aceiro que
se toca sobre a roda, que lle chaman
«Ballena», e escoitase moi lonxe... ( o
Sr. Santos comprometeuse a facernos
unha demostración de como sonaba a
Ballena)
¿E cando chegou a Brasil que empezou a afiar por Río de Xaneiro ?
Eu empezei a afiar porque o meu
irmao Sotero tamén andaba alí coa
roda. E eu empezei a afiare, que xa
andivera eiquí unha vez coa roda
que fora dende eiquí (Castro
Caldelas) ate Victoria, que eu quería
comprar unha máquina de limpiar e
mallar, e por non pagar a pasaxe,
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collín unha roda emprestada e marchei dende eiquí ate Victoria para ver
como eran as máquinas.
Ou sexa, que xa tiña experiencia en
afiar cando chegou ó Brasil.
Si, si... E despois cheguei alí e collín
prestada unha roda do meu irmao,
do Antonio, que fixera él mismo. E
fun con eles un día. Con quen máis
andiven foi co Ramón de Vilarello,
moi boa persona, que está aínda en
Ourense. E eu estivera donde «o
Purrelo» (que era un famoso ferreiro
da zona de Castro Caldelas), e entendía algo de mecánica. Entón eu quería ir traballar cun mecánico que era
español, que era o dono dun garaxe
que lle chamaban Garaxe España.
Fumos ver canto me pagaba, e
díxome como
pagaba, e o Ramón díxome:
«Eu sei quen
che paga máis».
«Bueno pois entón vámonos»...
E así seguimos
afiando, e acabábase o día, e
non chegabamos donde o
que
pagaba
máis. Eu cobraba e gardaba o
diñeiro no bolsillo, e preguntoulle ó Ramón
«¿máis cando chegamos donde o que
paga máis?» e díxome «¿Máis ti aínda
non viches quen paga máis?» «Eu
non, non me dixeche nada...» «Conta
o diñeiro que levas». Contei o diñeiro
que levaba no bolsillo e era tres ou
catro veces mais que o que me pagaba o mecánico. «Entón xa sabes quen
te paga máis».
A partir de ahí collín a roda do meu
irmao e fun traballar con iles por alí
por Río de Xaneiro, ...mais facía un
calor desesperante. E no Río hai
moito risco, pra subir a aqueles
«morros». Pódenche quitar aquela
xente ¡dicen que a xente é mala!,
mais pra min nunca o foi. E o calor
eu non o aguantaba. Non sei se botaría un mes no Río. Agarrei e sin saber
moi ben para donde, marcheime

para Curitiva ou “Coritiva”, como
chama o Sr. Santos á cidade onde se
estableceu.
O Sr. Santos seguiu contándonos a
súa aventura no viaxe en tren dende
Río pasando por Sao Paulo, mesmo de
como se queimou ó saltarlle unha chispa da caldeira do tren cando tivo que
baixarse axudar a cortar e botar leña. E
así chegou por fin a Coritiva.
En Coritiva había outro rapaz que
era de eiquí do meu pueblo, moi
amigo meu, que xa morreu, que en
paz descanse, que se chamaba Lois..
¿Pero xa sabía que estaba alí o seu
amigo?
Sí, eu xa falara con él por Teléfono
dende Río. Mais a misión que a min

collín a roda de afiar, e por un lado
xa lle puxen o nome. E traballaba
con todo o capricho. Baixaba a atención en aquelo, traballaba despaciño,
as cousas ben feitas, non cobraba
moito. Porque o Río de Xaneiro estaba “así” de afiadores, mais en
Coritiva non había nada, e traballaba, traballaba, e gañaba diñeiro
como quería.
¿Entón era rentable, non?
Era, era, non o iba ser.
¿Canto podía sacar ó día?
Bueno, é difícil de adiviñar... Dous

E que digan o
que queiran, e
non quero
ofender a
naide, mais
pra min non
hai unha
industria no
mundo, hasta
hoxe, coma a
da roda de
afiar. Esa é a
mellor industria de todo o
mundo.

me levaba a Coritiva, non era de ir
afiar alí, nen de traballar. A miña
misión era pasar a Arxentina e buscar a un señor que me prendera aquí
a min, que se chamaba Daniel «o
Canario», porque era de Canarias.
Fora o que me prendera e fixera un
atestado falso, (...), e eu quería «falar
con él». Máis en Coritiva collín a roda
de afiar e empezei a traballar, a traballar, ...cada día millor, e acordábaseme o que me decía a miña aboa «A
quen che faga mal, faille ben. A quen
che faga mal, pídelle a deus que viva
moitos anos pra que sufra.»
¿Cantos anos estivo no Brasil?
Mitá da vida: trinta e cuatro anos
¿Sempre afiando?
Sempre afiando, máis ben entendido: eu despois cheguei a Coritiva e
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ou tres mil cruceiros, ou cinco mil,...
pero bueno eso daba igual, porque o
cruceiro subía e baixaba. Cando eu
cheguei alí pra sacar quinientos cruceiros había que traballar ben, mais
despois chegabas a gañar o que querías.
¿Pero por exemplo un que traballase
de mecánico ou de carpinteiro, sacaba
menos?
Eu sacaba no día tanto coma puidese sacar un deses do que falaches
no mes. Aquelo era unha maravilla.
Gañabas o que querías, porque non
había afiadores. No Río de Xaneiro
había moitos afiadores, pero esto
quedaba moi lonxe.
(........)
¿Sempre estivo en Curitiva, ou afiou
en outras cidades?

Non, sempre estiven alí. Alí as cidades quedan moi lonxe. Primeiro
andiven coa roda, e logo xa me instalei nun taller. E eso que eu nunca
vira un taller de afiar, menos agora
no libro do Olegario(...). Eu facía de
todo, porque eu non paraba un
minuto, eh!! Eu traballaba moitas
veces dende as seis da mañá hata as
once da noite. Nun principio non hai
negocio. Todo é difícil para empezar.
Tárdache en vir a clientela, e había
tres talleres cando eu empezei. Un era
do Eloi, que tiña a cuchillería
Madrid. E despois eu empezei a traballar, e traballar, e prestar atención,
porque eu facía un servicio ben feito.
No meu taller caía un chorro de auga
na pedre coma o de fregar a louza.
En primero lugar para non destemplar a ferramenta, e despois para que
non me viñera o polvo ós ollos.
Aquelo era unha maravilla...
Tamén arreglaba e facía paraugas...
Facía de todo, de todo...(...) Pero Afiar
era noite e día.
Eiquí tivemos que deixar (en principio) a nosa conversa co Sr. Santos, porque, como era Domingo, quería marchar á misa. Máis unha vez que empezamos a falar co Sr. Luís, semellou que
o Sr. Santos se olvidara da misa.
Escoitando ó seu compañeiro de oficio
a ben seguro que se lle recordaron moitas máis cousas da súa vida nas américas. De feito, cando rematamos a nosa
conversa co Sr. Luís, que marchou á
misa deixándonos un pouco “co mel
nos labios”, o Sr. Santos seguía alí,
escoitando. Acordamos marchar con
Florencio ate Arboiro, para ensinarlle ó
Sr. Luís a súa famosa colección de
rodas de afiar, e ó Sr. Santos iluminouselle a cara ó descubrir tantas rodas
xuntas, algunha das cuales, porque
non, quizais xa vira circulando por ahí
adiante hai xa moitos anos. Ó final
rematamos cun bo xantar en Sas de
Penelas, como non podía ser doutro
xeito e no restaurante nos atopamos co
irmao do Sr. Santos, Sotero, o que
tamén estivera no Brasil. Foinos inútil
calquer intento de pagar a conta.
¡Orgullo de afiadores!

¿Cantos anos tiña cando marchou?
Tiña uns trece anos.
¿Que marchou, con outro
Afiador?
Levoume o meu tío para
Valencia. Eu levaba o oficio
no corpo de sentir falar eiquí os
afiadores veteranos. E alá en
Valencia querían que fora ó
Colexio, que non saíra coa roda, e
un día escapeime, collín a roda, e
¡¡ó Carallo!! (O Sr. Santos non o
pode evitar, e asinte” ¡¡Fixeche
ben!!).
Así que andiven uns catorce anos
afiando en Valencia.
¿Pero aprendeu vostede sólo?
Si, si, eu sólo. O que pasa é que eu
xa miraba alá como afiaba o meu
tío tiña que tiña un taller. Despois
estiven por ahí dando unhas cantas voltas, e despois xa o deixei.
Pasaron catorce anos e funme para
Arxentina, e alí andiven coa tarazana uns trinta e cinco anos.
¿E afiaba sempre na mesma cidade?
Corría toda a República. A veces
chegaba a pueblos que había paisanos, e ó ver a roda que iba alá
enriba do omnibus, pedíanme permiso para baixala eles “Deixema
baixar a min, que esto recórdame
moitas cousas”. (....)
¿Facías rutas moi largas coa roda,
camiñando?
Si, eran largas, pero camiñábase
pouco. Ibas en tren, e hasta en
avión subinme coa roda.
Vouvos contar unha cousa. Un día
estabamos catro afiadores. Era un
Domingo. Estabamos viaxando

Conversa co Sr. Luís Pérez Prieto,
o día 28 de setembro de 1997
70 anos
Afiador de Piñeiroá
Concello de Castro Caldelas
¡Qué grande!. Dixo o Sr. Luís
cun acento totalmente arrabalero
que nos descubría de inmediato
onde estivera afiando. Todo mentras deixaba un elegante chapeu
por riba da mesa... Semellaba de
entrada un pouco máis remiso a
falar co Sr. Santos. Seguramente
porque estaba máis pendiente de
ir á misa de doce que de aguantarnos a nós e as nosas preguntas. O certo é que tiñamos a sensación de que non lle importaba
moito o que nós lle dicíamos, e de
feito as súas contestacións ás
veces pouco tiñan que ver co que
nos lle preguntábamos. Como
bon afiador dos de “a pé”, estaba afeito a “ir ó seu aire”. Por
eso el mesmo foi quen empezou
a contarnos a súa historia sen
necesidade de que lle preguntáramos nada.
“Quedeime sen pai dende pequeno,
e andiven por ahí coma o porco de
San Antonio. Todos axudaron a me
criar...”

... cada día millor, e acordábaseme o que me decía
a miña aboa «A quen che
faga mal, faille ben. A
quen che faga mal, pídelle
a deus que viva moitos
anos pra que sufra.”
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para outro lugar, e paramos a
comer uns polos asados no camiño,
ó aire libre, e mentras se cociñaban
os polos, mentras se asaban, os
outros tres despotricaban contra a
Tarazana “Esto é o último,...” Eu
escoitaba, e cando acabaron de
falar díxenlles: “¡Que desagradecidos sodes! Se forades agradecidos
tiñades que tratar á roda coma se
fose a vosa señora. Poñervos de
rodillas á noite e darlle as buenas
noches” “¡Buenas noches, querida”.
“E a mañá outra vez, e Buenos
días”. ¿Con que
menos capital vos
independizastes?
“É dicir, que dos
cuatro, eu era o
único que lle tiña
cariño á roda.
(.....)
¿Por donde empezou a afiar? ¿Foi a
Bos Aires dende
Vigo?
Si, fun a Buenos
Aires, pero dende
Barcelona... Pero
agora
vouvos
contar unha poesía, a ver se a
sabedes.

e un bó lameiro por adiante.
Pero eu non sei o que foi,
ou ben o que utilizou
un pagüeiro de Ourense,
con sencillez a enganou.
Alá pola media noite,
cando todos estaban na cama,
o condenado subía pola
[ventana.
O pouco tempo empezouse a
[sentir maliña:
e eu mesmo lle fun buscar
o médico á Veigiña.
Deulle fregas á barriga

O Sr. Luís recitounos dun tirón a
seguinte poesía:

e inyeccións de suero.
Enseguida se descubriu
que había principios dun
[paragüero.
Ó saber o contenido,
a irmá e o cuñado
[empezaron a berrar,
que aquelo era un alarido
e eu funos contemplando
e convencinos de que chorar
era perder o tempo.
Chamamos ó paragüeiro
e tratouse o casamento.
¡Pero ahora o condenado
non se quere suxetar!
Sempre segue preguntando
¿Tedes algo que arreglar?
Unhas fan que non, e outras van
[facendo
coma que teñen un clavo pra
[remachar.
Dice a maestra do pueblo,
que unha muller moi lista:
“Non vos hai peor canalla,

Eu lin nunha revista,
e creo que debe ser certo,
que os mellores industriales
salen da terra da chispa.
Por donde queira que un vai,
sempre sinte vocear
os de Ourense desta maneira:
¡Afiador e Paragüeiro,
arreglo fontes e porcelanas,
compro gomas vellas e
[farrapos!
E os que fan esas cousas,
tamén teñen a costumbre
de subir polas ventanas.
A miña irmá tiña unha filla
duns vinte anos e pico,
e non lle deixaban ter mozo
hasta que non chegara un
[de ben,
porque ela ben o merecía,
por ser boa moza, ter boa casa,

que eses da terra da chispa”.
¡¡¡Qué grande!!!...
¿Esa poesía donde a aprendeu?
Eso mandáronlla a unha señora
dende eiquí de España, e un paisano noso, deiquí do Burgo, estáballe
afiando as cousas e a señora ensiñoulle a “milonga” esa, e o afiador
díxolle “Señora, se me da esa copia,

Eu levaba o
oficio no corpo
de sentir falar
eiquí os afiadores veteranos.
E alá en
Valencia querían que fora ó
Colexio, que
non saíra coa
roda, e un día
escapeime,
collín a roda, e
¡¡ó Carallo!!.
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non lle cobro nada
polo traballo”. Entón
despois el diuma a min, e eu primeiro tiñaa que leer, pero agora,
xa a teño na “cachola”
¿Canto tempo botou no barco
daquela hasta Arxentina?
Uns quince ou dezaseis días.
¿E levaba a roda con vostede?
Non, non... E agora de volta uns
doce ou trece días. Eu volvín no
barco.
¿Usted chegou a montar un taller,
tamén?
Non, non,... “sempre ó lado da
miña señora”. Bueno, pois xa está...
¿non?.
O Sr. Luís non nos deixou
facerlle máis preguntas, porque
xa se lle facía tarde para a misa.
Colocou o chapeu, mirou a hora
no seu reloxio de bolsillo, amarrou o bastón, e marchou con
paso lento pola porta do bar co
seu impecable traxe de Domingo
¡Que grande!

XOSÉ ANTÓN FIDALGO SANTAMARIÑA
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O «Barallete»:
linguaxe especial de oficio
dos afiadores ambulantes ourensáns
Xosé Antón Fidalgo Santamariña

I- OBXECTIVO DESTE
ESTUDIO:
Non me plantexo nesta colaboración facer unha investigación en
detalle do “barallete”, xerga dos
afiadores, xabarreadores, viveleiros, xingreiros, follateiros ambulantes e dos seus ‘mutilos’ ou
criados, pois non son lingüista
nin me considero experto no
estudio dos argots e das linguaxes especiais máis modernos.
Soamente me propoño contribuir
ó mellor coñecemento do papel
que ten desempeñado o “barallete”, entre os grupos de afiadores
ambulantes tradicionais oriúndos
da provincia de Ourense.
Para elo, despóis de presentar
unhas consideracións xenerais
sobre as xergas, tentarei trascende-los ámbitos etnográfico e folclórico desde os que máis frecuentemente se presentan, para
facer unha incursión nese mundo
interior, sombrío e profundo da
modalidade de traballo e de vida
deste colectivo de afiadores e

outros ambulantes ourensanos,
que foron capaces de crear esta
fala orixinal, transmitila entre
seus membros e conservala ata
que desaparece no decurso do
presente século, xunto con aquelas profesións que constituiron a
principal razón da súa existencia
e permanencia no tempo.

II.- ALGO SOBRE OS
FALANTES E OS ESTUDIOSOS DAS XERGAS GALEGAS:
Galicia preséntasenos como un
País no que teñen proliferado
colectivos de individuos adicados
ó desenvolvimento de numerosas
profesións ambulantes que os
levaron a percorre-lo interior e o
alén do País. Varios destes grupos
compartiron durante o período
da ambulancia clásica unhas linguaxes especiais de oficio que
empregaron dunha forma burlona unhas veces e como mecanismo de autodefensa outras, e sempre dun modo enigmático para
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os non iniciados na modalidade
de traballo e de vida que os caracterizaba.
Entre as xergas dos ambulantes
galegos que máis sona teñen acadado áchase esta do “Barallete”
que nos ocupa, característica dos
grupos de Afiadores e os outros
ambulantes ourensáns citados
máis arriba. De arrecadala e de
estudiala teñense ocupado varios
estudiosos das nosas tradicións e

Varios destes grupos
compartiron durante o
período da ambulancia
clásica unhas linguaxes especiais de oficio
que empregaron
dunha forma burlona
unhas veces e como
mecanismo dc autodefensa outras, e sempre
dun modo enigmático
para os non iniciados
na modalidade de traballo e de vida que os
caracterizaba.

‘Quintanar de la Orden’ que conseguiron arrecadar un grupo de
estudiosos de esta villa toledana,
e o Vocabulario dos picapedreiros portugueses que deron a
coñecer, en parte, Abel Viana e
López Cardoso.

Da análise e recuperación
do barallete téñense ocupado varios estudiosos das
nosas tradicións e cultura
popular, en especial o folclorista Xosé Ramón e
Fernández-Oxea.

cultura popular, en especial o folclorista X. Ramón e FernándezOxea (1953: 1969), pero tamén
outros como D. Álvarez Álvarez
(1965: 175-183) e J . Costa Clavell
(1989: 219-31). Eu mesmo me
teño ocupado da mesma en
algunhas ocasións (Cfr. Fidalgo
Santamariña, X. A. e Rodríguez
Fernández-Taboadela, 1988: 116128; Fidalgo Santamariña, 1992).
Outra é a o “Verbo dos Arxinas”
ou “Latín dos canteiros”, que é a
xerga dos grupos de canteiros e
picapedreiros galegos, procedentes, na súa maioría, da provincia
de Pontevedra. Dela téñense ocupado investigadores e estudiosos
interesados por ela, entre os que
destacan J. Areas Tejero (c.1810),
N. Bezares (1843), D. Álvarez
Blázquez (1961: 97-134), V. Lis
Quibén (1963: 113-141), A.
García Alén (1956: 136-155);
1977: 61-69) C. González Pérez
(1983: 107-118). Tamén contamos coa xerga dos cesteiros de
Mondariz e parroquias colindantes, laboriosamente recollido e

inicialmente estudiado por E.
Peinador Lines (Nós, 1922, n°11:
12, n°13: 15-16, n°14: 18) e F.
Bouza-Brey (1954, T.I: 403-435);
e está por último a xerga dos
telleiros de Tomino chamada
“Jalleira”, dada a coñecer, en
parte, por J. Alonso Montero
(1962) e D. Álvarez Álvarez
(1965), e dos telleiros da zona da
Guardia (Pontevedra) que dise,
tamén, tiñan a súa xerigonza e
por non tela recollido seguimos
sin coñecer.
Outras xergas coñecidas, propias
de colectivos de profesionais
oriundos do alén de Galicia son a
nomeada “Xiriga” que falaban os
telleiros, cesteiros e pedreiros
asturianos, o “Bron” dos caldeireiros asturianos, a “Tixileira”
dos cunqueiros tamén asturianos,
que se adicaban á fabricación de
cuncas e outros recipentes de
madeira; igualmente a “Pantoja”
que falaban os canteiros de
Trasmiera e seus colegas cántabros, a xerga dos Arrieiros de
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Se agora tentásemos indaga-la
orixe histórica, sexa das máis
vellas xergas ou xermanías (do
latín “germanus” ‘irmán’) pola
especial irmandade en que estaban organizados aqueles grupos
que falaban as máis antigas, ou
ben destes máis recentes linguaxes especiais de oficio, non nos
sería doada a tarefa de determinala. Pero tocante á formación destas xergas máis recentes, sospeito que aquelas formas de vida e
costumes dos grupos de personaxes aventureiros, hábiles, enxeñosos e innobles da nosa literatura picaresca, representados tanto
no mendigo “Lazarillo de
Tormes” (1554) e os pícaros
“Guzmán de Alfarache” (1599 e
1604), “Rinconete e Cortadillo”,
coma o escudeiro “Marcos de
Obregón” (1618), o “Soldado
Píndaro” (1626) ou “Don
Gregorio Guadaña” (1644), deberon contribuír en certa medida á
configuración e propagación destes léxicos xergais creados polos
profesionais da ambulancia tradicional galega e doutras áreas xeográficas do Estado. Con todo,
deberei apuntar de seguido que a
xerga do “Barallete” obxecto da
nosa atención, só evoca eses antigos argots ou vocabularios de
xermanía que son os que constitúen as xergas por excelencia e,
polo tanto, non deberemos confundilo “barallete” con eses antigos e verdadeiros argots dos que

se teñen ocupado de estudiar
algúns xigantes da literatura española e universal como Cervantes,
Quevedo, Lope de Rueda ou
Galdós e, sobre todo, os escritores románticos franceses Víctor
Hugo, Honoré de Balzac e
Eugène Sue, entre outros, pero
tamén variados filólogos e lingüistas, como os clásicos do
xénero Gaston Esnault, Albert
Dauzat e Lazar Sainean, e aínda
outros estudiosos da socio-antropoloxía como os italianos
Lombroso, Nicéforo, e tamén o
1
español Salillas . Ademais, engadirei ó dito que o “Barallete”
semellante ós demais linguaxes
especiais de oficio citados máis
arriba, tuveron o seu máis fecundo desenvolvimento e papel ó
longo do século XIX período no
que puxeron en evidencia, unha
vez máis e nunha maior proporción que calquera outra lingua ou
dialecto do Estado, as forzas credoras da linguaxe que aparecen
depositadas nas clases máis
populares. Pero este século XIX
que tanto ten visto proliferar e
acadar ás xergas nomeadas as
máis altas cotas de participación,
tamén asiste ó empezo da súa
progresiva decadencia que as
levou ata a súa desaparición total
na actualidade, entre a indiferencia de quen debéramos percurar
evitala.

III.- O PAPEL DO “BARALLETE” ENTRE OS GRUPOS DE AFIADORES
AMBULANTES TRADICIONAIS:
O “Barallete” aparece con unha
finalidade de servicio entre quen
o empregan, e conseguiu manterse no tempo sobre todo pola protección que aporta ós colectivos
argóticos. Similar ós vellos e
auténticos argots aínda que non
debamos confundilo con eles, o
“barallete” aparece impregnado
desa necesidade e fantasía que
fixo posible ser aprendido e
reproducido por quen trataron
de supera-los problemas de toda
índole,
relacionados
cuns oficios e modalidade de existencia peculiares propias dos variados
grupos da ambulancia
clásica ourensán: Afiadores ambulantes, paragüeiros, capadores, prateiros, cerralleiros, músicos, mozos de carga,
churreiros, xeladeiros,
segadores e outros protagonistas da ambulancia
tradicional.

O “barallete” aparece
impregnado desa necesidade e fantasía que fixo
posible ser aprendido e
reproducido por quen trataron de supera-los problemas de toda índole,
relacionados cuns oficios e
modalidade de existencia
peculiares propias dos
variados grupos da ambulancia clásica ourensán:
Afiadores ambulantes,
paragüeiros, capadores,
prateiros, cerralleiros,
músicos, mozos de carga,
churreiros, xeladeiros,
segadores e outros protagonistas da ambulancia
tradicional.

Limitándome ó colectivo
dos afiadores ambulantes o “barallete” podemos concebilo como
unha auténtica barreira
protectora da modalida-

1. Ademais das obras citadas dos clásicos españois da literatura picaresca, os que estean interesados nas circunstancias do uso e na natureza, orixe e condicións de formación destes máis vellos argots, atoparán textos e orientacións diversas, de especial interese, nalgunhas obras clásicas do xénero, como por
exemplo: HUGO, Victor: “Le dernier jour d’un condamné”, Nouvel office d’Editions, Paris, 1963; Id: “Les misérables”, Bruxelles, Berboeckhoven, 1862 (versión española: “Los miserables”, Ediciones Zeus, Barcelona,1963,5 vol.), BALZAC, Honoré: “La dernière Incarnation de Vautrin”, en “Splendeurs et misères des
courtisanes”, T. VI de “La Comédie Humaine”, Gallimard, Paris, 1976-1981, pp. 799-938 (Collection la Pleyade, n° 35), 1952. LOMBROSO, Cesare: “L’Uomo
delinquente”, 3 Ed., Torino,1894. NICEFORO, Alfredo: “Le génie de l’argot. Essai sur les langages spéciaux, les argots et les parlés magiques”, Mercure de
France, Paris, 1912. SAINEAN, L.: “L’Argot ancien”, Champion, Paris,1907. Id: “Les sources de l’argot ancien”, 2 vol. Champion, Paris,1912. DAUZAT, Albert:
“Les argots: caractères, évolution, influence”, Delagrave, Paris,1955. Id.: “Les argots de métiers franco provençaux”, Edouard Chapion éditeur, Paris, 1977.
BONILLA AMADO, José: “La jerga del hampa”, Lima. SALILLAS, Rafael: “El delincuente español”, Librería de Victoriano Suárez, Madrid,1898. BERNALDO
DE QUIROS, C.: “Jerga” en “Enciclopedia jurídica española”, T. XIX, Barcelona,1910, pp.399.
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O “barallete” podemos
concebilo como unha
auténtica barreira protectora da modalidade de
existencia e traballo que
presentan sobre o plano
da acción os microgrupos
de afiadores tradicionais.

de de existencia e traballo que
presentan sobre o plano da
acción os microgrupos de afiadores tradicionais. Esta “linguaxe
especial de oficio” que eles
empregan alén da comunidade
natal, pode concebirse como
unha verdadeira arma a utilizar
na loita pola vida no medio externo e agresivo, onde se desenvolve o traballo deste colectivo que
o fala. Trátase dun vocabulario
especial que non xorde espontáneamente, senón de forma claramente intencionada para mellor
constituí-la auténtica barreira
protectora dos seus propios intereses, e mostrar claramente que
este colectivo de profesionais da
ambulancia que o fala forma un
grupo diferenciado que pensa,
sente e xulga de modo diferente
á sociedade fronte á que se fala.
Elaborado artificialmente, transmitido por vía oral, soamente as
xeracións xoves que se van incorporando ó gremio, e celosamente
gardado ó longo da historia do
colectivo, a xerga está destinada
a non ser comprendida pola
xente allea á especialidade.

Pulido e perfeccionado nunha
época en que a práctica da ambulancia ourensán foi máis prolífica
que se corresponde con boa
parte da segunda metade do pasado século XIX e da primeira do
XX, estes ambulantes “non soamente o empregan a diario nas
súas andanzas polo mundo,
senón que tamén o usan ás
veces nas conversas cos seus
veciños” (Ramón e FernándezOxea, 1969:260). Pero esta utilización da xerga dentro das parroquias de orixe do profesional
argótico, aparece como un feito
ocasional e limitado a palabras
soltas, nas conversas mantidas
cos familiares e nas tabernas que
frecuentan pola súa localidade,
para apostillar algo no xogo de
cartas, nas conversas cos veciños
2
e pouco máis . O verdadeiro
ámbito de uso do “barallete” é o
espacio profesional. Son os lugares de traballo e de descanso nocturno, onde o “barallete” se erixe
como un verdadeiro “signum” de
diferenciación e afirmación da
diferencia deste colectivo ambulante, e de exhibición pública do
verdadeiro núcleo identificativo
que ofrecen os afiadores ambulantes á sociedade externa que os
rodea. Tal como subliña P.
Guiraud sobre a esencia do argot
en xeral, semellante o que acontece con élas (cfr. Guiraud,
1912), tamén o “barallete” ven a
constituir no colectivo dos afiadores tradicionais un singular
“signum” identificador de clase,
ou de grupo, que estes profesionais ofrecen como o seu auténtico referente identificativo xurdi-

do tanto de motivos profesionais,
no senso dado por A. Nicéforo de
que “ocuparse diferentemente é
falar diferentemente” (Nicéforo,
1912:24), como de razóns de tipo
biolóxico, esto é, constituír un
medio polo que estes profesionais conservan a súa existencia e
resisten as presións do mundo
exterior en que se moven. Nesta
liña de análise, a súa linguaxe de
oficio a podemos concebir como
esa arma a utilizar por estes profesionais na súa loita pola vida
nos espacios de acción profesional. Coa súa creación e perfeccionamento progresivo, os membros da colectividade argótica
propóñense non ensaiar novas
formas de comunica-lo seu pensamento ós demáis, senón polo
contrario de ocultárllelo ós estraños.
Sumada a esta función protectora
da propia identidade profesional,
aparece o seu papel como medio
de comunicación interna entre
os membros do colectivo. As
expresións dos diferentes afiadores informantes que fixeron uso
da xerga nas súas saídas profesionais, afirmando de maneiras
coma as que seguen: “falabámolo [o ‘barallete’] para que non
nos entenderan os paisanos”,
“usabámolo entre nós nas feiras
e nas pousadas para que a
xente non entendese o que dicíamos”, “o ‘barallete’ falábalo
cando non querías que che
entendesen, pero sólo entre
nós”, e expresións similares,
constitúen outros tantos testemuños do seu papel de mecanismo

2. O trato da poboación sedentaria da localidade de orixe do afiador ambulante (veciños, parentes, esposas, fillos, noivas, etc.) cos afiadores e outros colectivos de ambulantes oriúndos da comarca, facía que esta linguaxe de oficio fora coñecida por gran parte da poboación local, especialmente ata hai algunhas
décadas. Pero a súa utilización nestas localidades de orixe era circunstancial e nada relevante.

78

~

protector do colectivo argótico
fronte á sociedade exterior, así
coma do de fonte de comunicación interna dos propios pensamentos, xuízos e desexos ó abrigo dos oídos indiscretos da
mesma.
Un terceiro aspecto desta linguaxe especial que debe ser resaltado, é a súa capacidade para facer
destes profesionais que o falan
un colectivo profesional particular e distinto. Coma calquera
outro argot antigo, o “barallete”
dispón da suficiente capacidade
de diferencia-la colectividade que
o fala, a fin de mellor integrar ós

3

con relación a ela . Os que decidan ingresar no colectivo de afiadores ambulantes e pertenceren
á denominada por J. Ramón e
Fernández-Oxea, a “gloriosa
orde caneante da parafusa”
(Ramón e Fernández-Oxea, 1963:
233), deberán aprender esta linguaxe especial reservada só ós
iniciados.
A súa capacidade para facer abandonar á persoa que o fala a súa
condición de cidadán normal
para mellor quedar incorporado
na categoría diferenciada do
grupo profesional argótico, aproximando-la xerga ó ámbito en

O verdadeiro ámbito de
uso do “barallete” é o
espacio profesional. Son
os lugares de traballo e
de descanso nocturno,
onde o “barallete” se
erixe como un verdadeiro
“signum” de diferenciación e afirmación da diferencia deste colectivo
ambulante, e de exhibición pública do verdadeiro núcleo identificativo
que ofrecen os afiadores
ambulantes á sociedade
externa que os rodea.

seus compoñentes nunha categoría especial de cidadáns afastados
dos demáis. Sempre que o utiliza
para se comunicar con outro, o
falante sitúase nun espacio vital
novo, separado da sociedade
exterior fronte á que o fala, e
tamén da poboación do seu territorio natal ante a que non precisa
empregalo. Polo tanto, a xerga
distanciáraos máis ou menos da
sociedade englobante, segundo o
estado de antagonismo en que o
colectivo que a fala se encontre

que se sitúan os diferentes rituais
iniciáticos. Para mellor reflectir
esta aproximación e adquirir un
carácter de ritual de iniciación ó
exercicio do modo de vida ambulante, o “barallete” preséntasenos
como unha colección de voces e,
aínda, de expresións de uso
prohibido para quen non estea
incorporado nos grupos de profesionais que o falan. Cal ritual
iniciático, ó xove afiador ambulante faralle prescindir da súa lingua habitual para asimilar esta lin-

guaxe secreta propia da nova
situación de ambulante, posibilitándolle máis tarde o seu retorno
á linguaxe xeral, agora coa conservación da nova linguaxe especial, que utilizará soamente en
circunstancias dadas e cuns individuos dados. Así, por medio da
súa linguaxe especial de oficio, ó
colectivo seralle posible separalos aprendices do seu medio
natural, agregalos ó novo medio
ambulante e, finalmente, integralos de novo
no
medio
xeral, sen que
perdan a condición
de
membros do
novo colectivo no que xa
se recoñecen
e se fan coñecer. É sobre
todo
neste
ámbeto simbólico máis có
real, que o “barallete” desempeñou o seu mellor papel de “signum” identificativo do colectivo
ambulante, de barreira protectora dos seus membros fronte a
todo o alleo, de código secreto
de expresión e comunicación
interpares, e de verdadeiro
medio illante do exterior para
mellor constituí-lo seu verdadeiro
mecanismo de protección e de
loita pola vida, que adquire toda
a súa importancia e valor en
tanto que “estratexia” para res-

3. Neste feito reside o motivo da desigual utilización do barallete por parte do noso colectivo de afiadores, durante os períodos de permanencia na área de
acción profesional e na súa “chaira” natal.
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Elaborado artificialmente,
transmitido por vía oral,
soamente ás xeracións xoves que
se van incorporando ó gremio,
e celosamente gardado ó longo
da historia do colectivo,
a xerga está destinada a non ser
comprendida pola xente
allea á especialidade

ponder á dobre tendencia de
cohesión interna e de diferenciación colectiva dos membros de
cada microgrupo que o fala.
Por outro lado, a citada expresión de A. Nicéforo, “ocuparse
diferentemente é falar diferentemente”, referida ás linguaxes
especiais que el estudia, ben
poderiamos tela en conta aquí,
engadindo agora que falar diferentemente é tamén pensar, sentir e xulgar diferentemente. De
ser certo esto, como penso, unha
análise de contido das voces do
“barallete” daríanos acceso ó universo de sentimentos, valores,
ideais e demais elementos da cultura de oficio, distintivos dos
membros do colectivo de afiadores ambulantes tradicionais.
Neste plano da análise o vocabulario do “Barallete” convértese
nun verdadeiro test proxectivo
do microsistema de cultura de
oficio do colectivo, merecente
de ser analizado prestándolle
unha atención que non nos é
posible adicarlle aquí.

Debuxo de Agustín Portela.

Irei pondo término a este análise
expresando que o descenso continuado do número de afiadores
en activo, e os cambios que veo
experimentando o desenvolvemento do oficio nas últimas décadas, aparecen como os principais
responsables de que os membros
actuais deste colectivo de afiadores ambulantes xa prescindiran
da utilización desta linguaxe
especial que caracterizou a súa
forma de comunicarse nas áreas
de acción profesional. O descoñecemento desta linguaxe por
parte dos profesionais máis
novos que continúan o oficio de
afiador, e a mínima probabilidade
de atopar interlocutores con
quen poder empregalo, fixo que
a clásica xerga só perdure, na
actualidade, nas mentes dos
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nosos ex-afiadores e afiadores en
activo máis anciáns, e que no
campo de traballo o “barallete”
fora substituído por ese silencio
obrigado que os actuais afiadores
solitarios practican. Cando esporadicamente o atopamos traballando e un intenta achegarse a el
para conversar “in situ” sobre a
actividade, con frecuencia mostrásenos reticente nas súas respostas e, en varios casos, puiden
comproba-las súas intelixentes
evasivas e xeneralidades sobre o
actual modo de pór en práctica o
oficio, os prezos que asigna ós
seus servicios e a súa modalidade
de existencia actual sobre os
espacios de acción profesional.
Descoñecedores da tradicional
linguaxe de oficio que os caracterizou durante os tempos máis tra-

dicionais, temerosos de calquera
novo imposto municipal polo
exercicio da súa actividade na
rúa, vacilantes perante calquera
situación que non sexa unha solicitude dos seus servicios, os
novos afiadores solitarios trocan
hoxe a vella protección que lles
proporcionaba o “barallete”, á
que varios deles calificaron de
“unha curiosa fala que agora xa
non se leva”, por uns comentarios xenéricos, unhas respostas
evasivas, ou ben un mutismo prudente, sobre todo aquelo relacionado coa súa vella actividade profesional. Pero o “barallete” mantívose sempre moi lonxe de constituir esa “curiosa linguaxe” sen
trascendencia, que varios afiadores lle atribúen na actualidade. O
seu papel pode considerarse fun-

damental, especialmente no
tempo de maior desenvolvemento da actividade e creatividade
argótica que encadraría, en base
ós datos que dispoño, entre o
período constituído polas tres
derradeiras décadas do século
XIX e as catro primeiras do
actual. Sempre orientado a protexe-lo “estilo” de vida que imprimen ó seu nomadismo estes profesionais, as formas en que mostran a súa sagacidade e astucia
derivadas do prolongado trato
con xentes diferentes, a maneira
de proxecta-la súa malicia aguda
que tan ben recollen algunhas
coplas que circulan sobre eles e,
sobre todo, a súa capacidade para
converterse nun verdadeiro
punto de ancoraxe da propia
identidade diferenciada do colec-

tivo que o fala. Todo eso converte a esta peculiar linguaxe de oficio non só no principal mecanismo de defensa e de ataque de
que dispón o colectivo no interior da sociedade xeral, senón
nun verdadeiro referente identificativo do oficio, un referente
auténtico desa identidade centrada nunha forma especial de
ve-las cousas e o mundo que os
rodea, e nunha avaliación dos
feitos e orientación das conductas que sitúan o vello colectivo
de afiadores ourensáns nese
lugar privilexiado que lle corresponde, no conxunto dos oficios
ambulantes tradicionais.
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José L. Pérez com uma roda feita para a decoração.
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Os constructores de
rodas de afiar
Fº Xavier Álvarez C.A. Campos

I. Introducção
A profissão de afiador precissa uma máquina de trabalho
moi determinada, a roda de
afiar. Esta ferramenta não está
construida pola mesma pessoa que despois a vai utilizar.
Num primeiro momento
forom carpinteiros quem partindo de outras já feitas se
adicavam, sempre de forma
moi esporádica, à sua reparação ao princípio, e mais
adiante à sua construcção,
despois de ter sacado alguma
maqueta. Logo, ebanistas
forom compaginando a construcção de móveis com a de
rodas, segundo lhe fossem
chegando encargos, que iam
em aumento. Estos mesmos
ramatarom por se especializar
na construcção de rodas de
afiar, deixando num segundo
plano o seu principal ofício, a
elaboração de móveis. A partires de mediados dos anos
sesenta foi decaendo a

demanda de rodas de madeira, e aparecendo as rodas
adaptadas a bicicletas. Assí
também aparece o mecánico
que se encarga de facer este
trabalho, mas já não com a
mesma força que noutrora
tiveram os carpinteiros.
II. Localização de talheres de construção de
rodas de afiar
Os talheres de rodas de afiar
estão bastante localizados
numa zona concreta que é o
concelho de Nogueira de
Ramuim. Pode-se dizer que
practicamente todas as rodas
sairom dos talheres do concelho antes citado, é mais, de
uma mesma família procedente do povo de Linhares, e
que a medida que os seus
desdentes se forom casando
e distribuindo pola zona,
levarom a sua indústria com
eles. Em Luintra existia um
talher que inda hóje segue a
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fazer rodas. José Pérez
González é quem continua a
tradição que comezara seu
bisavó, José Quinzán a finais
do século passado, a mais de
adicarem-se a outros trabalhos coma a construção de
carros, botar pisos nas casas,
fazer portas, etc. Logo foi seu
pai, Cándido Pérez que levou
o negócio na época de mais
demanda. A década dos cincoenta.
A mediados do século passado naceu Juan Rodríguez em
Linhares e neste povo
comezou a construcção de
rodas de afiar polo ano 1870.
Logo foi seu filho, Agustim
Rodríguez quem casou em
Rubiacós e onde continuou
a indústria familiar. Manuel
Rodríguez Álvarez, filho do
anterior, casou en Lonha do
Monte e alí realizou desde o
ano 1947 todo tipo de trabalhos de carpinteiria e ferramentas de trabalho, junto

com as rodas de afiar. Na
década dos cincoenta foi
quando mais rodas fixo, principalmente desde os anos
1952 até o 1957-8.
Fora desta zona, concretamente em Castrelo, no concelho de S. João de Rio, existiu um carpinteiro que tinha
reparado alguma roda e em
alguma ocasião atreveu-se a
fazer uma roda, moi basta,
pouco trabalhada, longe de
ser como as feitas nos talheres de Nogueira de Ramuim.
Despois já tivo mais auge a
bicicleta, que a verdade hai
que dizê-la, não durou moito
e pronto deixou passo à
motocicleta. A bicicleta era
moi ligeira e não resultava
cómodo afiar cousas pessadas com ela. A motocicleta
era mais fácil de transportar,
pero tampouco deixava um
afiado perfeito porque não
era possível controlar as
revoluções do esmeril, e
podiam chegar a queimar o
ferro que se afiava

mais adiante deixou este trabalho para voltar ao seu ofício de ferreiro. Também fixo
adatações para motocicletas.
Moitos de estos trabalhos
eram encartados para América. O preço por este tipo de
trabalho rondava as duas mil
pesetas polos anos sesenta,
que foi quando os afiadores
empregarom este método de
afiar. El mercava as bicicletas
em Ourense, e logo vendiaas. Também fazia os arranjos
com as bicletas que os afiadores lhe traiam. O tempo
que empregava para prepar
uma bicicleta era de um ou
dous dias.
III. A construção de uma
roda de afiar
O principal material que se
emprega para a construcção

Em Esgos havia um ferreiro
que se adicou a adatar bicicletas para poder afiar com
elas. É o Sr. Júlio Vilhar Cid,
de noventa anos e nado em
Couso, no concelho de
Esgos. Foi Guarda Civil e
Roda de afiar com as suas diferentes pezas:
1. Volante. 2. Rádios.
3. Cegoenha. 4. Pedeiro. 5. Corea.
6. Tavessas. 7. Pés. 8. Pechos.
9. Caixões. 10. Iunque. 11. Esmeril.
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da roda de afiar é a nogueira.
Esta é uma madeira dura,
ligeira e resistente à intempérie. As juntas quedam bem
pegadas sempre e não afroujam com o passo do tempo.
Sempre foi a preferida polos
afiadores. Hai-na de dous
tipos, branca e negra. De
aquela não havia aserradeiros. Muitos portugueses
vinham ao jornal, e case
todos se adicavam a serrar,
trabalho no que se botavam
muitas horas porque a ferramenta não ajudava. A madeira mercavam-lha à gente que
por limpar um terreo para a
sua labranza decidia cortar
alguma árvore. Actualmente,
o preço por metro cúbico
ronda as cento vinte mil
pesetas. O tempo de secado
da madeira é aproximada3
mente e um cm por ano.

Volante com cegoenha e eixo primário.

Também hai algumas rodas
feitas de carvalho, pero esta é
uma madeira moito mais pessada, o que vai entorpecer o
seu transporte. Na zona de
Castro Caldelas, o carpinteiro
que tivesse feito alguma
empregaria cerdeira, mais
fácil de atopar na comarca,
ou incluso bidueiro, mais
fácil de trabalhar.
A roda tem duas partes principais: a armação e o volante.
A primeira é o soporte para
todo o mecanismo que realiza o afiado, a mais de permitir pujar de el para o seu
transporte. Vem sendo um
prisma com todos os seus
ángulos diferentes, o que dificulta moito a sua construcção, já que todas as pezas
tenhem que encaixar perfeitamente. A segunda é o
médio polo que se transmite
a energia necessária para
mover a pedra de afiar e facilita o seu transporte rodando
polos caminhos. Esta é a
parte que se vai desgastar
mais. Estos dous elementos

tenhem que estar feitos em
proporção, e a coloção do
volante tem que estar bem
centrada na armação porque
de não ser assí vai entorpecer
muito o seu transporte e mais
o afiado.
O volante fai-se a base de
arcos que se vam juntando
para dibujar a circunferência.
Estos arcos recevem o nome
de pinas. De cada pina saem
dous rádios que se juntam no
cabazo, onde está o eixo primário. Normalmente, cada
volante tem seis pinas com
doze rádios, inda que esto vai
depender do afiador que
empregue a roda. Também os
havia de catorze ou dezaseis
rádios.
O eixo primário está acoplado à armação e por médio da
cegoenha vai recever a força
para fazer girar o volante. O
pedeiro, que está instalado
num lateral da armação, no
direito, é a táboa mediante a
que se proporciona o movimento ao volante com o pé.
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Do volante vai uma correa a
outro eixo que está na parte
superior da armação, eixo
secundário onde vai instalada
a moa para afiar.
Algumas rodas tenhem un
dobre volante. Esto sucede
principalmente coas rodas
dos afiadores de vilas gran-

Cabaza em elaboração e rematada, com os ocos para colocar os
rádios.

Pina.

des ou cidades, que querem
evitar o ter que sacar a correa
e volver a ponhe-la cada vez
que se desprazam. Este
segundo volante receve o
nome de cinquilho e a sua
função é a de transmitir a
força ao eixo secundário. O
volante principal só se
emprega para caminhar.
Finalmente, o volante vai
reforzado por uma lhanta de
ferro, normalmente feita e
posta pola mesma pessoa
que construe a roda na frágua

e para lhe dar forma tenhem
uma máquina que chamam
curvador. Esta lhanta não
deve levar tornilhos, já que
dificultaria o discorrer da
correa por ela.
Como já se dixo, a armação é
coma um prisma com todos
os seus ángulos diferentes.
Nela, deixando os quatro pés,
e as travessas, dez, que não
são mais que listões fazendo
a estrutura, o mais salientável
são os pechos, que é a parte
da roda onde vai instalada a
pedra de
afiar. É necessário
que se podam mover
com facilidade, permitindo trocar
com
rapidez o
eixo com a
pedra de
afiar mais
apropriada,
segundo
seja a ferramenta que
afie. O eixo
secundário
estava colocado nun
primeiro
momento
sobre tiras

de coiro para que não
comesse a madeira, pero
mais adiante instalarom caixas de bolas. A moa era mais
bem cousa do afiador, inda
que se lha pediam ao constructor também lha punha. O
que si faziam era o rebolo,
um pequeno trozo de madeira de nogueira redondo que
servia para asentar despois
do afiado.
Na armação também vam
colocados os caixões onde o
afiador guardava a sua ferramenta, alacates, martelo, arámio, puntas, os cartos ou a
quincalha, os relóxios e as
joias que levassem para vender. Normalmete levavam
dous caixões, um diante,
sobre o volante, e outro atrás.
Quando não levavam o primeiro, colocavam uma peza
de madeira no seu lugar chamada ponte. Havia rodas
com três caixões, e alguma
incluso punha um pequeno
escaparate neste terceiro,
colocado no lateral esquerdo.
A algum caixão lhe faziam
um dobre fundo com uma
ranura pequena onde o afiador guardava os cartos.
No pé direito dianteiro instalavam dous ganchos. Um
para colgar o pedeiro quando
iam caminhando e outro para

Curvador de lhanta.
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Pecho direito antigo em contraste
com um moderno.
No lateral do
caixão pode-se
apreciar o gancho
para colgar o
pedeiro.

IV. A distribução e a venda
das rodas

colgar um corno para colocar
uma pedra de afiar as guadanhas, de asentar, ou bem
para levar água por se lhes fai
falta no afiado.
Debaixo do segundo caixão,
colocavam os pulidores e as
pedras de afiar. Ivam acopladas à armação mediante uma
táboa com uma pequena
bisagra, o que permitia ter a
mão a ferramenta para fazer
mais rápido e cómodo o trabalho.
Na armação também colocavam um iunque para martelar
e assí poder arranjar paráguas, potas, etc. A parafusa
para fazer os buratos na porcelana e cose-la. Havia afiadores que pedia que a mais
lhe instalassem uma pequena
prensa. Normalmente, toda
esta ferramenta adicional
também estava feita polos
mesmos constructores das
rodas.
Uma roda bem tratada podia
durar entre doze e quinze
anos, alguma mais.
Outro elemento imprescindí-

vel para o afiador era o chifre, pito, ou apito, como lhe
chamam pola zona de
Nogueira. Tem entre dez e
doze buratos, feito em madeira de bujo, e geralmente hai
dous modelos. Ao primeiro,
no pé faziam-lhe um remate a
modo de semicircunferência,
com um burato no médio ao
que lhe chamavam olho de
perdiz. O outro modelo está
mais trabalhado, e tem uma
cabeça de cavalo. O primeiro,
custava bastante menos que
o segundo.
Para fazê-los tinham uma
escala com as medidas da
longitude dos buratos e outra
para o calibre.

PARTES DA RODA:
VOLANTE: Pinas, Rádios,
Cabaza, Eixo Primário,
Cegoenha, Correa,
Pedeiro, Polea.
ARMAÇÃO: Pés, Travessas,
Pechos, Eixo secundário,
Caixas de bolas, Ponte,
Caixões, Iunque, Prensa.
Accesórios: Rebolo,
Parafusa, Corno.
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Para nos fazer uma ideia do
volumem de trabalho, os
encargos, a distribuição e
quantidade de afiadores com
que negociava o talher de
Luintra, imos botar mão do
livro de contas no que o pai
de José Lois Pérez anotou os
encargos desde o Janeiro de
1951 até o Agosto do 1955. A
princípios dos anos cincoenta
estala o “boom” da emigração
e é quando mais demanda de
rodas de afiar existe.
O preço normal da roda a
princípios dos anos cincoenta
estava sobre as setecentas
pesetas, valor que podia
subir às oitocentas ou baixar
às seiscentas dependendo do
material, o número de
caixões, etc. Se a roda estava
feita com rodamentos e coginetes tinha un preço superior
às mil pestas, normalmente
rondava as mil duascentas ou
catrocentas. Quando o talher
tinha que mandar a roda a
algum lugar determinado
também se incrementava o
preço. A partires do mil novecentos cincoenta e seis a roda
já custava perto das duas mil
pesetas.
O talher de Luintra, o do Sr.
Cándido Pérez chegou a

Ponte da roda.

mandar rodas a lugares tão dispares como
Ferrol, a Corunha e
Vigo em Galiza,
Cádiz, Barcelona, Casiariego em Astúrias,
Bilbao, Donóstia, Sevilha e Baena em
Córdoba.
A partir de Maio de 1954 o
talher fixo uma placa onde
aparecia o nome e a direição,
e forom-lha ponhendo a
todas as rodas que faziam.

Os pitos também os vendiam
ou mandavam aos distribuidores. Os que tinham forma
de cavalo custavam no ano
1951 vinte e cinco pesetas e a

Corno onde o afiador levava água e uma pedra de afiar.

partires do ano 1952 trinta, e
os correntes, com um preço
de doze pesetas no ano 1951,
passarom a qinze o ano
seguinte.

RELAÇÃO DE RODAS FEITAS
E VENDIDAS NO TALHER
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

1951:
1952:
1953:
1954:
1955*:

RODAS VENDIDAS
RODAS VENDIDAS
RODAS VENDIDAS
RODAS VENDIDAS
RODAS VENDIDAS
TOTAL

41,
46,
38,
36,
28,

31.390 Ptas.
41.275 Ptas.
31.000 Ptas.
30.800 Ptas.
23.135 Ptas.
*Até o mês de Agosto
189 157.600 Ptas.

RELAÇÃO DE PITOS FEITOS
E VENDIDOS NO TALHER
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO

1951: DE CAVALO
CORRENTES
1952: DE CAVALO
CORRENTES
1953: DE CAVALO
CORRENTES
1954: DE CAVALO
CORRENTES
1955*: DE CAVALO
CORRENTES
TOTAL DE CAVALO
CORRENTES
TOTAL
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32,
33,
61,
52,
37,
43,
92,
60,
50,
21,

800 Ptas.
430 Ptas.
1.830 Ptas.
780 Ptas.
1.110 Ptas.
645 Ptas.
2.760 Ptas.
900 Ptas.
1.500 Ptas.
315 Ptas.
*Até o mês de Agosto

272
209

8.000 Ptas.
3.070 Ptas.
168.670 Ptas.

V. Distribuidores e principais clientes
Francisco Vázquez Pérez,
em a comarca de Castro
Caldelas: nos cinco anos sinalados tratou oitenta e sete
rodas e três centos corenta
pitos, cento oitenta e cinco
de cavalo e cento cincoenta e
cinco correntes. Sem dúvida
foi o principal colaborador
do talher. De aiquí deduze-se
que case a metade das rodas
e o setenta e cinco por cento
dos pitos feitos no talher
foron distribuidos na comarca
de Castro Caldelas de onde
sairom moitos afiadores.
Levava-se uma comissião
aproximadamente cem pesetas por cada roda.
António Gómez e a sua
mulher, de Ourense: tinha
um talher na capital, no que a
mais do seu trabalho negociou principalmente com
pitos, vinte e un de cavalo e
vinte correntes. Também lhe
mandavam alguma roda. A
partires do ano 52, aparece a
mulher de António Gómez
como a intermediária.
Pepe “Afiador”, de Ourense:
só negociou pitos, vinte e três
de cavalo e catorze correntes.
Tinha um talher na rua de
Sto. Domingo.
Emílio Pato; de Ourense:
distribuiu seis rodas em três
anos.
Para o povo de Faramontaus sairom um total de onze
rodas distruibuidas entre seis
afiadores distintos. Em três
anos consecutivos, Camilo “o
filho de Tomás” mercou três

Pág. 118.
Octubre, 1953
Emilio Fidalgo
Melón, Calle
San Nicolás nº.
18 B, Ferrol.
Este quiere una
rueda de 26 x
40, 3 cajones,
pecho de tornillos, 3 nogales y
3 hierros, facturarla a porte
debido el 31. En
total pesetas
800. Pagó.

Página do livro de contas do Sr. Cándido Pérez.

rodas, e num mesmo ano,
1955,
Jesús
Domínguez
encargou outras três.
Carvalheira é outro povo
que deu moitos afiadores.
Nos cinco anos dos que estamos a falar encargarom sete
rodas seis homes distintos.
Cumpre salientar que um
deles pedia que as rodas fossem de desmontar, quizais
para um melhor transporte
em trem.
São Miguel do Campo também deu os seus afiadores
que em quatro anos encargarom quatro rodas. Uma delas
marchou para B. Aires, na
Argentina.
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Ao outro lado do Minho também havia clientes. Do povo
de Carracedo, no concelho
da Peroja encargarom cinco
rodas desde o ano 1953 até o
1955. Dous destos afiadores
estavam asentados fora, concretamente em Bilbao e Vigo,
a onde se lhe mandarom as
suas rodas.
Para o lugar de Eiradela também sairom quatro rodas
Evaristo Rodríguez, de S.
Lourenço, em Póvoa de
Trives, foi um afiador que
estivo
trabalhando
em
Barcelona, a onde se lhe
mandou alguma roda. Do
1951 até o 1955 necesitou três
rodas.

O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S
FAILDE
(1907 - 1979)
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S
Florencio de ARBOIRO
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S
Arturo BALTAR
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S
BUCIÑOS
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S
Xosé CID
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S
Ramón CONDE
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S
Suso FERNÁNDEZ
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S
Baldomero MOREIRAS

97

~

O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S

AGUILERA

BOFILL
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S

Pepe CARREIRO

Luís CID
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S

CHALER

X. Luís de DIOS
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S

GOGUE

Xaquín MARÍN
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S

Omar PÉREZ

David PINTOR
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S

PITÓN

Fernando QUESADA

103

~

O A F I A D O R V I S T O P O L O S A RT I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S

Miguel ROBLEDO

RUIBAL PIAI
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GALEGOS

O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S

SANTY

Carlos SILVAR
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O A F I A D O R V I S T O P O L O S A R T I S TA S P L Á S T I C O S E D E B U X A N T E S G R Á F I C O S G A L E G O S

SIRO

XOSÉ LOIS
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