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Este libro é un dos resultados do programa do Consello da Cultura Ga-
lega titulado Galicia en 100 obxectos, que se resume na idea de contar 
a cultura galega basicamente a través de obxectos. A súa realización foi 
posible grazas a un traballo colectivo que tivo diversos niveis de achega e 
diferentes graos de responsabilidade material e intelectual. A expresión 
máis patente dese traballo é este libro, pero tamén a exposición a que deu 
lugar e que terá unha presenza itinerante por diversas cidades de Galicia, 
así como diversos recursos que estarán accesibles a través do web da ins-
titución. A iniciativa xorde da reflexión de que, ademais de «preservar os 
valores culturais do pobo galego» (que é un dos mandatos fundacionais 
do Consello da Cultura), é preciso tamén realzar o valor do patrimonio 
cultural galego e facilitar a súa mellor difusión e desfrute por parte da 
cidadanía. Así naceu este proxecto, que ten un claro parentesco con expe-
riencias que se teñen dado polo mundo adiante nos tempos recentes, pero 
sen perder un valor esencial, que é responder á pregunta de como vemos 
o pasado e que importancia ten para o presente. Nunha palabra, como 
pensar o presente e o futuro desde Galicia. 

Esas experiencias externas foron tidas en conta, como se explica 
máis adiante, pero non marcaron a nosa folla de ruta. Esta estivo fundada 
nunha dupla reflexión. En primeiro lugar, na vontade de renovar os mo-
dos de construír un relato de Galicia, en termos que sexan homologables 

Presentación
Ramón Villares
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coas tendencias teóricas e historiográficas actuais, acudindo á idea de 
obxectos e non só de textos ou documentos. E, en segundo lugar, en com-
pensar a inexistencia dun gran museo nacional, en tanto que depositario 
central da memoria de Galicia, seleccionando pezas e obxectos que, pro-
cedendo en gran parte de museos, bibliotecas e centros galegos, poderían 
considerarse como os piares dun futuro museo nacional virtual. 

A partir destas reflexións, comezamos a traballar hai varios anos na 
procura daquelas pezas e obxectos axeitados para integrar este proxecto. 
Alén das achegas proporcionadas por moitos membros da institución, ta-
mén tivemos suxestións moi valiosas desde o exterior, cando aínda pensa-
bamos que o obxectivo final sería o de constituír unha sorte de Galiciana, 
á moda brasileira, que moi logo foi desbotado por exceder as posibilidades 
da institución. Era preciso apostar por unha solución máis modesta e á 
vez algo máis innovadora, cos riscos que comporta ter algo de pioneira. 
Así se foi abrindo paso a idea de situar os obxectos no centro da nosa 
mirada, adoptando mesmo unha marca xa cuñada polas experiencias le-
vadas a cabo polo British Museum de Londres, a Smithsonian Institution 
de Washington ou a Royal Irish Academy de Dublín.

O paso definitivo foi posible mediante a creación dunha comisión téc-
nica de expertos en áreas temporais e temáticas diversas, que contribuíu a 
resolver os dous problemas máis delicados. Primeiro, a propia selección dos 
obxectos que debían integrar o proxecto e, en segundo lugar, a elaboración 
dos textos que explican cada un dos cen obxectos seleccionados. O argu-
mento central do proxecto está exposto nos estudos introdutorios cos que 
se abre este volume e debo chamar a atención sobre as contribucións de 
Peter O’Toole, director do proxecto irlandés, e de Fernando Bouza, quen 
fixo valiosas achegas moito antes de que o noso botase a andar.

As pautas seguidas para a redacción destes textos foron comúns, por-
que o que pretendemos é explicar as razóns da elección de cada obxecto e, 
naturalmente, subliñar a súa importancia para o mundo de hoxe e como se 
pode ampliar información sobre cada un dos obxectos. O resultado é este 
libro, que debe entenderse como algo máis que un catálogo. Trátase ver-
dadeiramente dunha aposta por entender de modo diferente a natureza 
da cultura galega e a súa evolución histórica. Pero tamén dunha autorre-
flexión sobre como nos vemos no presente a través de obxectos que veñen 
do pasado. O libro foi de realización algo complexa e precisou dun intenso 
labor de edición. O obxectivo era conciliar o respecto á liberdade indivi-
dual co sometemento a algunhas pautas comúns, tanto nas formas como 
no enfoque dos contidos. Escritos os textos e feitas as correspondentes 
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reproducións fotográficas, a edición do libro constitúe en certo modo un 
catálogo da paralela exposición, pero tamén unha obra autónoma.

Na páxina de créditos van recollidos os nomes dos que colaboraron 
nas diferentes estaxes do proxecto, pero penso que é de xustiza agradecer 
a entusiasta colaboración que prestaron os membros do comité científico 
e as ducias de persoas que aceptaron redactar os textos solicitados. No 
plano institucional, quero agradecer a xenerosidade de museos e biblio-
tecas públicas, así como de persoas particulares, que cederon os seus fon-
dos para seren reproducidos neste libro e, eventualmente, para formaren 
parte da exposición. Unha achega importante para culminar este proxecto 
procede de Afundación, de ABANCA, que alberga a exposición nos seus 
locais. Agradezo, por tanto, a boa acollida dispensada polo seu presidente, 
Miguel Á. Escotet, e o director, Pedro Otero. Alén destes agradecementos 
a persoas e institucións externas, compráceme mencionar o apoio que o 
Plenario do Consello prestou a este proxecto desde a súa primeira formu-
lación hai case dous anos. Tamén o traballo realizado por Manuel Gago no 
labor de coordinación tanto deste libro como do comisariado da exposi-
ción, e doutros recursos para a mellor difusión na rede.
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De Irlanda a Galicia 
en cen obxectos
Fintan O’Toole

Se un recúa e desde esa posición contempla un cadro de grandes dimen-
sións e tema histórico, quédalle clara a imaxe no seu conxunto. Mais, se 
considera tan só un recanto diminuto do lenzo, a idea xa non resulta tan 
evidente: obsérvanse tons sutís e minúsculas pinceladas, as delimitacións 
perden concreción, os obxectos fúndense uns con outros.

Cando vin a magnífica History of the World in 100 Objects («His-
toria do mundo en cen obxectos»), organizada polo British Museum, nin 
que dicir ten que fiquei profundamente impresionado ante aquel lenzo, 
vasto e vivo, no que se representaba a evolución cultural de que fora teste-
muña este planeta. Con todo, ao principio medio como unha brincadeira, 
pregunteime como sería a historia material, narrada en termos semellan-
tes, dun recunchiño do globo, e fíxome unha pouca graza pensar que no 
fondo achariamos máis dificultades para contar a historia de Irlanda en 
cen obxectos ca as que atopara o British Museum para narrar a do mun-
do. E, a medida que cavilaba nela, esa noción deu en conformarse ante os 
meus ollos como un desafío.

Ese reto ten interese polo mesmo motivo polo que tamén ten a súa 
ciencia: como sabemos grazas á física cuántica, a pequena escala posúe leis 
de seu; e, neste sentido, cada cultura contén a cultura toda, e a historia do 
mundo acaba por ser, antes ou despois, a historia de todas as súas partes. 
O mesmo ocorre á inversa: que é a historia do mundo senón a historia de 
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todas as tribos, comunidades, sociedades e nacións que, aglutinadas, com-
poñen un mundo? No entanto, na pequena escala un é quen de apreciar 
o que non resulta visible observado desde unha perspectiva ampla: que, 
mesmo se todos, ao cabo, sentimos as mesmas forzas universais que nos 
arrastran, esas sensacións non as experimentamos todos de xeito idéntico.

Ao final, a cultura é xustamente iso. Non se trata dunha caixa que 
conteña un tesouro soterrado, nin dun conxunto de bens específicos que 
de cando en vez saquemos para facer reconto, senón dunha maneira con-
creta de reaccionar ante as presións derivadas do cambio. Os seres hu-
manos, como colectivo, teñen que adaptarse á mudanza, dacabalo entre 
o traumático e o positivo; mais ao facelo tamén tentan aferrarse a algo 
coñecido, tentan non desprenderse daquilo que coñecen e aprecian. E o 
que coñecen e aprecian nunca é exactamente o mesmo para todos. Son 
esas pequenas variacións que se producen en como nos movemos entre a 
necesidade de mudar e o desexo de nos agarrarmos a algo as que fan que 
unha cultura se distinga doutra.

Por iso, cando comecei a compoñer a History of Ireland in 100 Objects 
(«Historia de Irlanda en cen obxectos»), a miña pretensión non era que 
acabase sendo un conxunto de fetiches que houbese que venerar como 
iconas dunha suposta identidade fixa e incuestionable; polo contrario, 
quería que constituíse un relato de presión e resistencia, de transforma-
ción e continuidade, de perdas e achados, de rupturas e recomposicións. 
Os obxectos non se escolleron pola súa fermosura nin por seren pezas 
valiosas, aínda que moitos deles si son fermosos e inestimables, senón 
polas pegadas invisibles que quedaran neles, as pegadas do significado, as 
aspiracións e o valor que a xente dunha illa concreta fora deixando neles 
ao longo do tempo.

É ese rastro humano o que nos conmove, pola sinxela razón de que 
seguimos a ser humanos. Os obxectos interpélannos tanto no plano in-
dividual como no colectivo. E por tal motivo eu quixen que este fose un 
proxecto decididamente público e democrático: primeiro sacámolo seria-
do no xornal, despois en formato libro, logo como aplicación dixital e pos-
teriormente como conxunto de leccións destinadas ás escolas primarias. 
A partir de 2017 vai cobrar vida baixo unha nova forma, transformándose 
na base para crear selos do correo irlandés. Este emprego de diversos for-
matos non se fixo só por cuestións de distribución; tamén se pretendía que 
constituíse un recordatorio de que nos atopamos con estes obxectos en 
moitos contextos (físicos e virtuais) e tales contextos modifican sutilmente 
o significado que lles atribuímos a eses obxectos. E un recordatorio, ade-
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mais, de que cada un de nós, como cidadán, como ser humano, participa 
decontino nesa creación de significado.

Sempre fun consciente, por outra banda, das limitacións do proxecto. 
A evidencia material depende de que as cousas perduren, e as que logran 
perdurar tenden a ser as de alta categoría que pertenceron aos ricos e pode-
rosos; adoitan reflectir as estruturas de poder e, durante a meirande parte 
da historia de Irlanda, esas estruturas foron de natureza patriarcal; acos-
tuman deixar na escuridade a vida dos pobres anónimos e a das mulleres. 
Tratei de corrixir esta parcialidade inherente na medida do posible, pero 
non se pode erradicar; o único que está nas nosas mans facer é lembrarlle 
ao espectador a existencia desas vidas normais, non menos preciosas nin 
complexas ca a dos reis e os santos e os xenerais.

Cando en marzo do 2013 presentei a History of Ireland in 100 Objects, 
na súa versión en formato libro, no National Museum de Dublín, o gran 
poeta Seamus Heaney trazou unha desas distincións que resultan tipica-
mente elocuentes:

Cando pensamos nas cousas que preservamos do pasado, adoitamos reco-
rrer á expresión «transmitidas»: «transmitidas» no canto do máis abstracto 
«herdadas». Este último é un termo algo máis propio do ámbito legal, men-
tres que o primeiro presupón a entrega física dun presente; sitúa o inter-
cambio nun contexto social, comporta unha sorte de aperto de man. E é esa 
sensación de contacto humano, de pacto co pasado, de impresión de un se 
achar na casa que se experimenta no silencio e na quietude; é esa combina-
ción de distancia e familiaridade a que nos permite sentir que dalgún xeito 
estamos unidos a aqueles que foron antes.

E velaquí a ilusión que albergamos en Irlanda cando miramos para estes 
obxectos, e que estou certo de que vostedes senten tamén en Galicia. Non 
nos move a esperanza de herdar algo, coma se fósemos personaxes dunha 
novela decimonónica que estivesen a agardar a que un notario lles lese 
o testamento dunha vella tía avoa: o que esperamos é sentir o aperto de 
man do que falaba Heaney, o contacto desa man cando se pasa un presen-
te dunha xeración a outra. Estes elementos fóronnos transmitidos a nós 
e, ao aceptármolos, facemos a promesa de que os transmitiremos pola 
nosa vez, como mostra de que o que xa foi formará parte, dalgún xeito, 
do que está por vir.





A exposición Galicia 100. Obxectos para contar unha cultura recolle un 
centenar de obxectos que favoreceron a existencia, propiciaron o coñe-
cemento e a súa comunicación, animaron á expresión de sentimentos ou 
facilitaron o exercicio do dominio ao longo dun tempo histórico de crono-
loxía sumamente prolongada. Como resultado da experiencia innegable e 
compartida de saber que vivimos entre e grazas a eles, que serviron para 
excitar imaxinacións, e mesmo soños, ou que permitiron a transforma-
ción e a mudanza, que non importa que non fosen sempre para ben, com-
prenderase que estas páxinas descansen sobre o convencemento de que 
os obxectos son moi capaces de contar historias. E, abofé, isto é algo que 
sucede non só con eses cen, como amosan estas tres breves historias que 
falan de obxectos e, ao seu xeito, contan unha historia.

«[Q]ue muito amamos sentimos / os obxetos que deixamos.» Es-
tes versos de Eduardo Pondal evocan o efecto que a lembranza das máis 
sinxelas realidades cotiás —aquí, a famosa campá de Anllóns— provoca 
nos ausentes. Coa súa musa algo ruda, o bergantiñán deixa ver que é a 
distancia a que fixo aflorar os sentimentos albergados cara aos obxectos 
«que deixamos» atrás, mesmo se, acaso, nin sequera se reparase neles no 
lugar de orixe.

Para o poeta e, abofé, os seus lectores, a campá de Anllóns era moito 
máis ca un simple obxecto dotado dunha forma material concreta e deter-

Obxectos que suceden
Fernando Bouza
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minada: era tempo sonoro que pautaba os días ou marcaba o ritmo do ano; 
era espazo transformado pola súa espadana en paisaxe que ver e mesmo 
oír. Ben podería dicirse, logo, que hai obxectos que non só cumpren cos 
usos para os que foron fabricados ou deseñados, senón que poden xerar 
relacións entre os actores que realizan as distintas prácticas a eles vincu-
ladas, que forman parte dunha representación, academicamente dunha 
performance, de escala individual ou colectiva.

A lembranza pondaliana da campá non era só recordación dunha forma 
concreta, senón propiamente memoria da vida e da cultura que ese obxecto 
fixera posible. No fondo, é esta circunstancia a que fai posible o complexo 
fenómeno emocional de atribuír a un obxecto a capacidade de producir 
sentimentos: «que muito amamos sentimos / os obxetos que deixamos».

Sobre tal posibilidade descansa a idea de vincular a lembranza propia 
ou allea aos obxectos entre os que un viviu. De extraordinario percorrido 
histórico, esta suposición fixo que se conservasen e se custodiasen obxec-
tos senlleiros co fin de perpetuar o recordo de persoas, feitos, ideas ou 
afectos, confiando a eles a capacidade de os manteren presentes, ou de os 
representaren. Xestos como a doazón ou o legado de obxectos responden 
a esa vontade, que tamén podería alcanzarse por medio doutras medidas 
de natureza xurídica, como, en especial, a amortización de bens, para im-
pedir que saísen da propiedade familiar á que quedaban vinculados.

Datables en Guitiriz —«na miña casa de Guetiris»— a mediados do 
século XV, unhas disposicións testamentarias de Ares Vázquez de Vaa-
monde, personaxe moi próximo ao arcebispo compostelán Álvaro de 
Isorna († 1448), deberon de se conservar en, polo menos, dúas copias 
posteriores. Pola primeira das cláusulas ordenaba que o seu corpo se 
soterrase en San Francisco de Lugo, comunidade á que tamén mandaba 
«seis mil pares de brancas ou a fonte que foy do [seu] Señor obispo con 
armas do Arzobispo». Así mesmo, entre outras doazóns e legados, esta-
blecía que para «comprir [as súas] mandas [manda] que vendan os libros, 
salvo os que [el manda] as Yrejas e caronicas». Infelizmente, non sabemos 
de que «caronicas» se trataba, mais pódese conxecturar que quizais fosen 
algunhas das que foran de Isorna ou outras en que se falaba dos feitos 
da liñaxe dos Vaamonde. O que si se establece con maior claridade é que 
senllos breviarios seus se enviasen a Santa María de Anxeriz e a San Xoán 
de Lagostelle. Estes obxectos haberían de perpetuar a memoria de quen 
os doaba, acaso nos rezos musitados que ocuparían voces, horas e acenos 
dos cregos que pasaban, daquela, a ser os seus custodios como antes o 
fora o propio Ares Vázquez.



Galicia 100 / 21

Agora en 1471, 21 de xuño, Xoán d’España, membro dunha rica estir-
pe de mercadores santiagueses, tomaba posesión, das mans dun labrador 
chamado Fernan Lourenço e no nome da súa dona, Loisa Dans, dun casal 
nun pequeno lugar de «Santavaya do Oço», acaso Santa Baia, preto de 
Compostela. O texto que documenta o acto describe polo miúdo o pro-
cedemento seguido na toma de posesión da herdade, ofrecendo detalles 
preciosos sobre como algúns obxectos foron mobilizados, por expresalo 
así, nunha sorte de dramaturxia xurisdicional.

O novo propietario «recebeu en seu poder a chave da casa de dito 
casal» que lle foi entregada por Lourenço «et entrou logo dentro en ela 
abrindo as portas dela por si mismo e acendendo fogo dentro en ela e 
lançando fora dela o dito fernã lourenço e fechando as ditas portas de dita 
casa, e entregandoas outra ves ao dito fernã lourenço que as resebeu en 
seu poder de mao de dito juan despana». Para concluír, este tomou «en 
sua mao os colmos da couriçō de dita casa e pedra e terra das herdades do 
dito casal andando e paseando por elas a jur de paz e sin contradia algua». 
Así, quedaba manifesto que os que posuían a xurisdición plena sobre a 
propiedade eran Loisa Dans e Xoán d’España, quen dispuña libre e volun-
tariamente dos seus espazos e dos seus obxectos, que tomaba na súa man 
e dos que se servía.

A historia que conta a campá de Anllóns é, no fondo, a dos afectos 
dos seus fregueses conterráneos, cuxo tempo e cuxo espazo foran perfila-
dos polos seus toques e repeniques. A de Ares Vázquez é a dun cabaleiro 
que amosaba en obxectos suntuarios a memoria da súa liñaxe e dos seus 
valedores, confiando en perpetuar a través deles o recordo dos feitos e 
da súa piedade. A de Fernan Lourenço, por último, é a da dramaturxia 
do dominio xurisdicional que se adhería aos obxectos dunha forma tan 
íntima que servirse deles a vontade era unha mostra, e máis tarde unha 
proba, do exercicio do poder. Galicia 100 revela outras tantas historias 
contadas en, con, por e desde obxectos, mais en que reside a forza expre-
siva dos obxectos para que así sexa?

Non importa se son inútiles, crebadizos, superfluos, necesarios, 
consistentes, proveitosos ou calquera outro adxectivo co que poidamos 
referirnos a eles. Os obxectos falan dos individuos e das sociedades que 
os deseñaron, fabricaron, posuíron, atesouraron ou, polo contrario, criti-
caron, prohibiron e intentaron destruír. Cando se quere facer referencia 
a esta condición que permite recoñecer neles a pegada ou o testemuño 
de individuos e sociedades pasados ou presentes recórrese á convención 
académica de postular que os obxectos posúen un carácter indiciario. 



A información que nos ofrecen é moita canto á súa cantidade e variada 
canto á súa índole.

O tempo que é posible medir a través dos obxectos —a súa particular 
idade— é tanto aquel de longa duración que revela formas case perennes 
e inmutables como esoutro que mide a acelerada precipitación da moda 
ou o consumo conspicuo, é dicir, o consumo de bens de luxo ou non nece-
sarios. Malia que sexa meramente formal ou material, un estudo axeitado 
dos obxectos ao longo do tempo permite observar como, cunha aceleración 
crecente nos últimos séculos, se foron producindo alteracións que os modi-
fican lixeira ou drasticamente e como uns terminaron por ser arrombados 
para seren substituídos por outros. En suma, os obxectos poden ser ana-
lizados como testemuños de permanencias case estruturais, mais tamén 
como expresivos indicios da mudanza.

Por todo isto, compréndese ben que a historia, como disciplina acadé-
mica que se ocupa, precisamente, das mudanzas acaecidas no tempo, leve 
séculos a interesarse polos obxectos. Nun principio, recorría a eles movida 
en boa medida pola necesidade de suplir a inexistencia ou a escaseza de tex-
tos, mais hoxe en día, superados por fin os efectos do escritocentrismo máis 
tradicional, concédeselles o estatuto de fonte especialmente privilexiada.

O presente interese historiográfico por eles non se reduce só aos 
obxectos que corresponden a tempos ou espazos ágrafos e, por fortuna, é 
xeralmente perceptible en todas as áreas da análise histórica. Ante todo 
desde unha perspectiva culturalista, pódese asegurar que a historiografía 
actual se foi enchendo pouco a pouco de referencias a obxectos, superando 
as consideracións clásicas, de marcado carácter economicista, que os xulga-
ban como propiedades ou bens que podían permitir, en último termo, fun-
damentar que os seus posesores pertencían a este ou aquel grupo social.

Quizais chegar a soster que os obxectos tamén teñen biografía non 
sexa máis ca unha —fascinante— provocación académica. Non obstante, o 
que podería afirmarse é que medilos, inventarialos, describilos ou reconta-
los non esgota de todo as numerosas posibilidades de análise que os obxec-
tos permiten, por moi acaídas que resulten este tipo de aproximacións.

Alén de contar as historias dos que foron os seus propietarios, os 
obxectos poderían ser entendidos como «feitos» en si mesmos. A súa cabal 
comprensión histórica esixiría, daquela, a reconstrución de como chegaron 
a presentar a súa peculiar materialidade e de como foron historicamen-
te empregados. Convén destacar, non obstante, que realizar un traballo 
analítico a partir de obxectos é unha operación intelectualmente complexa 
porque a lóxica ou a razón que lles resulta inherente é, cando menos, dual.
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Por unha banda, como decantación de sucesivas conxunturas histó-
ricas nun espazo ou nun grupo determinados, é indubidable que responde 
á escala do particular, que aquí non debe entenderse como sinónimo do 
privado, senón do que serve para distinguir e distinguirse un mesmo. Deste 
xeito, os obxectos poden ser tidos por formas de (auto)representación da-
queles individuos e sociedades que os consideran como propios e, viceversa, 
se valen deles para distinguiren a quen lles resulta alleo. Os obxectos servi-
ron e serven, así, para recoñecer os outros e para se recoñecer un mesmo.

Esta circunstancia converteunos en materia predilecta para a cons-
trución dunha memoria ética, no individual e, antes, estamental, ou unha 
memoria identitaria, no comunitario. Os folcloristas da Ilustración, aínda 
máis ca os do primeiro Romanticismo, iniciaron exhaustivas campañas de 
recollida de obxectos que xulgaban pertencentes á cultura popular, ao en-
tenderen que era completamente distinta á letrada e que podía ser recons-
truída a partir dos obxectos nos que quedara rexistrada. No seu ronsel, 
algúns dos nacionalismos contemporáneos que remataron por ser coñe-
cidos como identitarios dedicáronse, igualmente, á colección de obxectos 
nos que sentían que radicaba unha parte da esencia daqueles pobos que se 
propuñan conducir cara á nación.

Non entanto, os obxectos tamén se rexen por principios moito máis 
universais ou, cando menos, transversais; non en van unha gran parte de-
les posúe a condición, nada desdeñable en termos culturais, de seren por-
tátiles, de poderen ser transportados con relativa facilidade e entrar, polo 
tanto, en circulación. Sen dúbida, en ocasións o que se move ata os confíns 
do mundo é, precisamente, a vivencia da diferenza a través dos obxectos, 
que se gardan como reliquias dun credo ou dun sentimento. Mais, se an-
tes se facía fincapé en que os obxectos podían servir para distinguir e un 
se distinguir, afastándose do común e dos outros, agora hase de ver que 
poden ser testemuño, pegada e indicio de difusión, imitación, comercio e 
cantos procesos relacionados coa circulación poidan imaxinarse.

Por último, hai outros dous elementos propios dos obxectos que paga 
a pena destacar. O primeiro ten que ver co feito de a súa materialidade 
se construír sobre formas básicas e adoitar terminar por acomodarse a 
elas, as cales remiten a códigos ou linguaxes (xeométricos, antropomor-
fos, cosmolóxicos, etc.) de natureza universal no espacial e con frecuencia 
intemporal no cronolóxico. Xunto cos ditados do formalismo, o segundo 
elemento semella de extraordinaria importancia e garda relación co fun-
cionalismo, non no sentido de que todos os obxectos teñen que ser útiles, 
senón no de que todos os obxectos son usados.

Galicia 100 / 23



24 / Galicia 100

Máis ca a súa maior ou menor utilidade como ferramentas, carác-
ter que, por suposto, un bo número deles posúe, os obxectos comparten 
esta circunstancia que os define como tales: o seu uso e apropiación polo 
home. É a súa asociación a unha práctica humana o que converte a súa 
materialidade nunha realidade propiamente artificial, froito da arte, é 
dicir, do enxeño que na súa versión máis clásica vinculaba a razón e a 
man humanas.

Esta condición artificial é de sinxela comprensión cando os obxectos 
resultan dun proceso de fabricación ou de manufactura, que, por certo, 
en ocasións pode ser exiguamente mínimo. Non obstante, nun sentido 
máis extenso, a mera intervención humana sobre o espazo tamén se en-
tende capaz de producir novos obxectos ao alterar o seu estado anterior, 
mediante operacións, por exemplo, de acumulación, ou mesmo ao pau-
tar novas condicións de relación co mencionado espazo. A natureza, así, 
pode converterse en paisaxe e esta en ruta ou incluso en mapa ou texto 
que se le e se descifra.

Malia hoxe saberse que outras especies tamén poden utilizalos no seu 
propio beneficio, a posibilidade de manufacturar obxectos e empregalos 
como útiles ou ferramentas foi considerada un signo relevante da propia 
condición humana e, en última instancia, un indicio de humanidade.

A historia deste tópico é longa e, sen dúbida, ilustre. Para o huma-
nismo tardomedieval e renacentista, que o home fose quen de fabricar fe-
rramentas converteuse en piar fundamental da nova loanza da dignidade 
humana que gustaba entoar. Logo de séculos nos que a Europa occidental 
mal se atrevía a soster que o home era digno como pálido reflexo da gran-
deza divina, chamouse a atención sobre o homo faber, aquel que era capaz 
de arte, cuxo enxeño e destreza lle permitían crear obxectos cos que supe-
rar ata os obstáculos da natureza.

Mesmo as primeiras sínteses sobre que era a modernidade, forxadas 
dacabalo entre os séculos XV e XVI, cifraron nalgúns artefactos froito do 
enxeño humano, como o compás, o canón de artillería, os novos navíos ou 
a imprenta, a expresión da mudanza histórica que permitía enxergar a fin 
dunha época, inxustamente tida como escura media tempestas. Máis tarde, 
a Ilustración terminou de fraguar unha alianza perdurable entre invención 
de novos e útiles obxectos no progreso humano, pontificando que a especie 
humana percorrera, e debía percorrer, o longo camiño do natural ao cultu-
ral da man dos obxectos ou, ben podería dicirse, co obxecto nas mans.

Nin todos útiles, mais si todos vinculados a usos, a longa historia dos 
obxectos é a da súa íntima relación con homes e mulleres ou as socieda-



des que os empregaron nun abano extensísimo de prácticas que van da 
imposición do poder á procura da beleza. O seu carácter chega a superar 
o meramente instrumental para se converteren en xeradores de xestos e 
relacións sumamente complexos, que suceden como puideron suceder ba-
tallas e crises. Para os historiadores constitúen atalaias desde as que albis-
car, como casos, ese pasado que axudaron a construír e que nunca sería 
igual sen a súa material, inerme, concreta presenza.
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Outra forma de contar Galicia
Ramón Villares

A historia como disciplina académica e como práctica intelectual está moi 
unida desde os seus principios coa idea de elaborar un relato. A súa rela-
ción coa retórica obrigaba o historiador a construír unha narración que 
dese conta cabal dos acontecementos vividos por unha cidade, un imperio 
ou unha nación e a que unha persoa externa, por veces mesmo estranxei-
ra, fose quen de entender e de transmitir mediante o proceso da escri-
ta un relato elaborado a partir de testemuños directos, tradicións orais e 
documentos. Esta narrativa foi construída xeralmente cunha estrutura 
secuencial de base cronolóxica, de acordo coa vella máxima de que o 
antigo ten máis forza probatoria que o máis recente. Nos tempos funda-
cionais de Herodoto, as testemuñas vivas tiñan un valor esencial. O re-
lato debía fundamentarse no que o historiador presenciara directamente 
ou no testemuño de quen estivera presente nos sucesos contados. Esta 
tiranía das fontes directas foi minguando co paso do tempo ata que, no 
século máis propiamente historicista, que foi o século XIX, os documen-
tos e os vestixios materiais se converteron na pedra de toque para todo 
relato histórico, ata o punto de que grandes historiadores, de Leopold 
von Ranke a Fustel de Coulanges ou lord Acton, puideran equiparar a 
veracidade dun acontecemento coa existencia de fontes documentais, 
arqueolóxicas ou literarias que o acreditasen: «facts, not opinions» era a 
máxima do positivismo historiográfico. Esta hexemonía das fontes, que 
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estaban vinculadas basicamente ás elites sociais e políticas, privilexiou 
un discurso histórico cheo de acontecementos políticos e institucionais, 
no que ficaban nun luscofusco extensos territorios tanto dos «pobos sen 
historia» como das «xentes sen historia».

Durante o século pasado, a progresiva democratización das socieda-
des políticas occidentais obrigou a variar o relato. O espello no que unha 
sociedade debe e pode reflectirse muda de acordo coa complexidade da 
mirada que o presente deita sobre os tempos pretéritos. E deste modo 
vai transformándose de forma constante a nosa relación co pasado, ata 
o punto de que a historia está suxeita a unha continua reescritura que 
non deriva da vontade ou capricho do historiador, senón das mudanzas 
que a sociedade experimenta e lexitima a través dun novo relato. Como 
ten observado o historiador dos conceptos Reinhart Koselleck, o discurso 
histórico é o resultado de entrecruzar o «campo da experiencia» co «ho-
rizonte de expectativa». Sen experiencia non hai conciencia do paso do 
tempo e sen expectativa non hai dirección ou rumbo dos acontecementos 
que se esperan e, sobre todo, que poden ser entendidos como tales. Este 
cruzamento entre ambas as pulsións foi evidente na xénese do mundo mo-
derno, no contraste entre a Ilustración e a Revolución, para se estender a 
toda a época contemporánea. A intensidade dos acontecementos vividos 
fortaleceu a experiencia e a confianza no progreso era a expresión da ex-
pectativa que se coloca no horizonte.

Pero os tempos que vivimos mudaron o sentido da experiencia e can-
celaron en gran parte a confianza no futuro. Cambios que alentan, non 
obstante, modos diferentes de se relacionar un cos tempos pretéritos que 
agora se volven fortemente presentes. Unha idea popularizada hai máis de 
trinta anos por David Lowenthal, segundo a que «o pasado é un país es-
traño», reflicte esta nova dimensión da historia como unha alteridade mu-
tante. Porque o pasado, máis que estraño, é un territorio suxeito a unha 
constante mudanza, tanto na percepción que se ten del como na forma de 
contalo. Curiosamente, esta específica alteridade do pasado permite unha 
relación máis estreita co presente, porque aquel deixou de ser estanco. 
Esta fecunda relación entre o pasado e o presente está a ser a máis clara 
refutación da clásica concepción da historia como unha magistra vitae, 
como un texto sagrado que guía os nosos pasos. O pasado non nos ata me-
canicamente, non é un mandato inexorable, senón que se relaciona dialec-
ticamente co presente e muda coa nosa mirada e coa nosa lectura.

Desde Albert Einstein na física a T. S. Eliot na crítica literaria ou W. 
Lippmann na comunicación, con obra escrita por eles no treito de poucos 
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anos (de 1915 a 1922), unha nova forma de entender a relación do presente 
co pasado foi abrindo outros vieiros interpretativos, aínda que a súa plas-
mación non fose patente ata décadas máis tarde. Se na física a percepción 
do universo depende da posición do observador, tamén na cultura o que 
vemos depende do que previamente definimos ou, para dicilo con T. S. 
Eliot, tanto somos influídos pola tradición que nos precede como esta é 
construída desde o presente: os clásicos son sempre coetáneos. Fronte á 
euforia obxectivista dos tempos positivistas, hoxe sabemos que a narra-
ción do sucedido non describe senón que transforma o acontecemento 
histórico, que ten un certo valor performativo. O pasado, pois, ten sentido 
desde a mirada do presente, no senso de que é a reescritura dos feitos e 
non a súa descrición ou catalogación a que lle concede significado á expe-
riencia histórica.

Na sociedade actual, a relación co pasado está suxeita a unha dupla 
tensión. Por unha banda, é clara a obsesión memorialista ou o que algún 
autor ten chamado a «hipertrofia da memoria» (Huyssen, 2003). Unha 
tendencia que comezou a se abrir camiño desde os anos setenta do século 
pasado e que está a acadar unha dimensión universal. Esta aposta pola me-
moria, concibida como alternativa ou como complemento da historia, ca-
dra moi ben con algunhas das pautas que caracterizan a posmodernidade: 
crise da idea de progreso como expresión dunha temporalidade limitada 
e dun futuro non planeado, perda de hexemonía das grandes narrativas, 
recuperación da experiencia persoal como elemento fundante dun relato e 
apelación á memoria persoal como substancia informativa. A historia tra-
dicional ocupábase de reis e de príncipes, logo de estruturas máis ou menos 
obxectivas, para ir dirixindo a súa mirada cara ao papel das persoas, nunha 
perspectiva popular ou «desde abaixo», que derrubou o protagonismo 
dos heroes e deitou o seu foco de luz sobre as vítimas e os seus vitimarios. 
Da narrativa «épica» dos vencedores estamos pasando a un relato «tráxi-
co» das vicisitudes dos vencidos, no que o sufrimento, o trauma e a culpa 
son ingredientes esenciais (LaCapra, 2006).

Unha segunda tendencia está expresada na forma de construír a na-
rrativa histórica. Daquela «desconstrución» dos elementos clásicos da 
identidade foise pasando a unha substitución dos suxeitos do relato e a 
un abandono das estruturas en favor das historias de vida, das emocións e 
dos sentimentos, cando non dos traumas e das culpas. Esta viraxe produ-
ce migracións de ideas e de prácticas intelectuais que, de forma ás veces 
elíptica e outras inxenua, se van asentando nos diferentes sistemas cultu-
rais. E unha das moitas expresións desa mudanza é romper o relato histó-
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rico fundado na liña do tempo e concentrar a mirada máis sobre obxectos 
—que na fin de contas son obras colectivas, na súa concepción e no seu 
uso— que sobre acontecementos. Os obxectos acaban por se converter en 
algo construído, isto é, en acontecementos en si mesmos. Por iso se pode 
entender que «os obxectos suceden», como argumenta Fernando Bouza. 
Obxectos que suceden e obxectos que se tornan «elocuentes» porque te-
ñen voz e falan desde o pretérito para o presente. Os obxectos son expre-
sión dun pasado recente ou remoto, pero, en todo caso, falan con nós e 
para nós e, ao seren escollidos e colocados a carón doutros, están obriga-
dos a dialogaren entre si e, probablemente, a mudaren o seu significado 
primitivo. Tamén a subministraren formas novas de afecto e de relación 
das persoas con pasados distantes, que atopan un dos seus referentes nas 
viaxes e nos souvenirs, que son como abellas que trasladan o pole dun 
lugar a outro do planeta…

En certo modo, ao relato histórico sucédelle algo semellante á poe-
sía, despois da terrible experiencia do Holocausto, segundo unha coñecida 
expresión de T. Adorno: ou non se pode escribir ou, de ser posible, debe 
ser escrita doutro modo. Se para Koselleck houbo una Sattelzeit —época 
de transición «intersecular»— que explicaría as viraxes de finais do século 
XVIII e principios do XIX que alumearon o concepto moderno de historia 
como unha neta separación entre pasado e futuro (Koselleck, 2001), agora 
estamos a vivir un novo punto de ruptura que se acha na base dunha for-
ma diferente de concibir o relato histórico. As consecuencias desta viraxe 
están lonxe de estaren asentadas, pero é evidente que, desde os anos se-
tenta do século pasado, o discurso histórico vai á procura de novas formas 
de expresión e de difusión. A aposta polo modelo dos lieux de mémoire 
lanzado desde 1984 polo francés Pierre Nora, con réplicas substantivas en 
países como Reino Unido, Alemaña ou Italia, foi a primeira expresión do 
peso que a conmemoración e a memoria estaban a ter na construción das 
historias nacionais.

***

Os obxectos son a materia prima dos museos, pero a súa disposición in-
terna e mesmo a súa abundancia non axudan a ter unha percepción coheren-
te do discurso histórico e cultural que vertebra estes depósitos da memoria. 
No caso galego, non existe un museo histórico que integre de forma global 
o seu patrimonio histórico-artístico, ao modo dos grandes sistemas museís-
ticos nacionais. A proposta é, pois, entender a cultura e mesmo o proceso 
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histórico galego a partir dun número limitado de obxectos, de procedencia 
variada pero que adquiren un significado unitario a través da súa escolla e 
da súa exposición argumentada. As diferenzas cun relato tradicional son 
evidentes. Os textos son escasos fronte ao predominio de obxectos da máis 
diversa condición: útiles, adornos, sarcófagos, ferramentas, carteis; as refe-
rencias sociais dos obxectos son moito máis plurais que as fontes históricas 
clásicas, que con frecuencia reproducen o discurso das elites, cando non dos 
vencedores. Moitos dos obxectos escollidos proceden da vida cotiá e, por tan-
to, conteñen outros significados.

Na escolla está o risco, pero tamén a mensaxe. Trátase de construír 
un relato sobre bases algo diferentes, pero sen perder as coordenadas de 
espazo e tempo. A liña do tempo é feble e mesmo sutil, pero nunca está 
ausente, porque cada obxecto escollido é obra dunha sociedade e das ne-
cesidades que esta ten. O espazo tamén é esencial ao ter con frecuencia un 
referente territorial concreto, aínda que os obxectos por veces mudan de 
sentido ou migran, están perdidos durante anos ou séculos, son descuber-
tos azarosamente e tardan en ser interpretados. En todo caso, trátase de 
proxectar o foco de luz sobre materiais que foron escollidos menos polo 
seu valor intrínseco que polo significado funcional ou simbólico que aca-
daron no tempo da súa aparición e que parcialmente conservan tamén 
para nós. Non se trata dunha operación de rescate patrimonial, senón dun 
diálogo co pasado desde o presente, de forma que se poida entender unha 
cultura como un proceso que se acha en constante construción e muta-
ción. Os obxectos tiveron un significado para os seus creadores e talvez 
teñan outro ben distinto para un observador actual. Pero a aposta está 
xustamente en gobernar este contraste, admitindo que o valor dos obxec-
tos deriva máis do que son capaces de nos dicir que do valor material que 
posúan. Non son obxectos fetiche, senón voces que nos falan e que obrigan 
a que nos pensemos dun modo diferente, a través dun espello que reflicte 
ausencias e presenzas, hexemonías culturais e adaptacións creativas.

Un proxecto desta natureza é orixinal no contexto cultural galego, 
aínda que debe recoñecerse que se trata dunha idea que está a practicarse 
con moito éxito noutras latitudes. Un exemplo que podería servir de ins-
piración é o do coleccionista que reúne unha notable cantidade de obras 
que, pola súa propia coherencia, poden dar conta da historia dunha cidade 
ou dun país. Estou a pensar na colección reunida polo mecenas paulistano 
Olavo Setubal, Brasiliana Itaú, que deu lugar a unha magna exposición 
e un catálogo no que se recollen máis de mil «pezas historiográficas […], 
documentos e mapas que retratan […] o Brasil e a súa cultura» (Corrêa 
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do Lago, 2009). Trátase, con todo, dunha 
mostra que privilexia a cantidade e a rare-
za das obras reunidas sobre a congruen-
cia dun discurso interpretativo, porque o 
seu valor de demostración é o propio do 
filántropo e non do académico. Por iso, 
son mellores referentes algunhas ini-
ciativas que, nomeadamente no mundo 
anglosaxón, pretenderon escoller como 
suxeito do relato algúns obxectos, xeral-
mente mobles, que tivesen a virtualidade 
de combinar unha perspectiva cronolóxi-
ca da historia nacional ou universal cun 
enfoque diferente do relato construído. 
Que, no canto de monumentos ou textos, 
fosen os obxectos os que adquirisen pro-
tagonismo e que, fronte a batallas, reis ou 
grandes acontecementos políticos, as pe-
zas escollidas teñan significado en si mes-
mas e axuden a entender o presente.

A obra pioneira neste campo, que 
serviu de inspiración para os máis im-
portantes proxectos lanzados nos últi-
mos anos, foi a dirixida polo director do 
British Museum Neil MacGregor (2011). 
Promovida pola BBC e o Museo Británi-
co, o seu obxectivo explícito é construír 
un relato da historia universal a partir de 
pezas e obxectos que durante séculos foi 
acumulando o gran museo londiniense. É 
un proxecto ambicioso e limitado ao mes-
mo tempo, porque fai depender a visión 
do mundo dun único depósito da memo-
ria, aínda que este fose constituído como 
metáfora dun país que se considerou a si 
mesmo, na famosa exposición mundial de 
1851 celebrada no Crystal Palace, como «o 
obradoiro do mundo» e a súa capital, Lon-
dres, como a cabeza dun dos máis exten-
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sos imperios que teña habido nunca na historia da humanidade. Máis que 
da cultura británica fala da cultura universal desde a perspectiva concreta 
dun gran depósito da memoria como é o Museo Británico, que posúe unha 
colección de oito millóns de obxectos. Esta dimensión mundial explica ben 
a súa itinerancia, que levou a mostra a Oriente Medio (Abu Dabi, 2014) e ao 
Extremo Oriente (Taiwán, 2013; Toquio, 2015, e Perth, 2016). Nas propias 
palabras de MacGregor, o libro «trata de contar unha historia do mundo 
dunha forma que non se intentara antes, descifrando as mensaxes que os 
obxectos transmiten ao longo do tempo». A aposta é, por tanto, máis de 
método que de contidos, por máis que recoñeza que a ausencia de datas, 
batallas e nomes ilustres poida desconcertar o lector.

Outro proxecto análogo, que se declara inspirado directamente no an-
terior, é o dirixido por Richard Kurin, subsecretario de Historia, Arte e Cul-
tura da Smithsonian Institution de Washington (Kurin, 2013), que, como 
se indica no título, está fundamentado na enorme riqueza material e nas 
numerosas coleccións que alberga o sistema museístico do Smithsonian, 
que se considera a si mesmo como «o maior depositario da memoria co-
lectiva» estadounidense, composto por 138 millóns de obxectos, aínda que 
na súa esmagadora maioría pertenzan á historia natural. O obxectivo des-
te proxecto foi o de «contar a historia dos Estados Unidos» desde unha 
perspectiva claramente contemporánea, dado que a atención prestada ao 
período precolombino e mesmo ao das trece colonias é evidentemente 
minoritaria (só dez pezas das 101 escollidas son anteriores á época da in-
dependencia). O proxecto do Smithsonian consiste, pois, na elaboración 
dunha narrativa da construción da nación estadounidense que, a diferen-
za do caso británico, presta unha escasa atención aos acontecementos da 
historia mundial, o que talvez explique o menor interese que provocou 
fóra das súas fronteiras. 

Cun enfoque claramente diferente, pero que se insire nesta mesma 
onda de aproximarse á historia dun país a partir de obxectos, debe men-
cionarse o recente libro de M. Lucena (2015), subtitulado expresamente 
Una historia de España. Comparte co proxecto estadounidense o feito de 
ser un relato da nación, pero carece dun soporte museístico específico e 
dun proxecto expositivo, o que lle permite incorporar ao elenco de pezas 
analizadas varios monumentos que son propiamente patrimonio inmoble 
(Torre de Hércules, acueduto de Segovia, Lonxa de Valencia ou o Palacio 
Real de Madrid). 

Dentro da escaseza de referentes que caracteriza este tipo de narrati-
vas culturais, o proxecto que máis se aproxima ao que tentamos facer aquí 
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é o realizado en Irlanda tamén en datas recentes. Promovido pola Real Aca-
demia Irlandesa e con notable presenza na Internet, o proxecto foi dirixido 
por Fintan O’Toole, xornalista de The Irish Times (O’Toole, 2013). Unha 
das súas maiores orixinalidades é que non está amparado por unha institu-
ción museística, senón académica, e que os criterios con que foi realizada a 
escolla do cento de pezas para seren analizadas e «musealizadas» estiveron 
guiados polo obxectivo de construír por este medio un repertorio virtual 
da historia irlandesa e non á inversa, como acontece nos casos do British 
Museum e do Smithsonian, que o que pretenden é lograr unha grande au-
diencia para a riqueza gardada naqueles vastos depósitos da memoria. Aín-
da que, desde hai menos dun século, Irlanda é un Estado independente, o 
peso da súa cultura milenaria, a relixiosidade da súa poboación ou ser un 
país de emigrantes constitúen trazos que conxenian claramente co percur-
so histórico galego. 

***

Este proxecto, Galicia 100. Obxectos para contar unha cultura, é a 
expresión material e intelectual dunha iniciativa de «extensión cultural» 
e de musealización virtual desenvolvida polo Consello da Cultura Galega. 
A institución non dispón de fondos museísticos ao estilo dos exemplos 
anglonorteamericanos evocados, pero comparte con aqueles proxectos o 
propósito de contar con rigor e, ao propio tempo, de maneira amena e con 
linguaxe actual a historia enteira de Galicia, ben en forma de libro ou ben 
en forma de exposición ou doutros soportes audiovisuais que arrequecen 
o conxunto do proxecto. A exposición está organizada dun modo espe-
cífico, agrupando os obxectos segundo conceptos chave escollidos como 
guías para o visitante, pero tamén como verdadeiros fitos interpretativos 
da cultura galega: territorio, poder, trasmundo, adaptación/innovación, 
códigos, redes ou comunidade. Alén do libro e da exposición, outras me-
lloras foron feitas no curso deste proxecto. Unha das máis relevantes é o 
emprego de modelos 3D (tridimensionais) que reproducen pezas senllei-
ras que non poderían ser manipulables ou accesibles ao público: un tor-
que, o tesouro do bispo Gonzalo, a Virxe abrideira de Allariz, o sarcófago 
de Martiño de Dumio, o home clástico ou o reloxo de Antelo. En vez de 
«restaurar» fisicamente as pezas expostas, como se ten feito en moitos 
proxectos expositivos anteriores, o que fixemos foi «preservar» virtual-
mente algúns obxectos mediante novas tecnoloxías, que, deste modo, fi-
can consolidados para o futuro.
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Por máis que vaia dito xa no título, debo subliñar que a idea central 
deriva do feito de seren obxectos, xeralmente mobles, os que integran a 
substancia matriz do libro e da exposición. Podería apostarse por outras 
alternativas, ben incorporando monumentos de especial relevancia nos 
que Galicia é farturenta (catedrais, mosteiros, pazos, pontes…) ou ben es-
collendo algúns sitios e «lugares de memoria», en moitos casos resultado 
do proceso de construción simbólica da nación e dos seus mitos funda-
cionais. Apostamos por obxectos mobles, de non elevado valor material, 
que teñan transversalidade social e que permitan construír un discurso 
interpretativo de Galicia acorde coa tradición dunha historia máis modesta 
e popular que principesca, máis eclesial que laica, máis rural e campesiña 
que urbana e, en definitiva, moito máis horizontal e igualitaria (dicir «de-
mocrática» sería excesivo) que vertical e señorial. A substancia histórica de 
Galicia ten na súa composición máis ingredientes comunais do que indivi-
duais, malia o tan robusto estereotipo que se ten aceptado, dentro e fóra de 
Galicia, sobre o carácter individualista e insolidario dos seus moradores. 

Non foi unha tarefa doada nin moito menos rutineira levar a cabo 
este proxecto. Porque nesta idea de Galicia 100, combínanse varias li-
ñas de forza: unha selección dificultosa, unha interpretación pluralista e, 
como idea global, unha aposta a favor dun novo discurso intelectual sobre 
a cultura galega e a súa historia. A selección está marcada polo núme-
ro, pero tamén pola convicción intelectual de que less is more. Escoller 
é un desafío, pero tamén unha obriga, para facer máis comprensible un 
proceso complexo como é a evolución histórica dunha cultura e dun país. 
Ademais, o valor da escolla mídese tanto polo valor intrínseco do obxecto 
seleccionado como polos «descartes» ou o entullo producidos. Como se 
pode supoñer, a escolla foi unha tarefa colectiva, encomendada a poucos 
pero experimentados expertos que non só fixeron propostas específicas 
das súas áreas de especialidade, senón que discutiron de forma transver-
sal todas as alternativas suxeridas. Pero teño que advertir que, en compa-
ranza cos medios de que dispuxemos, os resultados son claramente satis-
factorios. Pensemos que no caso do proxecto do Smithsonian participaron 
na selección uns trescentos expertos que comezaron cunha lista de 400 
obxectos para iren facendo sucesivos descartes ata chegar á inesperada 
cifra dos 101 obxectos (Kurin, 2013). No noso caso, o proceso seguido foi 
máis ben á inversa, no sentido de que cada experto achegase aquelas pro-
postas que consideraba imprescindibles para armar este relato.

A decisión sobre os obxectos seleccionados foi, ademais, o resultado 
dunha reflexión endóxena sobre a cultura galega, os seus trazos más bá-
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sicos e definitorios e unha vontade explícita de evitar tanto o fetichismo 
identitario como a intención de sorprender con pezas rechamantes pero 
de escasa representatividade social. Hai, con todo, obxectos que teñen o 
trazo xenealóxico de seren os primeiros e esta foi unha das razóns para se-
ren escollidos, como acontece co foro do burgo de Caldelas, o teodolito de 
Domingo Fontán ou o libro de Rosalía Cantares gallegos. O resultado non 
é inamovible nin tampouco indiscutible. Ao contrario, outras miradas po-
derán sinalar ausencias, esquecementos ou erros de escolla. Tamén serán 
benvidas reflexións sobre a percepción que temos da nosa historia e a súa 
presenza na sociedade actual. Porque saber do pasado non expresa unha 
concepción estática («arqueolóxica», dirían os críticos do «culturalismo» 
dos sesenta) da cultura, senón unha ferramenta para construír o futuro. 
Escoller o porvir ten moita relación coas viaxes feitas a ese «país estraño» 
que é o pasado. Porque o pasado é o único referente que temos á man 
para nadar cara ao futuro, como expresou o deseño de Paul Klee Angelus 
Novus, logo reinterpretado por W. Benjamin como unha poderosa metá-
fora sobre o curso da historia: «a súa face está volta cara ao pasado, pero 
unha tempestade chamada progreso arrástrao cara ao futuro».

Situados os obxectos nunha liña do tempo, predominan os perten-
centes ás épocas máis modernas, pois, fronte a doce mostras do período 
antigo ou dezaseis da época medieval, dezasete poden asignarse ao cha-
mado Antigo Réxime e algo máis da metade do total pertencen aos dous 
últimos séculos. Nesta distribución temporal non hai ningún tipo de se-
guidismo coas propostas internacionais que antes mencionei e ademais 
—cómpre aclarar este punto— estes proxectos apenas estiveron presentes 
nos debates mantidos no seo do comité de selección. O trazos que pre-
sentan a maioría dos obxectos escollidos no noso caso son coherentes co 
propósito interpretativo que aspiramos a transmitir, aínda que a súa tipo-
loxía non sempre sexa uniforme. Hai pezas de carácter arqueolóxico, pero 
tamén documental, cartográfico, bibliográfico, científico ou industrial.

Dos obxectos de tempos máis recuados van recollidos aqueles que 
mellor reflicten os grandes problemas das comunidades que habitaban o 
territorio galego antes e despois da romanización: os traballos, os inter-
cambios, o sentido da morte e os primeiros símbolos do poder organizado. 
Tamén aqueles que representan a capacidade de comunicación con núcleos 
culturais remotos, do sur peninsular, de África e do Mediterráneo oriental, 
como se ve nas ferramentas líticas de Porto Maior, no colar da Chousa 
Nova ou na lucerna das Neves. O peso da relixiosidade prerromana e a 
introdución do cristianismo, que poderían ser mellor mostrados a través 
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de monumentos (mámoas, castros, necrópoles…), fican ben expresados 
en obxectos como o crismón de Quiroga, unha lápida asociada aos inicios 
do cenobio de San Pedro de Rocas ou o sarcófago do gran gobernante de 
almas suevas que foi Martiño de Dumio. Para os tempos medievais, as 
escollas principais están relacionadas con figuras como o arcebispo Diego 
Xelmírez, o feito xacobeo, o poder da nobreza encomendeira simbolizada 
na estirpe dos Andrade e os primeiros grandes textos que dan a palabra 
certa sobre unha nova e puxante cultura cristiá e romance: o Códice Ca-
lixtino e o foro do burgo de Caldelas.

Para os tempos modernos e contemporáneos a escolla concéntrase en 
obxectos procedentes da vida cotiá e, de forma paralela, naqueles que re-
flicten as identidades das elites sociais e culturais (nobres, fidalgos, frades) 
e a construción dunha primeira imaxe global de Galicia como reino. Teñen 
un peso importante os obxectos vinculados á letra impresa, desde códices 
ou tombos ata modernos medios de comunicación (El Catón Compostela-
no, Vida Gallega, El Pueblo Gallego), libros que son fitos da cultura galega 
moderna (Cantares gallegos, Sempre en Galiza ou o Ulysses emprega-
do por Otero Pedrayo para a súa tradución galega), carteis e bandeiras 
de claro significado identitario (bandeiras das Irmandades da Fala ou do 
Consello de Galiza, carteis dos Estatutos de Autonomía), que marcan a 
restauración política e cultural da Galicia contemporánea. Pero tamén se 
inclúen obxectos que reflicten a capacidade de adaptación e innovación 
científicas e de deseño industrial, desde unha agulla náutica procedente do 
principal referente da ciencia, como foi a cidade de Ferrol, ata o teodolito 
de Fontán, unha botella de Mondariz, unhas latas de conservas ou unha 
esfinxe-billa de Díaz Pardo. 

Non quixemos abusar do patrimonio etnográfico no que é tan rico 
este país, pero oficios e traballos están presentes mediante obxectos es-
pecíficos, como ferramentas e outras pezas da vida cotiá e de longo perco-
rrido temporal: desde un ferrado, unha espadela, unha campá, ata unha 
rede de pesca ou mesmo unha cámara fotográfica ou a máquina de coser 
que foi permanente compañeira de milleiros de fogares galegos durante 
moitas décadas do século pasado. Pode que gran cantidade dos obxectos 
referentes a oficios fosen fabricados en tempos recentes, pero reflicten ac-
tividades e valores que se remontan a séculos anteriores e así deben ser 
interpretados na liña do tempo onde van colocados. Símbolos da moderni-
dade, como un autobús, unha bicicleta ou un futbolín, están acompañados 
de imaxes do drama da emigración, das festas celebradas nas parroquias 
de aquí e de acolá, así como de instrumentos para satisfacer o lecer po-
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pular, tales que un pote para a queimada, un televisor de teleclub ou o 
proxector de cinema de Barriga Verde. E unha rudimentaria máquina de 
escribir, similar á usada pola escritora Emilia Pardo Bazán, mostra a vin-
culación entre literatura e tecnoloxía. A vontade de conectar este discurso 
coas preocupacións máis actuais aconsellou, como sucede moi claramente 
no proxecto do Smithsonian, incorporar obxectos que dean conta dalgúns 
sinais de ruptura tecnolóxica, creación empresarial ou comunicación, 
como foron a chegada dun computador IBM á Universidade de Santiago 
(1969), os primeiros pasos da multinacional Inditex coa súa primitiva bata 
de GOA (1976) ou deseños como o Xabarín (1994), presente nun exitoso 
proxecto da TVG, e o Pelegrín (1993), unha ruptura na concepción das 
políticas turísticas vinculadas co feito xacobeo. 

Este libro recolle as imaxes dos cen obxectos seleccionados e cen 
textos que identifican cada obxecto e o lugar de procedencia, como che-
garon ata nós e cal é a súa relevancia para un lector actual. Os textos son 
de autor, de modo que o editor e coordinadores só nos ocupamos de fixar 
uns criterios de edición. Vistos no seu conxunto, constitúen unha nova 
forma de contar, máis que a historia de Galicia, o conxunto da cultura 
galega, dos seus grandes fitos simbólicos, pero tamén dos valores mate-
riais que crearon os nosos devanceiros. Como observa Fintan O’Toole, 
evocando palabras do poeta Seamus Heaney sobre o proxecto irlandés, 
tamén no caso de Galicia se podería dicir que con esta obra pretendemos 
establecer un novo trato co noso pasado. Un trato que non significa pose-
sión ou herdanza material, senón unha relación franca e cordial con ese 
pasado. Como aconteceu en milleiros de transaccións que se levan feito 
en Galicia, as palabras valen tanto ou máis que os documentos; pero, así 
como estes levan un selo ou unha firma de escribán e testemuñas que o 
validan, os tratos verbais precisan dun aperto de mans. Pretérito e pre-
sente valen máis se andan de mans dadas. 

O poeta Novoneyra dixo no memorable «Letanía de Galicia», a pro-
pósito da identidade galega: 

recóllote da TERRA estás mui fonda
recóllote do PUEBLO estás n’il toda
recóllote da HISTORIA estás borrosa

Era polos anos setenta: Terra e «Pueblo» (comunidade) mandaban cla-
ramente sobre a Historia. Pasadas catro décadas, o pasado galego é hoxe 
menos borroso e algo menos distante. Grazas aos pasos dados para coñe-
celo e divulgalo, para a súa incorporación ao imaxinario común e popular 
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de Galicia, sabemos que a cultura galega é sólida e forte porque constitúe 
o nervio central da súa posición no mundo. A cultura é a gran reserva 
de riqueza de Galicia para o futuro. Con este proxecto de Galicia 100. 
Obxectos para contar unha cultura quixemos someter a cultura galega 
a unha mirada tanto de microscopio como de telescopio. A lente do mi-
croscopio permitiunos ver con precisión obxectos que nos identifican e 
nos «anosan»: en suma, que nos reconcilian co noso pasado; pola lente 
do telescopio ollamos desde Galicia o resto do mundo, tamén a través de 
obxectos que nos remiten á Europa atlántica, ao mundo mediterráneo, ao 
continente americano e mesmo ao enteiro mundo. 





O xacemento de Porto Maior (As Neves, Pontevedra) é, na actualidade, 
o lugar de ocupación humana máis antigo, e mellor coñecido, de Galicia. 
Sitúase nunha terraza fluvial do río Miño, é dicir, unha das súa antigas 
veigas, cunha cota relativa de +34 m sobre o nivel actual do río. A crono-
loxía do xacemento, segundo a súa posición xeomorfolóxica e as datacións 
numéricas, sitúase no MIS 11 (Marine Isotope Stage 11), entre os 420 000 
e os 347 000 anos antes do presente. Amosa catro niveis con evidencias 
de actividade humana, se ben nun deles (nivel G) atopamos un escenario de 
ocupación ata o de agora inédito fóra do continente africano.

Nos pouco máis de 12 m2 escavados neste nivel G, recuperáronse 290 
pezas de industria lítica, ás que temos que engadir outras 243 ferramentas 
procedentes do mesmo nivel xeolóxico. Este conxunto componse maio-
ritariamente de LCT (large cutting tools) achelenses de cuarcita, é dicir, 
bifaces, fendedores e triedros, os cales ascenden a 227 pezas. É tal a den-
sidade destes tipos de artefactos que na superficie escavada se contan, de 
media, máis de dez pezas por metro cadrado.

O resultado dos estudios multidisciplinares que se atopan en curso 
de realización indica, con total claridade, que estamos ante unha acumu-
lación deliberada nun punto concreto da paisaxe, sen alteracións poste-
riores dende o seu abandono por parte dos seus creadores. Este patrón de 
ocupación do espazo non fora identificado en ningún outro xacemento 
de tecnoloxía achelense europeo, polo que Porto Maior representa o pri-
meiro, e único, exemplo coñecido de tal comportamento a nivel continen-
tal. Así mesmo, estas ferramentas teñen outra particularidade, o seu gran 
tamaño. Tanto bifaces como triedros superan os 180 mm de lonxitude 
media e os 900 g de peso, e constátase gran número de pezas que superan 

Ferramentas líticas
de Porto Maior

01 Ferramentas líticas de Porto Maior
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Paleolítico Inferior, 420 000-347 000 a. C.
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amplamente os 200 mm e os 1500 g. Isto fainos o conxunto de ferramen-
tas de maior tamaño coñecido, actualmente, en Europa.

Os xacementos que presentan inxentes concentracións de LCT ache-
lenses son unha constante na arqueoloxía do Plistoceno africano e de Próxi-
mo Oriente. Na África Oriental coñécense importantes xacementos que 
responde a este patrón de utilización do espazo. Olorgesailie, Kariandusi 
e Isenya (Kenia); Gadeb e Garba I (Etiopía); TK en Olduvai (Tanzania); 
K-30 en ’Ubeidiya ou o nivel 4 da capa 6 de Gesher Benot Ya’aqov (Israel) 
son algúns exemplos, cada un cunha problemática diferente, pero ningún 
deles permite explicar a que se debe o dito comportamento. Á marxe deste 
paralelismo, a importancia de tal nivel de ocupación de Porto Maior é que 
representa un forte lazo de unión co achelense africano, no contexto do 
proceso dos primeiros poboamentos de Europa. 

A día de hoxe están en intensa discusión a cronoloxía, fases e vías de 
colonización do «Vello Mundo» durante o Plistoceno Inferior e Medio. 
Sabemos que os primeiros grupos de humanos chegan ao sur de Europa, 
hai máis de 1 200 000 anos, cunha tecnoloxía moi elemental de núcleos e 
lascas. O que non temos moi claro é como, hai algo máis de 500 000 anos, 
aparece en Europa (esencialmente na súa zona meridional) unha nova tec-
noloxía, o achelense. O achelense da Península Ibérica amosa evidentes 
paralelismos tecnolóxicos co africano, os cales van esvaendo a medida que 
aumenta a latitude, ata desaparecer completamente no norte e no centro 
de Europa. Moitas son as teorías que se barallan, pero parece que estas 
ferramentas son obra de grupos humanos de orixe africana que puideron 
atravesar polo estreito de Xibraltar nun tempo que non coñecemos ben. 
Neste contexto da investigación, Porto Maior presenta unha colección de 
materiais de fortes afinidades africanas e é, ademais, o único que amosa 
un patrón de ocupación tan específico. Se a isto lle engadimos a crono-
loxía, duns 400 000 anos, estariamos ante unha das mostras máis antigas 
deste tipo de tecnoloxía a nivel peninsular. 

A maiores do anterior, Porto Maior supón un fito fundamental na 
investigación arqueolóxica e histórica de Galicia. O seu descubrimento 
permite demostrar que o noso Paleolítico é exactamente igual ao do resto 
do sur de Europa. Ata hai escasos anos, considerábase que era unha eta-
pa atípica e «atrasada»; Galicia sería un auténtico «finis terrae» cultural. 
Esta idea levaba vixente dende os traballos elaborados en 1963, e publica-
dos na revista Science, por Emiliano Aguirre e Karl Butzer no xacemento 
das Gándaras de Budiño (O Porriño, Pontevedra).



Galicia 100 / 43

o2

O colar da Chousa Nova é un conxunto de doas, seis de ámbar e vinte e 
nove de variscita, con diferentes tamaños e tipoloxías, que apareceron 
no interior da cámara dolménica do túmulo 1 da Chousa Nova, Silleda. 
Estaban in situ, colocadas secuencialmente, dispostas como un colar so-
bre un peito humano.

O túmulo estaba moi degradado, pero pese ao seu mal estado de 
conservación presentaba unha cámara megalítica non espoliada, o que 
permitiu recuperar o enxoval dun enterramento inalterado no interior 
dunha cámara que permanecía intacta. A escavación realizouse durante 
as obras de construción da LAV Ourense-Santiago, que obrigaron a es-
cavar o monumento na súa integridade, aínda que, posteriormente, foi 
remontado e reconstruído xusto no mesmo lugar, sobre o falso túnel que 
cobre a liña férrea neste punto.

O colar ocupaba a zona central da cámara e xunto a el apareceron dous 
instrumentos líticos puídos, sen evidencias de uso, e un afiador. Podemos 
estar ante unha inhumación individual que ocupaba o interior da pequena 
cámara no momento no que a lousa de cuberta colapsou e caeu sobre os 
restos, co cal os preservou in situ ata a súa descuberta.

As contas de pedra verde poden estar traballadas en diferentes ti-
pos de rocha, pero neste caso son todas de variscita; tal material non 
é moi frecuente nos enxovais do megalitismo do noroeste peninsular, 
aínda que tampouco son unha novidade. Na Chousa Nova pode salien-
tarse o número no que aparecen, 29 doas, que o converten no enxoval 
máis numeroso deste tipo de mineral coñecido no noroeste peninsular. 
Esta abundancia pode explicarse por tratarse dun enterramento intacto; 
noutros casos parte das doas, ao proceder de túmulos afectados por es-
poliacións, puideron perderse con facilidade durante o proceso de alte-
ración dos xacementos.

Colar da Chousa Nova

Colar da Chousa Nova
Silleda
Cultura megalítica, 4350-4240 a. C.
Museo de Pontevedra

María José Bóveda
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As analíticas realizadas invitan a pensar que a variscita procede de 
Zamora, posiblemente da zona de Palazuelo de las Cuevas, área da que 
tavez proveña ademais unha parte das doas localizadas en enterramentos 
megalíticos bretóns. De todos os xeitos tamén coñecemos pequenas vetas 
deste material en Galicia, polo que non se pode asegurar polo momento 
que non sexan de procedencia galega. No caso do ámbar non existe po-
sibilidade de dúbida: trátase dun material foráneo, xa que as vetas máis 
próximas están na cornixa cantábrica; por agora, o único que podemos 
asegurar sobre a súa procedencia é que non son de orixe báltica.

Coñecer a procedencia dos materiais é algo moi importante, posto 
que nos permite rastrexar ata onde se estendían as redes de intercambio 
das comunidades neolíticas, moitas veces con resultados sorprendentes. 
Tamén nos están falando da importancia do adorno persoal para estas 
xentes e da forte carga semiótica que determinados materiais, ou obxectos, 
debían de ter como marcadores de estatus. A importancia que se outorga-
ba a algúns materiais pode verificarse no caso do colar da Chousa Nova, no 
que unha das doas de variscita, pese a estar fracturada e conservar unica-
mente unha metade, foi reaproveitada en época prehistórica para mantela 
engarzada dentro do colar.

Non podemos asegurar o momento no que se produciu o colapso e 
peche do túmulo, pero si sabemos que se construíu nun momento inicial 
do megalitismo galego, xa que temos unha datación absoluta que o sitúa 
entre o 4350 e o 4240 a. C. Esta datación convértea nunha das cámaras 
megalíticas máis antigas das que coñecemos ata o momento en Galicia. 

Ademais de pola súa antigüidade, parte da relevancia deste acha-
do vén dada pola posibilidade de reconstruír parcialmente o ritual dun 
enterramento neolítico. É importante ter presente que a acidez dos solos 
galegos impide a correcta conservación dos restos orgánicos, o que dificul-
ta enormemente a interpretación arqueolóxica. Neste caso as evidencias 
permiten supoñer que no interior da cámara se depositou un cadáver en 
decúbito supino, cun colar sobre o peito, un cicel próximo á súa man de-
reita, unha aixada xunto á cabeza e un afiador aos pés, apoiado contra a 
entrada da cámara. Non conservamos restos dos elementos orgánicos que 
acompañaron o enterramento, nin do fío que unía as doas, nin dos enca-
bamentos de madeira dos instrumentos líticos, nin das roupas nin doutras 
posibles ofrendas que supoñemos que completaban o enxoval. Unicamen-
te os obxectos de pedra e as doas de ámbar foron quen de resistir 6000 
anos no contorno ácido que os rodeaba.
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Esta é unha pequena escultura feita sobre un bloque de gneis granítico bas-
tante plano (cun lado lixeiramente cóncavo) e de forma ovalada, de 42 cm 
de longo por 32 cm de ancho máximo e un espesor de 5 cm. A pedra natural 
foi tallada moi superficialmente para representar de xeito moi xeral unha 
figura humana: con só unhas poucas entalladuras ou extraccións e puídos 
do contorno do bloque modeláronse as formas naturais para marcar a ca-
beza, os ombreiros, uns apéndices que poden representar os brazos, uns 
rebaixes para indicar a cintura e cadeiras e, rematando a base da escultu-
ra, un semicírculo apuntado. Conforma o que o seu descubridor, Antón A. 
Rodríguez Casal, chama «estela de tipo cruciforme» ou «estela antropo-
mórfica». É unha das primeiras manifestacións da representación humana 
no noroeste da Península Ibérica e estelas coma esta teñen aparecido en 
numerosas ocasións en Galicia.

A peza atopouse durante a escavación arqueolóxica da mámoa da 
Mina da Parxubeira, que se encontra no lugar de Parxubeira (Mazaricos, 
A Coruña), levada a cabo entre 1977 e 1983. Foi localizada no atrio: un 
chan preparado exterior ao acceso da cámara, na entrada do corredor, 
xunto con outras tres estelas fincadas verticalmente (de pé) e mais un 
conxunto de cinco cantos rolados de formas ovaladas (betilos) no que 
destaca un decorado con varias liñas gravadas que poden representar os 
ombreiros e brazos. O dolmen no que apareceu forma parte dun grupo de 
sete mámoas que están aliñadas nun eixo leste-oeste.

En Galicia, este tipo de pequenas esculturas abundan nos monumen-
tos megalíticos ou mámoas, os enterramentos do Neolítico (aproxima-
damente entre 4500-2500 a. C). Teñen formas e tamaños variados, pero 
sempre cun espazo para enterrar no centro e unha medorra que o cobre; 
usáronse e transformáronse durante varias xeracións neste longo período. 

Estela antropomórfica

Estela antropomórfica
Mazaricos
c. 3200-2500 a. C.
Museo Arqueolóxico e Histórico 
do Castelo de San Antón. A Coruña
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Tales tumbas son a primeira construción feita en Galicia con intención de 
perdurar, auténticos monumentos, e incluso actualmente son unha parte 
indispensable da paisaxe cultural do país.

Estas pequenas esculturas puideron ser colocadas durante os rituais 
de enterramento nos dolmens, de pé e facendo unha liña que marcaba 
a transición entre o interior e o exterior do monumento, nunha zona do 
atrio onde se adoitan localizar gran cantidade de restos dos ritos funera-
rios. Son máis habituais nos grandes enterramentos propios do final do 
Neolítico avanzado, como poden ser Dombate (Cabana), Cova da Moura 
(Noia) ou a propia Mina da Parxubeira.

Pola súa posición poden estar a representar os asistentes ao enterro 
ou os oficiantes dun rito que están fóra da cámara, mentres que o corpo 
do defunto se atopa ou se coloca no interior do dolmen. Tamén chegan a 
interpretarse como os devanceiros enterrados dentro do dolmen ou, para 
Rodríguez Casal, como gardiáns das sepulturas.

Esta estela mostra a presenza en Galicia dun tipo de representación 
que aparece vinculado ás fases avanzadas do megalitismo en toda a Penín-
sula Ibérica (3200-2500 a. C.), e mesmo fóra dela. Esta clase de represen-
tación ten trazos antropomorfos, a miúdo cuns grandes ollos, e aparece 
executada sobre diferentes tipos de soporte, incluídas estatuas de vulto re-
dondo como esta, placas pétreas, cerámicas ou representacións parietais. 
Tradicionalmente interprétase como a representación dunha divindade 
que mesmo se denomina «deusa dos grandes ollos» e que se vincula ao 
moucho e, a través del, á capacidade de ver todo e á omnisciencia.

Nesta estela de Parxubeira estes atributos non son obvios. O que des-
taca dela son as súas nítidas formas humanas, feitas con grande economía 
de medios. A humanización da pedra depende máis de onde se coloca e 
como se coloca que do investimento de traballo para facer unha escultura 
tallando e labrando a pedra. O seu sentido está xa dado na natureza, que 
para aquela xente non debía de ser algo distinto á cultura, senón parte do 
mundo no que vivían e morrían. E o sentido faise emerxer traballando a 
pedra, situándoa nunha posición especial ou simplemente pensándoa.

Non sabemos, e posiblemente non saibamos nunca, que significaban 
esas estelas. Non importa. Entendemos o máis importante: como se rela-
cionaban con elas os humanos que «as facían». Este obxecto mostra que 
hai moitas formas distintas de «facer».
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A Veiga de Vilavella é unha tumba que se sitúa no concello das Pontes de 
García Rodríguez, na provincia da Coruña, e é coñecida desde comezos 
do século XX. Trátase dun túmulo sen estrutura pétrea, formado por te-
rra, no que só apareceron dous vasos campaniformes que foron recons-
truídos no Museo de Barcelona. Os restos foron documentados na base 
do túmulo sobre o piso natural. Un dos vasos foi subtraído hai uns anos 
e non se recuperou aínda. O que queda, que é o obxecto desta descrición, 
está depositado no Departamento de Historia 1 da Universidade de San-
tiago de Compostela. 

O único vaso da Veiga de Vilavella conservado é o de meirande ta-
maño dos dous documentados. Presenta un perfil en S suave, ou campá 
invertida, e rolda os 1,6 litros de capacidade. É un recipiente que amosa 
un acabado moi coidado, de pastas vermellas e brillantes. As súas carac-
terísticas responden ao estilo estándar europeo e correspóndese co tipo 
denominado herringbone variety. Esta decoración, feita coa impresión 
dunha cuncha de berberecho, consiste en organizar o deseño do corpo 
do vaso en bandas horizontais perfiladas con liñas paralelas que ence-
rran liñas oblicuas contrapostas simulando unha espiña de peixe. Estas 
bandas están aliviadas por espazos sen decorar da mesma largura que os 
decorados. A decoración é moi regular: comprende sete bandas de 1 cm 
de largura. As liñas de delimitación das bandas amosan en varios lugares 
restos de impresión que foron borrados polo brunido realizado despois da 
decoración. Este vaso núm. 242 consérvase case completo e é un bo repre-
sentante do estilo dos denominados campaniformes internacionais, ben 
coñecidos en toda Europa, cunhas formas cerámicas que mostran unha 
uniformidade estilística nunca antes atopada no noso continente.

Cara ao 2700 ou 2600 a. C., comézase a documentar este tipo de vasos 
por todo o continente europeo. Trátase de obxectos que son considerados 

Vaso campaniforme
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os representantes materiais dunha mudanza que se opera a grande esca-
la en toda Europa, denominada fenómeno campaniforme. Esta mudanza 
plásmase en todos os niveis da sociedade do momento: aparición das se-
pulturas individuais, emerxencia do guerreiro caracterizado por unha serie 
de elementos de prestixio antes inexistentes (arco e frechas principalmen-
te) e que incorpora nalgún caso obxectos de procedencias distantes, intro-
dución da metalurxia de cobre e ouro, etc.

É difícil demostrar polo momento como chegou o dito fenómeno a 
Galicia, mais seguramente foi pola combinación de varios factores: o mo-
vemento das persoas, e, xa que logo, as ideas que viaxan con elas, e o in-
tercambio de obxectos. Hai dúas teorías principais na actualidade que tra-
tan sobre a súa orixe. Unha delas considera que o campaniforme nace nos 
Países Baixos e se estende desde alí a toda Europa, e a outra entende que a 
súa procedencia se localiza no esteiro do Texo, área onde se atopa unha das 
maiores densidades de xacementos e as datacións máis antigas. En todo 
caso a súa expansión probablemente fose moi rápida no tempo.

O vaso da Veiga de Vilavella presenta unha asociación característi-
ca do esteiro do Texo, na zona portuguesa, e da zona bretoa, en Francia, 
onde os recipientes decorados con cuncha coinciden cos estilos estándar 
europeos. Este estilo paneuropeo en Galicia atópase principalmente do-
cumentado nas tumbas monumentais. Aínda non se coñece con certeza o 
significado deste tipo de vasos, cuxa función podería ser máis variada do 
que se cría, segundo estudos recentes.

As comunidades campaniformes reutilizaban monumentos funera-
rios colectivos de culturas anteriores para realizaren deposicións de enxo-
vais, que adoitan ser interpretadas como enterramentos tamén, mais nes-
te caso de clara vocación individual. Con todo, nos últimos corenta anos 
empezan a encontrarse cada vez con máis frecuencia vasos campanifor-
mes nos asentamentos. Estes son o tipo de xacemento mellor coñecido en 
Galicia para este período.
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O machado de bronce con tope e un ou dous aneis é o obxecto metálico por 
excelencia na Galicia do Bronce Final. Representa unha evolución de tipos 
máis sinxelos e os seus trazos morfolóxicos definitorios (tope e aneis), des-
tinados a facilitar a suxeición a un mango de madeira, están amplamente 
estendidos na Europa do momento. Porén, a súa concentración é salienta-
ble no noroeste peninsular, onde temos noticia de varios centos de pezas 
con estas características.

O exemplar que nos ocupa mide 26,6 cm de lonxitude, 5,9 cm de 
ancho e 3,6 cm de grosor, e pesa 1284,4 g. Temos a certeza de que non 
chegou a ser empregado como machado, xa que —ao igual que moitos 
outros— conserva no extremo o cono resultante de verter o metal fundido 
nun molde bivalvo en posición vertical. Moito menos frecuente é outro 
dos seus trazos: unha funda metálica con decoración en zigzag ou espiña 
de peixe que cobre o perímetro do machado na súa parte superior e que 
tamén impide o seu uso convencional. Este engadido fíxose por sobrefun-
dido —unha vez rematado o machado— empregando unha aliaxe diferen-
te. As análises de composición química (FRX) no corpo da peza dan como 
resultado unha taxa de estaño de máis dun 17 %, mentres que o chumbo 
non chega ao 2 %. A funda decorada, en cambio, contén porcentaxes de es-
taño e chumbo que superan o 30 % e o 10 % respectivamente. Estas fundas 
na zona do talón documéntanse nalgúns outros machados do interior das 
provincias da Coruña e Lugo.

A aparición de características incompatibles co seu uso convencional 
como machados presenta o interrogante da función real destes obxectos. 
Non é descartable que algúns deles fosen utilizados como cuñas ou ciceis, 
pero esta posibilidade non resolve a cuestión. Moitos machados fabri-
cáronse con aliaxes pouco axeitadas para o seu emprego como utensilios, 
ou conservan sinais —como rebabas e aneis obturados— de que nunca 

Machado de talón
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chegaron a estrearse. Por estas e outras razóns deféndese con frecuencia 
a hipótese premonetal, segundo a cal poderían ser unha forma arcaica de 
moeda (acumulable, intercambiable e fácil de reciclar). O feito de que os 
machados aparezan xeralmente agrupados, formando depósitos como re-
sultado da súa ocultación intencional, pode reforzar esta interpretación 
como stocks de metal que tivesen unha función económica.

Esta tendencia a apareceren en forma de depósitos motivou que os 
machados e outros obxectos metálicos do Bronce Final gozasen dunha 
segunda biografía na época contemporánea. Atopados de maneira casual 
no curso de labores agrícolas, o espertar do coleccionismo e do interese 
polo pasado converteunos en bens prezados para eruditos como Ricardo 
Blanco-Cicerón, Santiago de la Iglesia ou Federico Maciñeira. Tras o seu 
paso por estas coleccións privadas, moitos deles consérvanse hoxe nos 
nosos museos. Outras veces fundíronse logo do seu achado.

O obxecto que nos ocupa é un bo expoñente desta longa historia. 
Apareceu en Friol ou Palas de Rei na compaña doutros trece ou catorce 
machados actualmente en paradoiro descoñecido. Ingresou na pequena 
colección particular de Eduardo Álvarez Carballido, quen nos achega as 
primeiras informacións. Décadas máis tarde, en 1970, foi mercado pola 
Fundación Barrié a unha casa de antigüidades e consérvase hoxe no Mu-
seo do Castelo de San Antón.

Os machados de tope e aneis informan, pois, sobre aspectos relevan-
tes da historia de Galicia: non só resultan clave para achegarse á econo-
mía, a tecnoloxía e o universo simbólico do Bronce Final, senón que tamén 
constitúen un elemento omnipresente nos albores do coleccionismo ar-
queolóxico galego. A importancia do machado como obxecto simbólico ten 
unha longa tradición na Prehistoria europea que se remonta cando menos 
aos exemplares líticos puídos do Neolítico. Convén, polo tanto, advertir do 
abuso da hipótese economicista que tende a interpretar moitos depósitos 
metálicos como meras acumulacións de premoeda ou materia prima que, 
por avatares diversos, nunca foron recuperadas. Resulta inverosímil que 
un fenómeno tan recorrente responda a un esquecemento colectivo, que 
centos de quilogramos de metal permanecesen soterrados durante sécu-
los por unha sorte de incompetencia das comunidades do Bronce Final. 
En amplas zonas da xeografía galega os depósitos soterrados unicamente 
conteñen machados, o que sen dúbida é froito dunha selección premedita-
da de carácter ideolóxico.
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Este muíño de man, de vaivén de tipo naviforme, con pedra volandeira 
(xoga) e realizado en granito, apareceu nas proximidades da mámoa da 
Calzada de Mato, situada á saída da corredoira do lugar de Mato, na parro-
quia de Fervenzas (Aranga). Datado entre o 2500 e o 2000 a. C., consérvase 
no Museo Arqueolóxico e Histórico do Castelo de San Antón, na Coruña.

Entre as ferramentas que aparecen en Galicia durante o Neolítico, 
talvez unha das máis esquecidas sexa o muíño de man. O esquecemento 
é inxusto, dada a importancia do útil, mais ten a súa explicación. Cando 
pensamos na pedra puída o primeiro que vén á cabeza son os fermosos 
machados neolíticos, un trebello case seguro que masculino, pois son os 
homes en case todas as culturas os encargados de facer roza e cortar gran-
des árbores. É tamén un obxecto de estatus. O muíño, porén, é un obxecto 
humilde: ao contrario que os machados, nunca se transformou en elemen-
to de prestixio nin moeda de cambio. Non está feito en materiais estraños 
e valiosos, senón en granito, unha das rochas máis abundantes de Gali-
cia. E seica o máis importante para explicar o seu esquecemento: non é 
un obxecto masculino, senón feminino. Muller e muíño ficarán asociados 
estreitamente durante toda a Prehistoria recente. A aparición do muíño 
de man supón unha nova tecnoloxía, vinculada a unha nova práctica eco-
nómica (o cultivo de cereais). Tamén un novo alimento: muíño e fariña 
veñen xuntos, aínda que alén diso se moian landras e outros froitos. 

Non nos decatamos, no entanto, de que as pedras de moer supoñen 
ademais unha nova xestualidade: a muller traballará a partir de agora de 
xeonllos, a vista no chan. Esta postura do corpo, que temos visto en tantas 
reconstrucións de museos, non é inocente, pois vai contribuír á creación 
das diferenzas de sexo que aparecen precisamente durante o Neolítico: os 
homes seguirán ergueitos —cazando, cortando, cultivando—. E, de aquí a 
pouco, mandando como líderes da comunidade. O muíño implica outros 
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cambios na experiencia cotiá das mulleres —e dos homes—. Pensamos 
na pedra como algo esencialmente tanxible. Mais non podemos reducir o 
muíño ao sentido do tacto ou o grande esforzo físico da moenda. O traba-
llo de moer trae consigo toda unha paisaxe sonora, que a partir de entón 
e durante moitos milenios caracterizará a vida nos poboados: un ritmo 
novo. É seguro que xorden a partir do Neolítico novas músicas nas que os 
sons do muíño desempeñan un papel preponderante —como máis tarde 
as tixolas, os sachos ou as botellas de anís—. Mais a primeira percusión 
rítmica e pautada foi a de pedra contra pedra do muíño de man. 

Mesmo o trebello máis cotián ten algo de místico e a moedoira non 
é allea a este fenómeno. As probas disto non son fáciles de atopar, mais 
a deposición dos muíños dentro de foxas en xacementos do Bronce Final 
como Casal de Moaña, Monte Buxel e Cabral (Pontevedra) leva a pensar 
no que os arqueólogos chaman un «depósito estruturado», é dicir, unha 
forma de desbotar lixo na cal están en xogo cuestións simbólicas e non 
meramente funcionais. Por que se non o esforzo de meter as pedras, ás 
veces moi pesadas, dentro dos buratos, que deixan foxa e pedra inutili-
zables? Os muíños da Idade do Bronce, ao contrario que os da Idade do 
Ferro, eran con frecuencia de grandes dimensións, e polo tanto difíciles de 
transportar. Nunha época en que as cabanas eran de pallabarro, en certa 
maneira as pedras de moer constituían a arquitectura das aldeas e fixaban 
os asentamentos —aínda non sedentarios— á terra. Tamén é proba deste 
valor alén do funcional a existencia dalgunhas mans de muíño con decora-
cións, como as achadas no castros de Santa Trega, xa na Idade do Ferro.

Talvez por todas estas razóns (a paisaxe sonora, a xestualidade cor-
poral, a asociación estreita entre muller e obxecto, a simboloxía cultural) 
estes obxectos mudaron pouco durante milenios. Mentres que noutras 
partes da Península Ibérica os muíños circulares se espallaron rapida-
mente durante a Idade do Ferro, o muíño plano no noroeste resistiuse 
a desaparecer, ben que os castrexos coñecían o muíño circular desde o 
século IV a. C. polo menos. Porén, non será até o cambio de era, xa baixo 
a ocupación romana, cando se produza a substitución masiva e xeral desta 
peza —e da súa música e dos xestos—. Os prehistoriadores fan as súas 
fases cos obxectos que máis mudan: estes son os que marcan o ritmo da 
evolución cultural humana (os machados, as espadas, as xoias, as fíbulas). 
Se empregásemos ferramentas como o muíño de man, seguramente con-
tariamos outra historia ben distinta.
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En 1971, en Isorna (Rianxo, A Coruña), as máquinas de dragaxe sacaron 
das augas do río Ulla unha espada moi deteriorada, no lugar coñecido 
como Pozo das Torres. Foi doada ao Museo Arqueolóxico e Histórico do 
Castelo de San Antón da Coruña, onde actualmente está exposta. 

A pesar da súa mala conservación, constitúe unha magnífica mostra 
da arte metalúrxica de finais da Idade do Bronce. A folla, estreita, ten 
tendencia á forma de «lingua de carpa» e está reforzada con dous peque-
nos nervios que conflúen cerca da punta. Son visibles os restos dunha 
decoración de acanaladuras finas, que parecen formar rombos concéntri-
cos e que poderían rodear tamén os grandes chanzos semicirculares, moi 
abertos, chamados ricazos. Conserva vestixios de tres furados, polo que 
a empuñadura, que se perdeu, debeu de estar fixada mediante remaches. 
Foi fundida nun molde, non sabemos feito en que material, aínda que os 
de area compactada a partir dun prototipo feito en madeira permitirían a 
obtención de tan sutís decoracións. 

O seu singular feitío dá nome ao chamado tipo «Isorna», semellante 
ao das espadas coñecidas como de tipo «Monte Sa Idda» (polo xacemento 
sardo), cun deseño pensado máis para cravar que para fender. Constitúe o 
derradeiro estadio evolutivo das espadas da Idade do Bronce, que se data 
por volta do 800 a. C., na transición á Idade do Ferro.

Ao igual que a espada de Isorna, máis da metade das espadas euro-
peas proceden de ríos ou medios acuáticos. En Galicia podemos destacar 
os achados dos ríos Ulla, Miño e Sil, algúns en relacións con vaos e outros 
cun patrón diferente, como o conxunto de Santo Estevo de Ribas do Sil. 
Pero tamén aparecen en terra, relacionadas con puntos de paso na oro-
grafía, cavidades ou penedos, como é o caso da espada de Forcas ou o da 
espada de Mouruás. 

Espada tipo Isorna
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Os autores dan pouca credibilidade á hipótese funeraria, porque 
noutros países europeos onde son ben coñecidos os contextos deste tipo 
tamén aparecen depósitos de armas. Algúns pensan que estas espadas, 
como unha extensión do corpo dos guerreiros, os substituirían dalgún 
xeito en rituais de deposición. De feito, antes de seren amortizadas ou 
mesmo de seren fracturadas intencionalmente, algunhas foron emprega-
das en combate. 

Dende esta perspectiva, xa nas augas, xa nos penedos, a súa oculta-
ción podería responder a un acto público de sucesión ou de competición 
polo poder, mediante o sacrificio de obxectos de valor social, de símbolos 
de rango, que acaso distinguisen a relevancia de certos individuos. Pero 
tamén podería ter un carácter lexitimador sobre o territorio. En calquera 
xeito semella claro, dada a variabilidade de situacións, que non todos os 
depósitos de armas foron motivados e realizados polas mesmas razóns.

No caso do río Ulla, o seu tramo final e o seu esteiro na ría de Arousa 
forman parte desas paisaxes particularmente sinaladas na Prehistoria. 
Apareceu aquí unha especial acumulación de armas metálicas de diferen-
tes momentos da Idade do Bronce, case todas retiradas do leito do río pola 
acción das dragas. Algunhas son importacións e outras producións locais 
que seguen aqueles canons, pero en todo caso exemplifican a importancia 
das interaccións existentes con outras áreas da Europa atlántica a fins da 
Idade do Bronce. 

Pero a adopción da espada non só implica a adopción das tecnoloxías 
metalúrxicas para a súa fabricación, senón tamén do ethos, o carácter do 
guerreiro, e das técnicas corporais requiridas para o seu manexo no com-
bate. Espada e guerreiro forman unha unidade, polo que aquela represen-
ta a extensión do corpo deste. 

Poderíamos preguntarnos se neste caso o guerreiro se adaptou a 
unha espada ou se foi o artesán o que fundiu a espada para alguén en 
concreto. De ser así, poderiamos pensar a espada de Isorna como a per-
sonificación dun personaxe de hai mais de 2800 anos que o río cuspiu a 
través da draga, e que hoxe dorme un novo sono no interior da vitrina 
do museo. Sexa así ou non, esta espada representa a identidade de ex-
presións materiais e prácticas compartidas con terras ben distantes e a 
importancia «acochada» deste mundo da Idade do Bronce na historia de 
Galicia; o ethos reflectido nos poemas de Homero, nos confíns da terra 
coñecida polos gregos.
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Un dos obxectos característicos de fins da Primeira Idade do Ferro 
(ss. IX-V a. C.) nas comunidades de Hallstatt, en Centroeuropa, é a espada 
curta de bronce ou puñal de antenas, alcumado así polos dous remates que 
levan na parte superior do enmangue, coa forma de botóns cilíndricos. 
Esta arma espallouse pola Europa atlántica até o punto de que, durante 
moito tempo, foi tomada como unha proba evidente das invasións célticas 
na Península Ibérica. 

Este tipo de obxectos poñen enriba da mesa o debate que se man-
tén no eido da investigación do mundo dos castros, aínda a comezos do 
século XXI. Por unha banda, hai arqueólogos e arqueólogas que minimi-
zan o papel da guerra nestas sociedades, que cren que os castrexos eran 
eminentemente igualitarios e que consideran as murallas, os poboados 
fortificados e este tipo de armas como símbolos comunitarios. Por outra 
banda, hai investigadores que se apoian máis na antropoloxía cultural e 
política e integran a Idade do Ferro galaica no contexto da Europa cél-
tica, onde o conflito permanente acaso fixese xurdir unha sorte de elite 
guerreira, representada, por exemplo, nas famosas estatuas de guerrei-
ros galaicos expostas en sitios como o Museu da Sociedade Martins Sar-
mento de Guimarães.

Vaia por diante que o autor destas liñas se encadra máis nesta se-
gunda hipótese de traballo. Cómpre sinalar que o desenvolvemento da ar-
queoloxía galega nas últimas dúas décadas forneceu datos que remarcan 
o uso guerreiro deste tipo de puñal. Así, nos arredores dun castro preto 
de Vilalba, afectado pola construción da autovía transcantábrica en 2006, 
apareceu un conxunto de foxas que sen dúbida se corresponden con ente-
rramentos. As cinzas dos defuntos eran soterradas canda potes cerámicos, 
e mesmo algún puñal de antenas. Este costume atopábase espallado en 

Puñal de antenas
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rexións limítrofes como a Celtiberia, onde se constatan necrópoles fune-
rarias nas que se soterraban os líderes guerreiros.

Este descoñecemento case absoluto das necrópoles castrexas e os 
problemas de conservación do metal na aceda terra galega son factores 
que explican a excepcionalidade destes achados no noso país. Un dos 
exemplos máis coñecidos é o conxunto formado por dous puñais de an-
tenas atopados nas escavacións arqueolóxicas efectuadas por Florenti-
no López Cuevillas, na década de 1920, no castro de San Cibrao de Las 
(Punxín-San Amaro, Ourense), a antiga cidade de Lansbriga. Apareceron 
agochados na parede dunha casa. Esta ocultación intencional si que está 
vinculada con prácticas rituais, nas que os puñais non teñen unha funcio-
nalidade guerreira senón máis ben simbólica e votiva. En moitos casos, 
estas armas presentan deficiencias técnicas e funcionais (material pouco 
resistente, pequeno tamaño) que fan pensar neste uso para a exhibición e 
ostentación do poder, a xeito de puñais de parada que serven para pres-
tixiar un individuo.

Sen dúbida, esta arma curta formou parte da panoplia dos guerreiros 
galaicos, canda o escudo circular (caetra), o casco de tipo montefortino, 
lanzas e espadas. Trátase, polo tanto, dun puñal que acae ben para a loita 
corpo a corpo. Durante a Segunda Idade do Ferro estes puñais pasaron a 
ser fabricados en ferro e consolidaron o seu papel como bens de prestixio.

Este semella ser o caso do puñal que traemos aquí, quizais o mellor 
conservado dos que se teñen atopado en Galicia. Foi recuperado nas es-
cavacións do castro de Viladonga (Castro de Rei, Lugo) e atópase exposto 
no museo deste sitio arqueolóxico. Elaborado en bronce, ten unha longura 
de 14,4 cm, unha anchura de 5,1 cm e un peso de 68,72 g. O seu pequeno 
tamaño fai que non sexa efectivo como arma. Alén disto, foi exhumado 
nun contexto de ocupación moi serodio correspondente ao período baixo-
rromano (ss. II-V d. C.). Polo tanto, esta peza estanos a contar unha longa 
historia. En gran medida, era un obxecto de fóra do seu tempo; é dicir, 
un puñal ideado e empregado mil anos antes seguía en uso nunha socie-
dade híbrida como a galaicorromana. Así pois, esta cousa vella e antiga 
remitía a unha fonda tradición que conectaba os habitantes do castro de 
Viladonga cos seus devanceiros. Igualmente, fálanos das diferentes vidas 
que pode chegar a ter un obxecto en sociedade. Os escavadores do castro 
de Viladonga consideran este puñal como un xoguete a pequena escala, 
como unha maqueta que lembra en plena pax romana o pasado guerreiro 
da comunidade castrexa.
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O mundo dos castros do noroeste (c. VIII a. C. - II d. C.) conta cunha rica 
tradición ourive de marcada personalidade formal e técnica, da que é un 
trazo definitorio o emprego do ouro como principal materia prima. Os tor-
ques —obxecto de profundas connotacións sociais e simbólicas— son o 
principal expoñente dela: téñense documentados máis de 150 exemplares.

O presente, procedente do castro de San Lourenzo de Pastor (O Pino, 
A Coruña), consiste nun aro de sección circular con terminais piriformes 
ocos soldados. A decoración do aro organízase en tres zonas, nas que a 
parte central, de superficie lisa, se diferencia dos terzos laterais, recubertos 
con tramos de arame enrolado; o terzo central delimítase mediante dous 
apliques con parellas de espirais de filigrana rematadas nun botón cen-
tral. Esta ornamentación asegurouse con puntos de soldadura á superficie 
do aro. Os terminais probablemente se fundiron nunha única peza. O aro 
mide 40 cm de lonxitude e os terminais 2 × 2,5 cm. Pesa 304,2 g.

As variables morfolóxicas e ornamentais presentes nos torques 
castrexos deron lugar a diferentes propostas de clasificación tipolóxica. 
O exemplar que nos ocupa pertence ao coñecido como «tipo ártabro», 
definido por Luis Monteagudo e caracterizado polo aro de sección circular 
con arames enrolados nos seus terzos laterais e os terminais piriformes. 
O inventario deste tipo ascende a 22 exemplares entre pezas completas e 
fragmentos, correspondentes a 16 achados diferentes. A súa distribución 
xeográfica supera a área que se supón habitada polos antigos ártabros, se 
ben se concentra nas provincias da Coruña e Lugo. Outras áreas do no-
roeste tenden tamén a vincularse con certos morfotipos de torques, mais 
non existe consenso respecto á interpretación precisa deste fenómeno.

A cronoloxía e o significado dos torques son outro obxecto de debate. 
Porén, semella claro que estamos ante un útil polisémico cuxa interpre-
tación non pode cinguirse á de mero adorno de pescozo de propiedade 

Torque

Torque
O Pino
c. II a. C. - I d. C.
Museo Arqueolóxico e Histórico 
do Castelo de San Antón. A Coruña

Xosé-Lois Armada
Óscar García Vuelta



66 / Galicia 100

individual. Sendo certo que as estatuas de guerreiro reflicten esta faceta, 
tamén coñecemos un número crecente de bronces que representan esce-
nas e motivos de sacrificio de vítimas animais nos que o torques aparece 
na condición de ofrenda ou símbolo ritual. Pola súa parte, na iconogra-
fía das diademas-cinto de Moñes (Piloña, Asturias) atopamos xinetes de 
cuxa cabeza xorde unha cornamenta de cervo e que levan torques na man. 
Este uso do obxecto —documentado tamén nunha escena do caldeiro de 
Gundestrup— outórgalles sentido aos axóuxeres presentes nun número 
apreciable de exemplares, feitos mediante a introdución dunha pequena 
peza mineral ou metálica no interior do terminal oco. Esta polisemia debe 
lerse igualmente nun sentido diacrónico, na medida en que as connota-
cións simbólicas dos torques seguramente cambiaron ao longo do tempo. 
Tamén o fixeron as súas técnicas de fabricación. É nunha etapa avanzada 
do mundo castrexo, probablemente a partir do século II a. C., cando debe-
mos situar a expansión de procedementos como o chapado ou o dourado, 
orientados a dotar dunha aparencia áurea superficies de base cobre ou 
prata. Aínda que non puidemos confirmalo, talvez sexa o caso deste tor-
ques, no que o terzo central do aro semella consistir nunha funda tubular 
que oculta un núcleo metálico quizais de inferior pureza. Como apuntou 
Alicia Perea, tamén nun momento avanzado se sitúan outros exemplares 
que, polas súas amplas dimensións ou por certas características técnicas 
e ornamentais, transgriden o ríxido canon que caracteriza este obxecto 
durante boa parte da súa historia.

O que non ofrece dúbidas é a estreita asociación dos torques galai-
cos cos castros. Nun número apreciable de casos —os torques adoitan ser 
froito de achados fortuítos— contamos con noticias da súa aparición no 
interior ou nas proximidades de poboados castrexos. No de San Lourenzo 
de Pastor, ademais do presente —atopado en labores agrícolas— aparece-
ron outros dous torques áureos. Os achados casuais de obxectos de ouro 
castrexos deron lugar en Galicia a unha ampla tradición oral e a avatares 
moi curiosos con variados actores (campesiñado, xoieiros, coleccionistas, 
eruditos…). A principal colección de ourivería castrexa —na etapa pre-
museística de finais do século XIX e comezos do XX— foi a de Ricardo 
Blanco-Cicerón, adquirida décadas despois por Álvaro Gil Varela e actual-
mente no Museo Provincial de Lugo.
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Esta moeda de bronce da serie coñecida como da caetra ou castrensis apa-
receu durante as escavacións arqueolóxicas realizadas en 1986 na praza 
de Santo Domingo, na cidade de Lugo. Mostra un anverso co retrato e a 
titulación do emperador Augusto (31 a. C. - 14 d. C.) e un reverso ricamen-
te decorado no que un escudo redondo (caetra) cruzado por dúas lanzas 
(soliferra) ocupa o lugar central e unha espada curva (falcata) e un puñal 
recto (parazonium, pugio) se sitúan aos seus lados. Todos estes elementos 
se identifican coa panoplia dos guerreiros indíxenas hispanos, en particu-
lar os das rexións montañesas setentrionais e occidentais. Deste modo, a 
emisión puido ter tamén unha finalidade propagandística, ao reivindicarse 
o novo sistema político imperial e a figura de Augusto como conquistador 
dos hispanos no seu conxunto.

Con todo, a moeda da caetra debeu de ser acuñada en primeira ins-
tancia para cubrir as necesidades do exército romano despregado durante 
as guerras cántabro-ástures (26-19 a. C.). Nestes momentos, non téndose 
culminado a anexión efectiva do noroeste peninsular, a circulación mone-
taria tivo que ser practicamente residual na rexión e non deberon de exis-
tir tampouco cecas, polo que o Estado romano tomou a decisión de acuñar 
unha nova moeda a escala local para engraxar a súa maquinaria de guerra. 
Trátase dunha emisión de moeda imperial e castrense, principalmente en 
bronce, pois eran as pezas máis adecuadas para os pequenos intercam-
bios. Conta cunha serie «oficial» (27-23 a. C.) composta por sestercios 
(moi escasos), dupondios (pouco abundantes) e ases (moeda corrente) e 
outra de imitación ou «barbárica» (post. 23 a. C.) integrada unicamente 
por ases. En tempos recentes tense defendido a existencia de numerario 
en prata (denarios) dentro do primeiro conxunto.

As moedas desta serie oficial atópanse con bastante frecuencia nos gran-
des asentamentos militares de época medioaugustea (Rosinos de Vidriales, 
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Herrera de Pisuerga) e no ámbito das cidades que actuarán no futuro como 
capitais conventuais do noroeste: Lucus Augusti (Lugo), Bracara Augusta 
(Braga) e Asturica Augusta (Astorga). Existen indicios ademais que poderían 
sinalar a cidade de Lugo como o lugar no que é probable que se asentase a 
ceca produtora: non só é nesta cidade onde apareceu un maior número de 
exemplares, senón que alén disto, durante as escavacións realizadas na pra-
za de Santo Domingo e no solar de Simeón, foron achados dous cospeis sen 
acuñar con idéntica metroloxía. Así pois, poderiamos estar ante a primeira 
emisión numismática na historia de Galicia.

É a partir destes primeiros asentamentos estables militares e civís 
como se instala o poder romano na rexión, co cal se inicia a construción 
dunha nova paisaxe máis xerarquizada e que responde ás necesidades de 
explotación do territorio e os seus recursos naturais. A moeda comeza a 
fluír agora a través das vellas rutas e as novas estradas que conectan os 
distintos núcleos de poder, ben como medio de intercambio, ben para o 
pago do tributo. É así como estas pezas aparecen tamén nuns castros in-
díxenas que comezan a vivir un irreversible proceso de transformación 
política, cultural, económica e social.

Ao ser os primeiros exemplares que popularizaron o emprego da 
moeda no noroeste, as pezas da caetra conservaron certo prestixio e unha 
ampla aceptación na rexión. Isto explica que se chegasen a producir imi-
tacións oficiosas, formalmente máis rudas. Con todo, a circulación dos 
exemplares «toscos» será máis extensa e a súa acuñación seguirá produ-
cíndose moitos anos despois de rematadas as guerras no norte, tanto para 
pagar aos soldados como para os restantes usos civís. 

Co paso das décadas, a chegada de novo numerario procedente das 
cidades do val do Ebro ou do sur peninsular desprazará paulatinamente 
estas producións cedas. Porén, no momento de seren mobilizados nova-
mente, moitos dos soldados destacados en Hispania nos primeiros tempos 
do Imperio levarán consigo algunhas destas moedas, e é así como apare-
cen en xacementos da afastada Xermania.
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Esta peza foi atopada en 1970 durante a campaña de escavacións arqueo-
lóxicas realizada no castro de Castromao (Celanova, Ourense). Trátase 
dunha sinxela placa rectangular, cun marco moldurado a modo de deco-
ración e un apéndice en forma de lingüeta na súa parte superior. O texto, 
escrito en latín administrativo, recolle un pacto de hospitalidade entre o 
antigo pobo galaico dos Coelerni e un oficial dunha unidade militar roma-
na auxiliar, a Cohors I Celtiberorum.

O hospitium foi unha antiga práctica indoeuropea pola que se daba 
asilo ou algunha forma de adopción aos estranxeiros en igualdade de con-
dicións que os nativos, pero podía ser tamén a forma na que se manifesta-
ba unha relación de tipo patrón-cliente. Inmediatamente tras a conquista, 
este costume foi adoptado polos romanos como un instrumento político, 
polo que comezan a proliferar unha serie de pactos entre comunidades 
locais e altos maxistrados romanos. Na linguaxe, na antroponimia e inclu-
so no tipo de soportes apréciase a rápida latinización do fenómeno, feito 
xa manifesto no documento de Castromao, un dos máis serodios da súa 
clase. A súa datación no 132 d. C. deriva da mención explícita aos cónsules 
daquel ano, G. Xulio Serio Augurino e G. Trebio Serxiano.

Non é tampouco casual que o bronce aparecese entre os restos do de-
rrube dunha edificación á que se lle atribuíu unha posible funcionalidade 
comunal, pois viría resaltar o feito de que sexa a comunidade indíxena no 
seu conxunto e non un individuo particular dentro dela quen asine un pac-
to de hospitalidade a perpetuidade («cos seus fillos e descendentes», reco-
lle o texto) coas autoridades romanas. A presenza dun legado, P. Campanio 
Xémino, viría reforzar esta sanción pública.

Os coelernos, mencionados na Historia natural de Plinio o Vello 
(3.28) ou na Xeografía de Ptolomeo (2.6.41), foron un dos populi que ha-
bitaban no sector nororiental do conuentus bracarensis. Este foi unha das 

Tabula hospitalis

Tabula hospitalis
Castromao, Celanova
132 d. C.
Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense

José Manuel Costa
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tres demarcacións administrativas coas que os romanos reorganizaron o 
territorio do noroeste peninsular despois da súa conquista, a capitalidade 
da cal a exercía a cidade de Bracara Augusta (Braga, Portugal). Segundo 
parece, o castro de Castromao puido ser o núcleo principal (caput ciuitatis) 
dos Coelerni ata polo menos finais do século II d. C., e pódese identificar 
coa Coeliobriga recollida nos textos gregos e latinos. Como sucede con 
moitos outros castros da rexión meridional galega, o asentamento come-
za a ser abandonado durante a segunda centuria en favor doutras solu-
cións de poboamento. Nesta paisaxe plenamente galaicorromana, logo 
de cidades como Lugo, Braga ou Chaves, os uici ou núcleos secundarios 
puideron pasar a exercer a capitalidade comarcal, mentres uillae, aldeas 
e pequenos poboados abertos acaso artellasen a explotación do territorio 
a unha escala menor. 

Moi pouco é o que sabemos de G. Antonio Aquilo, o outro asinante do 
documento e de facto patrón dos Coelerni. Dado o seu rango militar debeu 
de tratarse dun cabaleiro (eques, segundo a escala da nobreza romana) e a 
súa procedencia puido ser hispana, en concreto da cidade de Noua Augusta 
(Lara de los Infantes, Burgos), situada dentro da mesma provincia —Hispa-
nia Citerior Tarraconensis— á que supoñemos que pertenceu Castromao. 

A respecto da Cohors I Celtiberorum, tivo que tratarse dunha unidade 
auxiliar equitata (mixta de infantería e cabalería) e quingenaria (duns 600 
efectivos) e seguramente recibise o privilexiado título de ciuium Romanorum 
(de cidadáns romanos, aínda que non todos os seus integrantes o fosen). 
Crese que estivo asentada no forte da Cidadela (Sobrado dos Monxes, A Co-
ruña) e que dependía da Legio VII Gemina destacada en León. A tabula de 
Castromao é a primeira evidencia documental da súa presenza en Hispa-
nia logo de varias décadas de estadía no norte de África (os seus recrutas 
primixenios deberon de provir da Celtiberia). Polo que parece o seu rango 
de acción non se limitou á contorna inmediata da súa base (a cabalo entre 
Lucus Augusti —Lugo— e Brigantium —A Coruña—), senón que probable-
mente se estendeu por toda a zona galaica e ástur e gardou especial relación 
coa explotación dos ricos recursos auríferos da rexión.
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Estamos ante unha lucerna ou candil romano que imita a forma dunha 
cabeza humana con trazos negroides. Cunhas dimensións de 9 cm de lon-
go e 6 de alto, trátase dunha peza de reducido tamaño fabricada mediante 
o uso da fundición en bronce e que conta cunha pátina marrón verdosa. 
Componse dun corpo ou depósito (infundibulum) que posúe na súa parte 
superior un orificio de alimentación. A presenza dunha bisagra na par-
te anterior desta abertura indícanos que nalgún momento posuíu unha 
tapa móbil que evitaba o derramamento do combustible. Presenta no seu 
extremo anterior unha asa (ansa) que así mesmo perdeu parte da súa 
decoración. O pico (rostrum) aproveita o queixo da figura. O pelo está 
representado mediante trazos incisos cruzados, mentres que se esaxera o 
resto de detalles anatómicos, con grandes ollos, nariz ancho e pómulos e 
queixo marcados. 

As lucernas supoñían unha parte esencial da vida cotiá de calquera 
familia, xa que constituían un dos medios de iluminación máis comúns 
para as vivendas e asistían a tenue luz que proporcionaban fogares e bra-
seiros. O exemplar que presentamos posúe dúas calidades que o fan des-
tacar: a fabricación en metal e a súa temática decorativa. Tanto o propio 
material, o bronce, como a técnica desenvolvida na súa fabricación supo-
ñen un superior custo respecto daquelas fabricadas en cerámica, moito 
máis abundantes dentro dos achados arqueolóxicos. A utilización de mo-
tivos derivados da anatomía humana é frecuente en múltiples culturas e 
épocas. A representación presente no noso exemplar supón unha visión 
case caricaturesca de determinados trazos étnicos. A temática denomina-
da de «negro» ou «etíope» encóntrase xa desde tempos exipcios e gregos, 
e resulta unha iconografía frecuente no Mediterráneo sobre as lucernas, 
polo menos dende o século III a. C. Estas calidades converten a peza nun 
auténtico obxecto suntuario. 

Lucerna

Lucerna
Taboexa, As Neves
c. III-IV d. C.
Museo de Pontevedra

Erik Carlsson-Brandt Fontán 
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O seu achado aconteceu no castro ou Coto de Altamira, situado en Ta-
boexa (As Neves, Pontevedra). O obxecto forma parte do amplo conxunto 
de bronces que ao longo dos anos apareceron neste xacemento e actual-
mente consérvase no Museo de Pontevedra. O descubrimento prodúce-
se con ocasión das primeiras escavacións arqueolóxicas que se levaron a 
cabo, durante o ano 1929, dirixidas por Cayetano de Mergelina e o profesor 
Sebastián González García-Paz. Con posterioridade realízase unha nova 
intervención en 1976, de man de A. García Alén e P. Acuña, durante a que 
se acharon novamente numerosos restos. Con todo, algunhas das pezas 
na actualidade conservadas son de procedencia accidental ou froito das 
abondosas escavacións furtivas. A escasa información que transcendeu fai 
que este xacemento se manteña como un gran descoñecido, dado que as 
campañas de escavación xamais chegaron a ser publicadas. Por riba, os 
achados carecen na súa maioría dun contexto arqueolóxico e tívose que 
recorrer a unha cronoloxía baseada no uso de paralelos, consonte a cal se 
propón unha datación que sinala a contorna dos séculos III e IV d. C. para 
o conxunto de estes bronces, no que se inclúe a nosa lucerna. Así mesmo, 
a aparición de restos de escouras e lingotes de metal en bruto apunta á 
probable existencia dun obradoiro onde os artesáns seguramente produ-
cisen estas pezas. 

A presenza da lucerna manifesta a difusión de bens chegados a través 
das rutas e circuítos comerciais establecidos na etapa romana. As ideas e 
as modas frecuentemente arriban na forma de obxectos a través dos in-
tercambios efectuados entre distintos grupos que adquiren as novidades 
a modo de elementos de diferenciación social, polo seu valor suntuario ou 
sinxelamente pola súa finalidade decorativa. Estes estilos e iconografías 
serán á súa vez paulatinamente asimilados dentro da cultura material, e en 
ocasións poderán ser copiados e pasarán a ser producidos a escala local.
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O xacemento arqueolóxico do Monte do Facho, no extremo occidental da 
península do Morrazo, dentro da parroquia de S. Andrés do Hío (Can-
gas do Morrazo, Pontevedra), érguese con 184 m de altura nunha costa 
acantilada —Costa da Vela ou Soavela— e bañada polas augas do océano 
Atlántico. Sen dúbida, o máis coñecido deste xacemento é a aparición dun 
importante conxunto de altares romanos, que unha serie de escavacións 
recentes contextualizou no marco dun santuario galaicorromano serodio 
(séculos III-IV d. C.), situado na cima do monte e dedicado ao deus lar 
Berobreo. Dentro dese amplo conxunto de altares, destaca pola súa forma, 
pero máis aínda pola súa decoración, esta peza anepígrafe (sen inscrición) 
atopada dentro dun grupo delas que aparecían caídas, mais aínda dentro 
da área do santuario dedicada á colocación dos altares e, polo xeral, próxi-
mas ao seu lugar de colocación orixinal.

Trátase dun altar de conformación fusiforme con cabeza alta e moi 
decorada, campo epigráfico tamén decorado e carente de inscrición, e pé 
ou fincón conformado como mera proxección do corpo da peza, que se es-
treita ata terminar en punta. Forma e decoración que se adecúan a un dos 
grupos morfolóxicos máis comúns entre os definidos para o santuario ga-
laicorromano do Facho, para o que chegamos a contar con algún paralelo 
case idéntico. Un tipo de ara que se caracteriza por unha cabeza troncocó-
nica cun pequeno focus no seu remate, en ocasións acompañado de rolos 
ou pulvini, e unha decoración a base de rectángulos ou arcos reafundidos 
na parte central e debaixo dun motivo semicircular. Neste exemplo des-
taca a reinterpretación que se fai dos pulvini como mero elemento deco-
rativo que abandona a súa posición orixinal —no remate, flanqueando o 
focus— para ser usado abundantemente na ornamentación de toda a parte 
superior da ara, que adquire así un curioso e barroco aspecto. O máis rele-
vante desta peza, e a razón de que mereza un tratamento individualizado, 

Ara ao deus Berobreo

Ara ao deus Berobreo
Santo André de Hío, Cangas
c. III-IV d. C.
Colección Municipal do Concello de Cangas

José Suárez
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é a estraña decoración que presenta no lugar correspondente ao campo 
epigráfico: un deseño cruciforme conseguido mediante a combinación de 
liñas rectas, pequenos círculos e puntos. Trátase dunha decoración inci-
sa e non plástica, como a da cabeza da peza, e con contido claramente 
simbólico que parece substituír a epígrafe coa dedicatoria á deidade pagá 
existente na maioría das restantes aras do santuario.

O feito de se tratar dun símbolo estraño no conxunto do Facho, a 
súa configuración cruciforme e os seus paralelos en pezas xa claramente 
cristiás como a lauda funeraria de Seira (Padrón, A Coruña), así como 
a súa vinculación máis ás artes metálicas ou téxtiles que ás pétreas, in-
dúcennos a interpretar, aínda con carácter de hipótese, esta peza como 
un posible exemplo da introdución do cristianismo nun santuario pagán, 
expresando quizais un proceso de substitución do culto realizado sobre o 
mesmo espazo sagrado e conservando en parte os antigos ritos, algo que 
podería explicar o feito, constatado arqueoloxicamente, do abandono sen 
destrución dese santuario. Por outra banda, a forma desta ara é seme-
llante ás que definen os tipos máis evolucionados dentro do conxunto, 
algunhas aínda coa fórmula epigráfica pagá, o que redundaría nesa con-
tinuidade pagano-cristiá.

Non obstante, este altar, baixo esa aparencia de reiteración das for-
mas comúns no santuario ao deus dese monte hoxe coñecido como O Fa-
cho, esconde mudanzas definitivas no concepto de altar. A diferenza que 
presenta non está unicamente na aparición de elementos novos no reper-
torio decorativo, senón que manifesta tamén indicios dunha verdadeira 
«deconstrución» da ara pagá, cuxos elementos servirán para unha rein-
vención deste tipo de monumento, agora en clave local e con referentes 
cristiáns, estes a través dunha simboloxía que non substitúe a materia-
lidade cultural preexistente, senón que se introduce nela. En definitiva, 
esta peza non só expresa o cambio de crenzas, senón tamén a singulari-
dade e a riqueza expresiva desta mudanza nun marco, o galaico, dotado 
dunha marcada identidade e potencialidade creativa a finais da antigüida-
de. Unha obra escultórica pequena e de aspecto basto, mais tamén unha 
alegoría en pedra, en fin, da complexa realidade histórica pola que tran-
sitaron Prisciliano, Exeria, Orosio ou Itacio e na que se puxo en escena a 
primeira ruptura política co Imperio Romano.
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Esta famosa peza atopábase, servindo de mesa de altar, na igrexa de Nosa 
Señora da Ermida, no concello de Quiroga (Lugo). En 1877 foi trasladada, 
primeiro ao Seminario de Lugo e, posteriormente, ao Museo Diocesano da 
mesma cidade, onde se atopa na actualidade. 

Trátase dun taboleiro circular realizado en mármore gris veteado, ca-
racterístico das próximas canteiras do Incio. Mide 95 cm de diámetro e 6 
cm de grosor. Unha das súas caras está tallada en baixorrelevo, mentres 
que a outra non está labrada. Na cara tallada represéntase un monograma 
coas letras gregas alfa e omega colgando das súas aspas, e un bordo cun do-
bre cordón de grandes perlas, cunha inscrición no medio. Esta inscrición 
percorre todo o bordo e está realizada a bisel, en letra capital cadrada. Nela 
pódese ler a seguinte frase en latín: «+ AURUM VILE TIBI EST ARGENTI 
PONDERA CEDANT PLUS EST QUOD PROPRIA FELICITATE NITES». 

O monograma con alfa e omega representa a Cristo, como princi-
pio e fin de todas as cousas, e a inscrición, seguindo a proposta de Ángel 
del Castillo, podería traducirse como «O ouro é vil para ti, as riquezas de 
prata abátanse, máis é o que brillas pola túa propia felicidade». Trátase, 
xa que logo, dunha peza con marcado carácter relixioso cristián, que por 
unha banda invoca a Cristo e por outra exhorta a rexeitar as riquezas a 
favor da felicitas (ou sabedoría) cristiá. Este tipo de expresións son ca-
racterísticas do primeiro cristianismo e recollen influencias de distintos 
textos do Antigo e do Novo Testamento, como o Libro dos Salmos, e os 
escritos dos Pais da Igrexa.

Segundo as características tanto da peza como da inscrición, a maior 
parte dos autores consideran que se pode datar en torno ao século V d. C. ou 
inicios do século VI d. C. Deste xeito, o crismón de Quiroga acaso constitúa 
unha das primeiras manifestacións de arte cristiá no noroeste peninsular. 

Crismón de Quiroga

Crismón de Quiroga
Quiroga
Finais V d. C. ou inicios VI d. C.
Museo Diocesano de Lugo

José Carlos Sánchez Pardo
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En canto á súa función orixinal, tradicionalmente pensábase que se 
trataba dunha placa feita para estar encaixada e visible na fachada dunha 
igrexa. Con todo, as interpretacións máis recentes consideran que é unha 
mesa de altar, ben de carácter eucarístico ou ben auxiliar aos servizos li-
túrxicos. Nese sentido, como indica Isaac Sastre, podería tratarse dunha 
mensa conmemorativa disposta nun ámbito de tipo funerario-martirial. 
Algunha proposta incluso considera que o monograma puido estar recu-
berto de bronce.

En todo caso, o que parece evidente é que o crismón de Quiroga cons-
titúe, pola súa calidade e características, unha peza bastante excepcional 
na Península Ibérica. Tan só se coñecen paralelos en Puig de Sant Andreu 
(Xirona), A Encarnación (Sevilla) e Cap des Port (Menorca), ademais do 
pouco coñecido crismón en pedra calcaria que se atopaba no atrio da igre-
xa de San Pedro de Leis (Muxía). En todo caso, si se trata dun modelo moi 
estendido polo Mediterráneo oriental en época tardoantiga, especialmen-
te no Imperio Bizantino.

A presenza dunha peza destas características indícanos o cedo da im-
plantación do cristianismo nesta zona interior de Galicia. Isto concorda 
ben co feito de que Quiroga sexa unha das primeiras parroquias consta-
tadas no noroeste peninsular, xa que aparece mencionada no chamado 
Parroquial suevo, de metade do século VI. Por outra banda, a mención ao 
ouro e a prata no epígrafe é moi apropiada nesta zona, próxima as explo-
tacións auríferas do Courel e as Medulas do río Sil. 

Xa que logo, é probable que o crismón formase parte do mausoleo 
funerario dun importante personaxe desta rica zona mineira en torno ao 
século V ou inicios do VI. O seu autor ou promotor debeu de ter, ademais, 
coñecemento e influencias da arte oriental, algo que se pode poñer en re-
lación cos contactos comerciais entre o noroeste peninsular e o ámbito 
bizantino neste período e as viaxes a Oriente de aristócratas galaicos como 
Hidacio, Paulo Orosio ou Exeria.

Finalmente, cabe destacar as tradicións asociadas ao santuario de 
Nosa Señora da Ermida, no que apareceu este crismón. Trátase dun san-
tuario moi popular, no que se celebra unha concorrida romaría anual. 
Sabemos que a xente tiña o costume de limar os bordos do crismón, xa 
que consideraban que tiña propiedades milagrosas. Ademais, existe unha 
tradición popular de que a estatua da virxe apareceu nos restos dun tem-
plo moi antigo situado nun outeiro próximo ao pobo actual. Todo isto 
reforza o interese e valor do crismón de Quiroga.
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O afán por emularen modelos imperiais, nun intento de lexitimárense e 
reforzaren os seus propios fundamentos de poder, é coñecido na maioría 
das monarquías que se foron asentando nos antigos territorios romanos. 
No caso suevo, tal fenómeno fíxose especialmente evidente a través das 
cuñaxes monetarias de Requiario, rei suevo entre o 448 e o 456, quen 
controlou os territorios da antiga Gallaecia e en sucesivas campañas deu 
dominado tamén practicamente todo o oeste e o sur da Península Ibérica. 
Convertido ao catolicismo, foi o primeiro rei bárbaro desta condición. Foi 
igualmente o primeiro rei bárbaro que inscribiu o seu nome nunha moeda, 
por máis que esta preservase no anverso a efixie de Honorio, desaparecido 
había xa un cuarto de século.

Só catro exemplares se conservaron das moedas de prata de 2,275 gra-
mos (siliqua) acuñadas por este rei, e de dúas coñecemos a procedencia: 
Lanhoso, 12 quilómetros ao nordeste de Braga, e Vila Nova de Gaia, na 
marxe esquerda da desembocadura do Douro. O interese destas moedas 
está no reverso: a lenda IVSSV RICHIARI REGES arrodea unha coroa de 
loureiro en cuxo centro se inscribe a abreviatura BR, coas letras coloca-
das a esquerda e dereita do tramo inferior dunha cruz latina, como clara 
indicación da oficina de cuñaxe, a ceca, de Braga. Esta proclamación da 
monarquía de Requiario, asociada a un obradoiro de moeda bracarense, 
marca un fito na historia das cuñaxes dos reinos bárbaros. O rei é o centro 
do poder e Braga, capital da provincia romana, a súa sede, que ningunha 
tradición avalaba como lugar precedente de produción monetaria. O reino 
asume a lingua do poder imperial, que é o latín, e remite a súa comparanza 
á figura de Honorio, morto bastante antes de o mesmo Requiario chegar 
ao poder. Era o emperador que ostentaba a púrpura de Occidente na épo-
ca en que os suevos se asentaran en Gallaecia e que se negara a asinar un 
acordo con eles. O uso do seu modelo probablemente pretenda reivindicar 

Moeda do rei Requiario

Moeda do rei Requiario
448 d. C. - 456 d. C.
Staatliche Museen zu Berlin. Alemaña

Pablo C. Díaz
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un pacto, fose real ou ficticio, manifestar que o reino suevo fora recoñe-
cido legalmente por Honorio, ou quizais simplemente evocar un reinado 
que interpretaban como prestixioso. En todo caso a moeda reivindica a 
lexitimidade do primeiro reino bárbaro constituído sobre territorios do 
Imperio Romano, aínda antes da desaparición formal deste. Non sabemos 
cantas moedas se acuñaron, é imposible detectar se houbo diversas emi-
sións, imposible tamén saber se se emitiron coincidindo cun acontecemen-
to específico, mais parece claro que non tiñan unha finalidade económica 
senón autocelebrativa, o que xustificaría a mesma elección da prata como 
metal de cuñaxe, cando o sistema monetario romano se baseaba no ouro. 
Dentro dos plans de Requiario por se facer dono de toda Hispania, as cu-
ñaxes situábano ao nivel dun caesar, con poderes sobre toda a península. 
Ignoramos, xaora, se estas moedas chegaron alén dos aproximadamente 
75 quilómetros que separan Lanhoso do Porto, mais son, en todo caso, 
un importante testemuño da propia conciencia alcanzada pola monarquía 
sueva e do seu afán por se equiparar ao Imperio mesmo.
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É unha lápida feita en granito de 0,82 metros de longo por 0,49 metros de 
ancho. A inscrición que leva gravada, da que logo imos falar, está datada 
no ano 573 (Era 611). A dita peza estivo situada nunha das naves da pe-
quena igrexa de San Pedro de Rocas até que, nalgún momento entre 1970 
e 1972, foi trasladada ao Museo Arqueolóxico Provincial de Ourense, onde 
permanece até hoxe en día.

Rocas constitúe un testemuño singular na historia do monacato ga-
lego. Trátase dunha igrexa escavada integramente nun dos afloramentos 
rochosos que caracterizan este lugar do concello de Esgos, preto da cidade 
de Ourense. A singularidade de Rocas non remata aí. Considérase un dos 
exemplos máis evidentes da conexión entre vida anacorética e monástica 
en Galicia e, ao mesmo tempo, tense polo primeiro exemplo documentado 
de mosteiro propiamente dito na historia galega.

A conexión de Rocas cos anacoretas, os homes que vivían en soida-
de, afastados do mundo por mor da súa opción relixiosa, ten que ver coa 
propia historia universal do monacato, pero tamén cunha visión máis con-
temporánea da propia contorna xeográfica deste mosteiro. A simplicidade 
da súa arquitectura e a presenza de covas e outras construcións na rocha 
adoitan ser relacionadas coa vida eremítica. Un anacoretismo que tamén 
é visto como característico das orixes monásticas da Ribeira Sacra, un te-
rritorio ao que Rocas tende a asociarse. De todos os xeitos, a conexión 
de Rocas co eremitismo está lonxe de estar demostrada e máis parece, 
como acabamos de comentar, herdanza dunha tradición historiográfica e 
influxo da visión recente deses lugares.

É Rocas o máis antigo testemuño de vida monástica en Galicia? Aí é 
onde o comentario sobre a nosa lápida volve cobrar importancia. Escrita 
en carácteres visigóticos e atravesada horizontalmente por unha cruz epis-
copal sogueada, na inscrición fálase dunha herdanza (hereditas), seguida 
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por cinco ou seis nomes de varón e a data previamente sinalada. Cómpre 
dicir que a interpretación, e a propia lectura, da epígrafe suscita moitas 
dúbidas e discusións. Debate que se traslada á propia lápida, xa que hai 
quen a considera copia dun orixinal perdido. As preguntas, en calque-
ra caso, sucédense: é unha peza na que se conmemora a fundación de 
algo ou, máis ben, a súa recepción por un grupo de herdeiros? Ese algo 
pódese dicir que é xa un mosteiro? Trátase de Rocas ou pódese referir a 
outro lugar? O certo é que ningunha destas preguntas ten unha resposta 
rotunda e clara. De todos os xeitos, hai unha tendencia maioritaria a ver 
nesta epígrafe a primeira manifestación documental da vida cenobítica 
en Galicia, xa no período suevo.  E, aínda máis, tendo en conta que pode 
tratarse dunha herdanza, a data «fundacional» do mosteiro habería que 
adiantala varios anos.

A historia de Rocas pode servir como paradigma da historia do pri-
meiro monacato galego. Estamos a falar de mosteiros de orixes mal coñe-
cidas e problemáticas e grandes baleiros documentais para seguir a súa 
evolución. De feito, non volvemos saber máis nada de Rocas até o ano 
1007, data do primeiro dos documentos do seu fondo. Nel cóntasenos 
unha fermosa historia, con arrecendos de lenda, sobre a refundación da 
vida monástica neste lugar nos tempos do rei Afonso III (finais do sécu-
lo IX - principios do X) e a súa necesaria reconstrución, nese ano 1007, 
reinando outro Afonso, o quinto da serie. Que foi de Rocas entre finais do 
século VI e finais do IX? Nada sabemos. E pouco máis podemos dicir da 
súa historia entre a súa refundación e os tempos de Afonso V.

Tamén Rocas pode servir como exemplo doutra realidade histórica do 
monacato galego. Estes pequenos mosteiros orixinais en pouco se parecen 
ás grandes casas que, a partir do século X, van exercer un poder e un pro-
tagonismo esenciais para comprender a sociedade da Galicia medieval.
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O chamado sarcófago de san Martiño é unha peza de pedra calcaria con 
cavidade antropomórfica, decorado na súa parte frontal e na súa tapa con 
baixorrelevos figurativos, construído hipoteticamente para gardar as re-
liquias do santo, e ten un duplo significado. Por unha banda, o relativo 
ao momento no cal se elabora, o século XI, cando a Igrexa galega está a 
reconstruír un organigrama e unha identidade e atopa na recuperación de 
Martiño de Braga o entroncamento co pasado glorioso do período suevo, 
no que acadara, baixo a súa dirección, un tempo de especial esplendor. 
Por outra banda, o significado intrínseco do personaxe nese pasado que 
se pretende recuperar. A iconografía do sarcófago representa a Martiño 
falando desde a súa cátedra episcopal, ou quizais desde a presidencia 
dunha reunión conciliar, perante unha audiencia que ben podía ser a dos 
seus colegas no episcopado, sen descartarmos que fosen magnates do rei-
no para cuxa educación escribiu algúns dos seus textos, ou unha mestura 
de ambos os dous.

Martiño é unha figura difícil de definir. Trátase dun misioneiro, pro-
bablemente de orixe oriental, que as fontes asocian coa conversión dos 
suevos ao catolicismo e a reorganización da estrutura eclesiástica galega 
entre os anos 550 e 579. A procedencia de Oriente e a coincidencia da 
súa chegada coa irrupción bizantina no Mediterráneo occidental levaron 
a relacionar a aparición de Martiño cunha ofensiva diplomática bizanti-
na. Non esquezamos que no 552, tras a petición de axuda do pretendente 
Atanaxildo contra o rei visigodo Axila, as tropas de Xustiniano entraran 
na Península Ibérica; cando foron cominadas a irse, logo da vitoria de 
Atanaxildo, decidiron permanecer e apoderáronse de boa parte da franxa 
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meridional e levantina. Nestas condicións os bizantinos puideron procu-
rar alianzas contra os godos e os suevos eran candidatos óptimos.

Isto non significa que Martiño fose necesariamente un enviado polí-
tico. Os textos insisten na súa condición de monxe; unha das súas primei-
ras iniciativas foi fundar un mosteiro en Dumio, que se convertería no seu 
centro de actuación e núcleo de irradiación do monacato a toda Gallaecia. 
Ben logo Martiño foi elixido bispo na mesma fundación monástica, devida 
simultaneamente en sé episcopal. Eses mesmos textos gaban a súa tarefa 
como misioneiro e os esforzos por levar a ortodoxia a todos os habitan-
tes de Gallaecia. Visto así, a conversión puido ser un efecto paralelo do 
acordo estratéxico, quer imposta polos bizantinos, quer voluntariamente 
aceptada polos suevos como parte dunha alianza de longo alcance fronte 
ao inimigo común visigodo. A conversión, xaora, servía igualmente para 
aumentar a cohesión entre os suevos e os provinciais galegorromanos, en 
especial coa súa xerarquía relixiosa, coa idea de construíren unha entidade 
política forte. Unha vez elevado a metropolitano da Igrexa de Gallaecia co-
rrespondeulle a Martiño a tarefa concreta de poñer orde nas crenzas e de 
reorganizar as estruturas diocesanas tras a conversión sueva, aspecto que 
comportaba enfrontarse a un problema múltiple. Por unha banda impuxo 
a disciplina no caos litúrxico e xerárquico provocado pola importancia da 
confluencia priscilianista no período precedente, e pola outra foi necesario 
pactar en que condicións o clero e os fieis arrianos se integraban na nova 
estrutura unificada; por último debeu atallar a proliferación de prácticas 
supersticiosas ás que a ausencia dun clero organizado dera ás.

Esas tarefas coñecémolas pola mesma obra literaria de Martiño, que 
inclúe traballos ascéticos, litúrxico e morais, estes cunha forte inspiración 
na obra de Séneca. Entre eles destaca a súa Formula vitae honestae, un 
tratado dirixido ao rei Miro co cal pretende infundir no rei e na súa contor-
na aristocrática toda unha serie de valores morais que coida deben guiar 
a actuación dos homes e especialmente a do bo gobernante. Con todo, o 
traballo máis coñecido de Martiño é o sermón De correctione rusticorum, 
un verdadeiro compendio da vida campesiña que nos ofrece a imaxe dun 
medio rural apegado a prácticas de relixiosidade que se identifican cun 
mundo precristián. Non se trataba tanto da supervivencia dunha relixión 
pagá sistemática canto de formas populares nas que un conxunto de sím-
bolos animistas se resistía a desaparecer fronte ás crenzas cristiás. O texto 
difundiuse masivamente en toda a Idade Media europea.
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A chamada «ara de San Paio» é unha mesa de altar composta de dúas 
pezas: unha placa marmórea funeraria romana e precristiá, colocada 
sobre un semifuste pétreo de época indeterminada cunha inscrición de 
época románica.

A placa ou taboleiro do altar está realizada en mármore branco e ten 
forma rectangular. As súas dimensións son 88 cm de longo por 68 cm de 
largo e 7 cm de grosor. Na súa parte superior presentaba un marco cunha 
moldura plana e dentro del unha inscrición romana en letras capitais: 
«D. M. S. ATI AM OETAT TETLVM PS A VIRI AEMO NEP TISPIANOXVI 
ETS F C». Trátase, xa que logo, dunha inscrición de carácter funerario data-
ble arredor do século I d. C. e dedicada, como era habitual nese contexto, aos 
deuses manes. Esta inscrición foi borrada en 1601, por orde do arcebispo de 
Santiago a instancias de A. de Morales, «por estimala inadecuada para un 
altar», e no seu lugar gravouse unha dedicatoria cristiá. Non obstante, con-
servouse un debuxo que nos permite coñecer o seu aspecto e contido.

Canto ao semifuste ou soporte do altar, trátase dunha peza de pedra 
semicilíndrica que mide 121 cm de altura por 40 cm de diámetro. Na súa 
fronte contén unha epígrafe que polas súas características pode datarse 
arredor do século XII e que di: «Cum Sancto / Jacobo / fuit hec adla/ta 
columna araque scri/pta simul que super est / posita cuius discipuli sacr/
arunt credimus ambas ac / ex his aram constitue/re suam» («Co corpo de 
Santiago veu esta columna, e xuntamente a ara escrita que está enriba; e 
cremos que os discípulos consagraron ambas e as constituíron en altar»).

A tradición compostelá considera que ambas as pedras chegaron co 
corpo do apóstolo e que foron os seus discípulos os que construíron e con-
sagraron o altar. Posteriormente, co descubrimento do corpo, mantívose 
este conxunto como altar das primeiras basílicas compostelás erixidas po-
los reis ástures no século IX.

Ara de San Paio de Antealtares
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No entanto, se nos atemos á información fiable de que dispoñemos 
sobre a ara, só podemos asegurar que no século XIII se atopaba no mos-
teiro de San Paio, encaixada debaixo do altar maior e arrodeada de catro 
columniñas figuradas románicas do século XII. Aí estivo ata polo menos o 
século XVI. Na actualidade exponse no Museo Sacro do mosteiro de San 
Paio de Antealtares.

Reconstruír a historia desta peza antes do século XII é máis difícil. 
Algúns autores, como Guerra Campos, consideran que o taboleiro é o an-
tigo titulus do mausoleo romano identificado como tumba de Santiago, 
transformado logo en oratorio cristián e mantido despois como altar da 
basílica. Outros autores xulgan probable que a ara de San Paio sexa o pri-
mitivo altar ao que se refiren a acta de consagración da catedral de San-
tiago (un documento datado no 899, malia que dá a impresión de que foi 
alterado posteriormente) e o Códice Calixtino no século XII. En todo caso, 
parece lóxico pensar que a placa de mármore proveña dunha necrópole 
romana (quizais da propia necrópole detectada baixo a catedral de San-
tiago, aínda que non se pode descartar unha procedencia máis distante) e 
que fose reutilizada como taboleiro de altar arredor do século IX-X, cando 
se constrúen as primitivas basílicas en honor do apóstolo Santiago. É pro-
bable que nese mesmo momento se lle engadise como soporte o semifuste 
pétreo, cuxa procedencia é descoñecida, aínda que algúns autores apun-
tan a unha orixe romana tamén para el. Cara á metade do século XII, por 
mor das reformas de Xelmírez na catedral, suponse que se trasladou a ara 
ao mosteiro de San Paio, momento no cal debeu de realizarse a inscrición 
do soporte e encastarse baixo o novo altar románico de catro columniñas.

Tal e como indica Isaac Sastre, resulta estraño que este altar non ti-
vese loculus ou oco para albergar as reliquias, como era habitual na Idade 
Media. Quizais isto se explique, segundo este autor, polo contexto relixio-
so no que se achaba a ara de San Paio, no suposto sepulcro do apóstolo 
Santiago, o cal faría innecesarias as reliquias. Este autor tamén sinala que 
a estrutura da ara é moi similar á doutros altares de época visigoda e astu-
riana, o que reforza a hipótese da súa ensamblaxe nese momento.

Como se pode observar, esta peza é interesante por ser especialmen-
te representativa dos distintos pero entrelazados camiños que percorren 
a tradición e a investigación arqueolóxica á hora de explicar a historia do 
culto apostólico en Santiago de Compostela.
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É un mapamundi copiado nos folios 34v-35r do beato que se conserva no 
Arquivo da catedral de El Burgo de Osma. O dito códice leva por data o ano 
1086 e foi elaborado por Pedro e Martiño, este último posiblemente o ilumi-
nador e, xa que logo, responsable do noso mapa. Malia conservarse no ar-
quivo catedralicio da cidade soriana, a maior parte dos estudosos coinciden 
en sinalar que este libro foi confeccionado no mosteiro leonés de Sahagún.

Co nome de beatos coñécense os códices que transmiten os Comenta-
rios ao Apocalipse. Esta é unha obra atribuída ao chamado Beato de Lié-
bana, quen viviu no século VIII, e que tivo unha gran difusión nos medios 
letrados da cristiandade altomedieval. Xunto á importancia e significado 
do seu texto, un dos aspectos máis salientables da tradición manuscrita 
dos beatos é que, na súa maioría, son códices iluminados. E, dentro destas 
imaxes, sobresaen os mapamundis, nos que se mesturan os coñecementos 
e ideas xeográficos da primeira Idade Media co desexo de debuxar a diás-
pora apostólica polo mundo e, polo tanto, a universalidade da Igrexa.

Posiblemente o mapamundi dos beatos máis completo e rico en de-
talles sexa este de El Burgo de Osma. Nel, coa típica disposición cartográ-
fica da época, na que o eixo principal é leste-oeste no canto de norte-sur, 
vemos representados os tres continentes dispostos arredor dun esque-
mático mar Mediterráneo e rodeados por unha estreita franxa oceánica 
que está salpicada por grandes peixes e carteis que levan os nomes das 
illas que representan. Hai un cuarto continente, situado no extremo me-
ridional do mundo, a modo de terra incognita. Está presidido por un sol 
ardente e un xigantesco esciápodo, un ser imaxinario dotado dun único 
e descomunal pé que se cría que habitaba nas rexións máis afastadas do 
mundo. O mapa complétase coa representación dunha serie de cidades 
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que poden ser consideradas importantes desde o punto de vista mítico, 
político ou relixioso e, por último, con doce cabezas nimbadas que re-
presentan os apóstolos, que aparecen situados naqueles territorios que, 
segundo a tradición, foran o escenario das súas predicacións.

Cómpre dicir que neste mapamundi Galicia acada un protagonismo 
extraordinario. En primeiro lugar, porque ocupa a maior parte do espazo 
reservado ao conxunto da Península Ibérica. Por outra parte, porque a 
igrexa e sepulcro de Santiago se resalta dun xeito sobresaínte, até o punto 
de que case dobra en altura e lonxitude a representación de San Pedro de 
Roma, por non falar da comparación co esquematismo co que se resolve 
a imaxe de Xerusalén. Un último factor que considerar é que o cartógrafo 
inclúe unha representación da Torre de Hércules, que no mapa aparece 
identificada como «Faro» e é, xunto ao mítico de Alexandría, o único re-
presentado e un dos poucos monumentos «civís» dispostos neste mapa-
mundi. Como detalle hai que dicir que o rótulo do faro coruñés vai en 
maiúsculas, mentres que o alexandrino se escribe en minúsculas.

Estes tres elementos parecen estar estreitamente relacionados entre 
si. Galicia é, aos ollos do autor do mapa, a parte principal de Hispania. 
Unha Galicia que é, sobre todo, a terra que acolle os restos do apóstolo San-
tiago. Un templo que aparece no mapa á beira do mar e ao que se asocia, 
a xeito de baliza ou fito referencial, un faro ben coñecido polos mariñeiros 
e xentes cultas da época e que, para máis indicacións, se sitúa en fronte da 
illa de Britania. Unha proximidade británico-brigantina que xa fora, por 
certo, recollida en mapas anteriores como o británico Cotton Map.

Tendo en conta que sabemos a data do manuscrito e mesmo a súa 
orixe, todo parece indicar que este protagonismo galaico-xacobeo ten que 
se poñer en relación coa emerxencia, nesa altura, das peregrinacións cara 
a Compostela, que dun xeito cada vez máis intenso ían crecendo e facén-
dose máis internacionais. Convén non esquecer que Galicia xa era unha 
realidade ben coñecida anteriormente. Pero é obvio que a súa fama defini-
tiva na cristiandade medieval se debe á igrexa de Santiago, proceso no que 
este mapamundi representa, xa que logo, un chanzo esencial.
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Trátase dun fragmento dun xugo de madeira de piñeiro de 735 mm de lon-
go por 380 mm de ancho. Presenta marcas da talla e de abrasións provo-
cadas polo uso. Foi datado polo carbono 14 na época medieval (ss. IX-X).

Dada a súa forma, pode ser un xugo de mulida que vai sobre a cabeza 
do animal, atado aos seus cornos. A súa aparición en Santiago de Com-
postela non se corresponde coa distribución xeográfica dos tres tipos de 
xugo feita por Xaquín Lorenzo, xa que este non sería propio da provincia 
da Coruña. Lorenzo Vázquez apuntaba que o xugo cornal e o de canga son 
descoñecidos na zona da Mahía e arredores. Isto quere dicir que tal distri-
bución xeográfica mudou co paso do tempo segundo que modalidade fose 
considerada mellor para o aproveitamento da forza dos animais. Semella 
que o tipo de xugo empregado na Península Ibérica nas épocas protohis-
tórica e romana era cornal por resultar máis útil situar a forza de empuxe 
na cabeza, acentuando a potencia de tiro.

O xugo é un instrumento de madeira que permite enganchar o carro, 
o arado ou outro tipo de instrumental agrícola a unha parella de vacas ou 
bois. É o nexo de unión entre o tiro animal e o instrumento de traballo.

A peza procede da escavación que tivo lugar no soto do antigo edificio 
do Banco de España, no actual Museo das Peregrinacións. En 2010 realí-
zase a escavación de toda a área ocupada polo edificio e queda ao descu-
berto o trazado dun foso dos séculos IX e X, escavado na rocha, con nume-
rosos depósitos de recheo. A presenza de auga facilitou a preservación dos 
materiais feitos en madeira, que en Galicia habitualmente esmorecen co 
tempo. Este foso correspóndese co primeiro cercado do pequeno núcleo, 
de carácter sagrado, composto por unhas cantas construcións e campos 
de cultivo. O certo é que naqueles momentos Santiago era un espazo rural 
formado por aldeíñas dispersas e que, ao igual que o resto de Galicia, se 
foi construíndo ao longo do tempo. Durante o século X a pequena vila 
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comezou a consolidarse como un emerxente centro demográfico, admi-
nistrativo e de intercambio. A densificación deste espazo fai que no s. XI 
se constrúa unha nova muralla por temor a que as incursións normandas 
atacasen esta vila que se achaba en crecemento.

A importancia da peza radica non só na súa singularidade (a única 
de cronoloxía tan antiga atopada en Galicia), senón tamén en que fala da 
sociedade do momento, da economía, da relación co contorno e da tecno-
loxía agraria. Entendemos que unha comunidade tradicional é unha co-
munidade de persoas, animais e obxectos. Polo tanto, o xugo é un obxecto 
que conecta as persoas cos animais e a ambos con outros obxectos (carro 
ou arado) e co espazo agrario e as vías de comunicación medievais.

Entre a baixa romanización e a Alta Idade Media tivo lugar en Gali-
cia un proceso de artificialización do espazo que se corresponde con no-
vas formas de dominación política, social e económica que abriron paso á 
conformación definitiva do que hoxe identificamos como a paisaxe rural 
tradicional e a sociedade señorial.

Polos estudos arqueolóxicos feitos sabemos que esta paisaxe se em-
pezou a construír arredor dos ss. IV-VI, moito antes de que se «descu-
brise» o sepulcro de Santiago e se iniciasen as obras da catedral. Así, no 
marco dos traballos de construción da controvertida Cidade da Cultura, 
detectouse que sobre a ladeira do Gaiás se preparara un sistema de te-
rrazas para facilitar a súa posta en cultivo e ampliar o espazo de labran-
za. Esta ladeira, despois de acondicionarse, recibiu diferentes achegas de 
terra para nivelar a pendente. As dúas últimas achegas prodúcense entre 
o s. IX e finais do X d. C., cando Santiago aínda non era cidade e a cate-
dral non estaba finalizada. O xugo sería o multiplicador da forza animal e 
humana para traballar as terrazas de cultivo coas que se reorganiza esta 
paisaxe agraria de Compostela, construíndo unha contorna rural definida 
pola explotación agraria dentro dunha economía de autoconsumo.

Pero o xugo tamén fala da longa supervivencia dos obxectos e tecno-
loxías que son útiles para a sociedade tradicional. O máis rechamante des-
ta peza é ser igual aos xugos cornais que estaban en uso aínda hai poucos 
anos. Mostra que durante máis dun milenio a forma do xugo permaneceu 
sen apenas variacións, embebida nun saber consuetudinario que se repli-
caba unha e outra vez pasando case sen cambios entre xeracións.
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Trátase dun conxunto de oito pezas de xadrez talladas en cristal de rocha 
e feitas no Exipto fatimí. Custódianse, desde 1958, no Museo Catedralicio 
de Ourense, cando foron trasladadas desde Celanova xunto coas outras 
pezas do coñecido como «tesouro de san Rosendo». Estas pezas son unha 
torre, un alfil, un cabalo e mais cinco peóns. O seu estado de conservación 
dista moito de ser perfecto, e o seu peso oscila desde os 93 gramos da torre 
até os 23 gramos do máis pequeno dos peóns.

Este conxunto forma parte do selecto grupo dos obxectos fatimís ta-
llados en cristal de rocha. No mundo non se conservan máis de douscentos 
e no ámbito hispano son apenas corenta. A maioría destas pezas de rocha 
son, precisamente, figuras de xadrez. Canda as de Celanova consérvanse 
outro xogo, moito máis completo en número, procedente do mosteiro ca-
talán de Àger (hoxe en día no Museo da Catedral de Lleida) e tres pezas 
oriúndas do mosteiro de San Millán de la Cogolla.

Cando chegaron estas pezas a Celanova, como e por que? Este tipo 
de bens tiveron a súa época de maior produción entre os séculos X e XI, 
os séculos nos que Celanova, precisamente, acadou o seu máximo prota-
gonismo histórico. O certo é que non se mencionan entre os numerosos 
obxectos de luxo doados por Rosendo e súa nai Ilduara canda a fundación 
de Celanova, malia que entre eles hai varios de procedencia andalusí, bi-
zantina ou mesmo iraquí. Convén non esquecer que, nesa altura, as ma-
nufacturas procedentes do mundo islámico eran consideradas pezas de 
luxo e que eran moi valoradas, mesmo para desempeñar funcións de tipo 
litúrxico e sagrado. Descartada a súa doazón no período fundacional, só 
podemos dicir que estas pezas puideron chegar a Celanova en calquera 
momento destes dous séculos.

Tampouco temos coñecemento de como chegaron. Sabemos, iso 
si, da arribada destes obxectos, concretamente no século XI, quer como 
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compensación das parias pagadas polos reinos de taifas, quer como parte 
do botín conseguido en accións bélicas ou, mesmo, como resultado de in-
tercambios diplomáticos ou comerciais entre Al-Andalus e os reinos cris-
tiáns. Unha vez en mans dos poderosos locais, estes podían doalos ás ins-
titucións eclesiásticas, que son as que, maioritariamente, os conservaron. 
Deste xeito chegaron as pezas de xadrez de san Millán e Àger e, con toda 
probabilidade, así aconteceu no caso de Celanova.

En canto ao porqué, coido que é posible sinalar na dirección do pre-
viamente referido «tesouro de san Rosendo». Estamos a falar dun conxun-
to de bens integrados por un ara, un cáliz con patena, uns peites litúrxicos, 
un báculo, unha mitra, unha caixa de madeira, varios aneis e as xa coñeci-
das pezas de xadrez. Estes obxectos teñen orixes distintas e datas diferen-
tes, aínda que a maioría parecen ser do século XII. É dicir, a súa relación 
con Rosendo é lendaria porque non puideron pertencerlle. Xunto á elabo-
ración da Vida e milagres e á composición do propio tombo do mosteiro, 
puido ser, polo tanto, un chanzo máis na canonización do fundador de 
Celanova, que foi un proceso levado a cabo no último cuarto deste século. 
Xuntar unha serie de obxectos de valor e atribuílos a Rosendo non deixaba 
de ser unha estratexia máis en prol da significación histórica e relixiosa do 
personaxe. Cómpre lembrar que estamos a falar dun persoeiro que viviu 
no século X (907-977), membro dunha poderosa familia condal, bispo e 
fundador de mosteiros que exerceu un protagonismo esencial nos eidos 
relixioso e político no reino leonés do seu tempo.

Parece salientable o feito de que, xunto ás pezas do xadrez, outros 
dos obxectos do «tesouro» teñan tamén orixe islámica. Así acontece con 
un dos peites litúrxicos ou coa guarnición de tiras de seda que leva a tiara. 
Para pechar o círculo deste tesouro, en parte orientalizante, as pezas de 
xadrez puideron ser gardadas na caixa, considerada como mourisca e que 
acaso date do século XIII.

A fascinación polos obxectos de luxo procedentes do mundo islámico 
chegou tamén á Galicia dos séculos X-XI. As súas elites sociais miraron 
cara a Córdoba ou máis alá, no universo musulmán ou no Oriente, para 
buscaren aqueles bens que, malia seren fabricados fóra da cristiandade, 
eran asumidos por ela «por contacto e contido». O exemplo de Celanova e 
de Rosendo mostra que mesmo podían axudar a fabricar un novo santo.
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O chamado «tesouro de san Gonzalo» componse dun anel e un báculo que 
se supoñen noutrora pertencentes ao bispo mindoniense Gonzalo Fróilaz. 
O anel é a peza máis destacada, de ouro, cun cuarzo translúcido suxeito 
por catro cabeciñas de paxaro moi ben traballadas. O máis destacable del 
é a inscrición que leva: «NOLO ESSE DATUS NEQUE VENUM DATUS», 
que adoita traducirse por «Non quero ser doado nin vendido». Pola súa 
banda, o báculo é de pequeno tamaño —uns dez centímetros—, de bronce 
cicelado que, en palabras de R. Yzquierdo, «se decora con triángulos al-
ternados e dourados que dan orixe no centro a unha especie de rombos; 
nos seus extremos unhas molduras dan paso ao bastón e á voluta»; esta 
ten forma de animal, de serpente, e remata nunha cabeza que leva unha 
bóla na súa boca. Anel e báculo son símbolos clásicos do bispo, dos cales 
o primeiro representa o seu matrimonio tanto con Deus como coa súa dio-
cese e o segundo a súa calidade de pastor dos homes e mulleres polos que 
coida e vela, o seu pobo diocesano.

Os obxectos foron atopados en 1648 no sarcófago de pedra situado 
na nave sur da igrexa de San Martiño de Mondoñedo (Foz) e retirados 
de alí en 1914. O dito sepulcro foi secularmente atribuído ao santo bispo 
don Gonzalo, identificado polo habitual con don Gonzalo Fróilaz, bispo de 
Mondoñedo entre 1070 e 1108, sen ser esta data completamente segura. 
Por elo, as pezas adoitan datarse no século XII, se ben hai quen establece 
unha datación altomedieval para o anel. Don Gonzalo formaba parte da 
familia máis poderosa da Galicia dos séculos XI e XII, ao ser irmán do 
conde don Pedro Fróilaz, aio de Afonso VII. Familia habitualmente coñe-
cida como «de Traba», os seus bens patrimoniais centrábanse na terra de 
Trastámara, entre o río Tambre e o cabo Ortegal, con especial presenza na 
parte occidental do bispado de Mondoñedo, nas terras hoxe pertencentes 
á provincia da Coruña. 

Tesouro do bispo Gonzalo
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Os Traba posuíron ou fundaron, entre outros, os mosteiros de Xuvia, 
Pedroso e Nemeño e, máis ao sur, o Sobrado cisterciense. Don Gonzalo 
pode considerarse como exemplo de bispo altomedieval galego, ao estilo 
de san Rosendo, o seu antecesor na sé de Mondoñedo, ao pertencer á máis 
alta aristocracia do reino, intimamente relacionado coa monarquía. Así o 
demostra, por exemplo, a súa asistencia ao Concilio de Husillos (1088), 
auspiciado polo rei Afonso VI, con quen probablemente compartiría a idea 
de impor a reforma gregoriana nos seus reinos. As ideas renovadoras de 
don Gonzalo comprobaríanse coa reconstrución que o bispo fixo da súa 
catedral, San Martiño de Mondoñedo, comezada a principios do seu epis-
copado. O novo estilo que adopta o bispo na catedral contrastaría coas pe-
zas do seu tesouro, pertencentes á tradición anterior, na que don Gonzalo 
debeu de se formar. 

Deste xeito, o anel e báculo de Gonzalo Fróilaz serven como símbolo 
do pasado da Igrexa galega, de tradición visigótica, fronte á novidade ro-
mánica, aínda arcaica, de San Martiño, co cal fan do bispo un bo expoñente 
da alta aristocracia que acepta as novidades desexadas pola monarquía. 

Hai, así mesmo, que facer referencia á lenda que atribúe a don Gon-
zalo vencer milagrosamente un ataque viquingo ás costas da súa diocese. 
Historicamente a lenda non se sostén, pois a finais do século XI, cando 
vive o bispo, os normandos cesaran as súas incursións. Protagonista máis 
apropiado sería Sisnando II, bispo de Iria-Compostela, que levantou as 
Torres de Oeste e que morreu nunha batalla contra os normandos no 968. 
De todos os xeitos, cabe destacar que a lembranza das incursións viquin-
gas do século X conflúe coa memoria dun bispo santo, recordando o papel 
dos prelados na defensa das costas galegas fronte aos invasores que viñan 
polo mar, viquingos ou musulmáns. A identificación dun bispo milagrei-
ro, que salva as xentes sen armas, só coa axuda divina, con don Gonzalo 
deuse talvez grazas ao seu destacado sepulcro na catedral por el recons-
truída, San Martiño de Mondoñedo, o cal puido levar así á canonización 
popular do prelado. Deste xeito don Gonzalo Fróilaz convértese, en época 
indeterminada, en santo defensor do seu rabaño cristián fronte aos piratas 
pagáns que veñen saquealos e escravizalos violentamente, de maneira que 
pode erixirse como exemplo dos prelados aristocráticos que, en realidade, 
desempeñaron este papel pero na Galicia dunhas cantas décadas antes.
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Entre os tombos monásticos galegos, que tan abundante e tan rica infor-
mación nos transmitiron sobre a sociedade medieval, o do mosteiro dos 
Santos Xusto e Pastor de Toxos Outos distínguese de maneira especial 
polas seis notables miniaturas con que se ilustra o texto doutras tantas das 
pezas documentais que nel se copiaron. Composto no escritorio monástico 
no ano 1289 ou nos inmediatamente posteriores, consérvase na actualida-
de no Archivo Histórico Nacional coa signatura CÓDICES, L.1002. A máis 
interesante das ilustracións que o decoran é a que figura ao verso do folio 2 
e débese o interese non só ou non tanto á súa calidade artística, senón, so-
bre todo, ao feito de conter a imaxe máis antiga que se conserva, e a única 
que nos chegou desde a Idade Media, do primeiro arcebispo compostelán, 
don Diego Xelmírez. Posterior en século e medio á morte do prelado en 
1140, non semella que poida transmitir nada realmente significativo verbo 
da súa fisionomía, mais tanto a súa antigüidade como a frecuencia das 
súas reproducións terminaron por asociar esta pintura á realidade his-
tórica do personaxe e por convertela a ela mesma nun destacado obxecto 
representativo do pasado de Galicia.

Da posición central de Diego Xelmírez na historia da igrexa que 
presidiu, na historia da Galicia feudal e aínda na historia da Hispania do 
século XII caben poucas dúbidas. Grazas á calidade e á cantidade da in-
formación que verbo del, e en boa medida polo seu propio empeño, se 
conservou ata os nosos días, é posible reconstruír con precisión notable a 
súa poderosa e en moitos aspectos decisiva acción nos tres ámbitos en que 
se levou a cabo: a cristiandade latina, o reino leonés e o señorío dos bispos 
composteláns. En cada un deses tres niveis, a pegada xelmiriana foi pro-
funda e duradeira e, por sinalar tres testemuños destacados, é ben visible 

Arcebispo Xelmírez
no tombo de Toxos Outos
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na elevación á dignidade metropolitana da sé compostelá, na creación da 
fronteira galaico-portuguesa ou na plena configuración da Terra de San-
tiago como espazo señorial.

Seguía viva a súa memoria, sen dúbida, cando os monxes copistas 
e ilustradores facían o seu traballo no retiro de Toxos Outos e algo de-
beu de pesar a lembranza na decisión de incluír o bispo compostelán na 
apreixada selección de reis, raíñas e aristócratas representados no tombo, 
posto que a relación de don Diego co texto ilustrado é menos directa que 
a dos demais personaxes, protagonistas todos eles dos documentos que 
acompaña a súa efixie. Non podemos coñecer todas as claves explicativas 
da escena en que se fixo figurar o arcebispo de Santiago, en boa medida 
porque o paso do tempo deteriorou a escrita dos primeiros folios do códi-
ce ata facela, nalgunhas pasaxes, ilexible. Sabemos que ten que ver coas 
orixes do cenobio, nado, segundo se nos di, durante a vida do arcebispo 
don Diego. O centro da miniatura está ocupado polos dous nobres homes 
de armas, Fruela Alfonso e Pedro Muñoz, que, tras anos de dedicación 
aos mesteres propios dos bellatores, decidiran fundar o mosteiro dedica-
do aos santos Xusto e Pastor e acollerse alí ao modo de vida dos cenobitas. 
Sentados e espadas en alto, son admirativamente contemplados, desde a 
dereita, por un grupo de laicos da súa mesma ou semellante condición e, 
desde a esquerda, son sinalados e bendicidos polo arcebispo. O ilustrador 
do manuscrito subliña o pasado militar destes guerreiros logo convertidos 
en monxes. E a figuración dun Xelmírez que bendice os dous milites en 
nada desentoa, senón todo o contrario, co que del sabemos como impulsor 
da guerra santa e predicador da cruzada.
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É un libro manuscrito copiado por dúas mans distintas no século XII, segu-
ramente en Santiago, e que está custodiado no Arquivo da catedral de San-
tiago. Actualmente contén 255 folios cun tamaño medio de 295 × 215 mm.

Trátase do exemplar máis coñecido do Liber Sancti Iacobi, tamén cha-
mado Iacobus, que é, en realidade, un conxunto de cinco libros dedicados 
á figura do apóstolo Santiago o Maior desde varios perfís, de tal xeito que 
foi definido como unha especie de enciclopedia xacobea. Malia que parte 
dos seus materiais son de procedencia foránea, hoxe en día parece moi 
claro que a súa compilación e fusión foron feitas en Compostela e, princi-
palmente, en época de Diego Xelmírez, primeiro arcebispo de Santiago.

O primeiro dos libros, que é o mais extenso dos cinco, é un conxunto 
de textos litúrxicos e cultuais que reflicten a evolución seguida polo culto a 
Santiago entre os anos 1080 e 1135. A maior parte destes escritos atribúen-
se a diversas autoridades da Igrexa entre as que sobresaen varios papas, 
sinaladamente Calisto II, pontífice que, como logo se dirá, é presentado 
como «autor» desta compilación.

O segundo é o libro dos milagres. Estamos diante dun conxunto de 
vinte e dous relatos nos que Santiago intervén en axuda dos seus pere-
grinos. A maioría dos seus protagonistas son xente de fóra da Península, 
entre os que sobresaen os franceses e mais os italianos. 

Segue un pequeno libro onde se narra, en dúas versións diferentes, 
a lenda da translación do corpo de Santiago desde Xerusalén até Galicia. 
A continuación vén o coñecido como Pseudo Turpín. É un texto falsa-
mente atribuído a un bispo dese nome que supostamente acompañara 
a Carlomagno na súa ficticia expedición cara ao sepulcro de Santiago, 
que, segundo esta narración, estaba baixo o poder dos musulmáns. Entre 
outras moitas claves, o Turpín cumpre a función de enlazar un dos heroes 
da literatura profana da Francia deses tempos co apóstolo de Galicia.

Códice Calixtino
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Por último, vén a parte seguramente máis coñecida do Códice, o libro 
quinto, polo común definido como Guía do Peregrino. É un texto escri-
to por un francés no que se describen algunhas das rutas seguidas polos 
peregrinos que ían de camiño a Santiago desde Francia e outras partes 
de Europa. Fai, ademais, unha serie de consideracións máis ben curiosas 
sobre as xentes e as terras que hai que cruzar no camiño a Santiago. Por 
certo, cómpre dicir que os galegos saímos ben parados se nos comparamos 
co que este narrador di, por exemplo, verbo dos vascos ou navarros: os 
galegos viven nunha terra rica e son, dos hispanos, o pobo máis parecido 
ao francés malia parecerlle algo iracundos e amantes dos litixios.

O libro remata cunha descrición da cidade e igrexa de Santiago bas-
tante prolixa en detalles e que é un texto tido por esencial na historia cons-
trutiva da catedral e tamén para a propia cidade de Compostela.

A reunión e edición deste conxunto de textos, e por iso o seu nome, 
fóronlle atribuídas ao papa Calisto II (1119-1124). O dito pontífice era tío 
do rei leonés Afonso VII, e con el Xelmírez obtivera a dignidade arcebis-
pal para a sé de Compostela. Malia estas estreitas relacións, o certo é que 
Calisto non foi quen de reunir estes materiais. De feito foron xuntados 
nun libro único trala súa morte, non antes de 1135. Nesta falsa atribución 
hai un evidente desexo por parte de Xelmírez e os seus colaboradores por 
xunguir, dunha vez, o papado e mais o templo apostólico do Occidente da 
cristiandade, dúas institucións que até o momento non sempre tiveran 
unha relación plenamente harmónica.

Co Códice Calixtino pódese dicir que Galicia, constantemente men-
cionada, mesmo en ocasións como territorio distinto do resto de España, 
ve reforzado o seu coñecemento internacional. Certamente xa era un espa-
zo ben coñecido no Occidente, pero o feito de ser o lugar en que, segundo 
a crenza xeneralizada, repousaban os restos do apóstolo Santiago non fixo 
senón incrementar a súa fama.
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O texto do foral outorgado ao burgo de Caldelas polo rei Afonso IX de 
León e Galicia en 1228 chegou a nós en dúas redaccións: unha latina, 
orixinal, e outra galega, versión da anterior, transmitida por un diploma 
conservado no Arquivo dos duques de Alba, a onde foi parar probable-
mente desde o Arquivo dos condes de Lemos, que foron señores do burgo 
desde 1333. Nese mesmo arquivo atópase tamén o diploma co texto lati-
no, que con certeza é o orixinal, mentres que o que contén a versión gale-
ga debe constituír unha copia realizada dúas ou tres décadas máis tarde. 

O burgo de Caldelas é hoxe a cabeceira da parroquia de San Pedro 
do Burgo, próxima á vila de Castro Caldelas (provincia de Ourense). 
En 1172, Fernando II de Galicia e León concedeulle un privilexio foral, 
redactado en latín. En 1228, o seu sucesor, Afonso IX, volveulle conceder 
un privilexio municipal. Ambos os dous forais presentan características 
que os asemellan ao foral de Allariz, outorgado por Afonso VII Emperador 
c. 1155, e ao seu derivado o foral de Ribadavia, concedido polo fillo deste, 
Fernando II, en 1164. Coma no foral de Ribadavia, un trazo notable do 
de Caldelas é que se expresa o nome dos veciños da vila que solicitaron o 
privilexio ao monarca. 

Analogamente a outros diplomas forais de localidades de reguengo, 
o do burgo de Caldelas non foi elaborado pola chancelería real: o orixinal 
latino labrouno o clérigo Nuno, notario do concello de Allariz; a versión 
galega puido ser feita por Pero Viviãez do Burgo, que figura subscribindo 
o propio diploma no grupo dos veciños, personaxe documentado naquela 
área entre 1228 e 1267, que verosimilmente pode ser identificado co tro-
bador do mesmo nome. Pero tamén puido facela o fillo deste, Pedro Perez, 
que foi xuíz e notario de Caldelas, documentado entre 1257 e 1274.

O interese desta peza é duplamente excepcional: desde o punto de 
vista lingüístico, é un dos máis antigos e valiosos testemuños da produ-

Foro do burgo de Caldelas
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ción escrita en lingua galega, mentres que desde o punto de vista históri-
co e diplomático constitúe xunto co orixinal un testemuño sobranceiro, 
pois son a única parella de orixinal latino e versión romance coetánea 
dun foral outorgado por Afonso IX, xa que practicamente a totalidade da 
documentación foralenga deste monarca chegou a nós a través de con-
firmacións ou de copias posteriores a 1250, case sempre desprovistas da 
relación de confirmantes.

Esa relación é enormemente valiosa, pois ofrece unha perspectiva 
moi iluminadora sobre a rede de poderes, nobiliarios e eclesiásticos, teci-
dos naquela área na época. En cabeza van as infantas herdeiras do trono 
(Sancha e Aldonza), seguidas polos magnates da Galicia da época, de Ro-
drigo Gomez de Trastámara, Fernan Goterrez de Lemos e Fernan Eanes 
de Limia / Batissela. Nun segundo plano aparecen por unha banda, entre 
outros, os cabaleiros Paio Airas (de Nóvoa?), Rodrigo Paez de Canderei e 
Fernando Paez Varela e por outra os abades de Celanova, Montederramo 
e Oseira, ademais do prior de Xunqueira de Espadanedo. Moi relevantes 
son as conexións entre varios dos personaxes que aparecen no diploma 
foral e a lírica trobadoresca galego-portuguesa: alén do antes dito sobre 
Pero Viviãez, o Rodrigo Paez que acabamos de citar é con certeza o pai do 
trobador Nuno Rodriguez de Canderei, mentres que Fernando Paez Vare-
la é sen dúbida o trobador que nos cancioneiros vén designado como don 
Fernan Paez de Tamallancos.

En definitiva, o foral do burgo de Caldelas, ademais de ofrecer unha 
información histórica e histórico-literaria extremadamente interesante, 
constitúe un precioso testemuño da emerxencia da escrita en galego na 
documentación instrumental nas décadas centrais do século XIII. 
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A Virxe abrideira conservada no mosteiro das clarisas de Allariz (Ourense) 
pertence ao tipo coñecido como virxes abrideiras, Schreinmadonnen ou 
vierges ouvrantes, caracterizado pola súa singular estrutura: unha imaxe 
sedente da Virxe co Neno no colo funciona tamén a xeito de pequeno altar 
tripartito cando se abren os gonzos da súa fronte, que opera como porta e 
permite ver o seu interior, labrado con escenas relixiosas. As que recibiron 
maior atención pola parte dos estudosos son aquelas que aloxan no seu 
interior unha imaxe da Trindade, pero a de Allariz ofrece, en cambio, os 
gozos de María, que resumen as festas dedicadas á Virxe codificadas na 
liturxia cristiá occidental no século XIII.

A peza, de gran calidade artística, pasa por ser a máis antiga do tipo, 
que semella que xurdiu en Castela en tempos de Afonso X o Sabio, quen 
estimulou intensamente a devoción mariana, non só cos seus cantares á 
Virxe senón tamén con numerosas fundacións de igrexas dedicadas á Nai 
de Deus. De feito, é máis ca probable que a talla en marfil, que conserva 
aínda restos de policromía, fose regalada pola raíña Violante, xa viúva do 
Rei Sabio, a finais do século XIII, habida conta da súa documentada es-
treita relación coa fundación de Allariz e da lenda piadosa xurdida no seo 
da comunidade clarisa e recollida por Ambrosio de Morales no século XVI, 
que atribúe á peza unha orixe lendaria na que conflúen a relación coa casa 
real de Castela e o documentado uso de dedos infantís para o puído final 
das pezas ebúrneas: considérase realizada por un neto dos reis —fillo de 
Sancho IV e María de Molina— que nacera mudo.

Este tipo de imaxes de devoción converten en realidade material me-
táforas asociadas á Nai de Deus recollidas na himnodia latina, nos canta-
res en lingua vernácula ou no rosario, pois a súa condición de abrideiras 
relaciónase co tópico de María como Porta do Ceo e o propio material con 
que foron feitas, o marfil, co versículo da ladaíña do rosario que a celebra 
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como turris eburnea —Torre de Marfil—. Recentemente, a súa particu-
lar configuración chamou a atención da crítica feminista e dos estudos 
sobre cultura visual. A primeira corrente entende estas figuras como un 
exemplo máis da «feminización» da divindade que se constata a finais da 
Idade Media. Os estudos sobre cultura visual, en cambio, interpretan a 
dicotomía exterior/interior no marco dun discurso sobre o corpo e a alma, 
xa que o proceso de abrir a imaxe levaba implícita a contemplación dos 
sentimentos máis íntimos de María; e analizan a estratexia abrideira en 
comparación con outros soportes de imaxes que a comparten: os códices, 
e, máis en concreto, os volumes da edición rica das Cantigas de Santa 
María, pois o primeiro deles ábrese cunha imaxe dos gozos de María e o 
segundo coa da Virxe como Porta do Ceo.

Hai que ter en conta que, tras o Concilio de Trento, as figuras das 
virxes abrideiras foron criticadas polas autoridades eclesiásticas, que as 
censuraron por irreverentes. O teólogo Jean Gerson dicía que non atopa-
ba na súa abertura nin beleza nin devoción, e que podía ser causa de erro 
e impiedade. E, mesmo a pesar das reprobacións, a Contrarreforma non 
puido acabar co seu culto popular, aínda que se restrinxise máis ao ámbito 
privado. Eran especialmente veneradas para a protección das parturientes 
e a salvación espiritual de nenos nados mortos.

A Virxe abrideira de Allariz debemos apreciala non só como unha 
peza artística senlleira dentro da súa tipoloxía, senón tamén como obxec-
to que encerra un significado alén do iconográfico. Podemos interpreta-
la como testemuño da súa época, que revela unha maneira de entender 
aquela sociedade en que a muller só era sublimable baixo a representación 
da Virxe María. A súa condición divina transforma o concepto de carnali-
dade, «dignificando» a natureza feminina.
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Esta pequena escultura en acibeche, de 11 cm de altura, 6 cm de ancho 
e 2,5 cm de profundidade, representa a Santiago como peregrino, xunto 
cunha parella de orantes, tamén peregrinos, que o flanquean implorando 
a súa mediación. O apóstolo conta con groso manto aberto e túnica curta, 
pechada con seis botóns á altura do peito; unha prenda que evoca, coa súa 
multiplicidade de pregaduras —pese ao rudo estilo dun artífice non moi 
refinado—, a natureza dunha vestimenta cómoda, confeccionada cunha 
tea máis fina ca o manto. Tóucase cun sombreiro de ala dobrada na fronte, 
adornado coa característica cuncha de vieira, emblema xacobeo por exce-
lencia, e porta na súa man esquerda as Sagradas Escrituras en forma de 
libro aberto, mentres que a dereita sostén o bordón, do que pende unha 
escarcela de forma trapezoidal, máis ancha na súa parte inferior. A caba-
za para o viño ou a auga parece pendurar do seu pulso ou do antebrazo 
esquerdo. Os dous orantes vístense con manto e longa túnica, mostran a 
súa devoción coa súa actitude e co rosario e levan nas costas o sombreiro. 
A pesar da súa modestia técnica, o artífice realiza un notable exercicio de 
naturalismo, pois tanto as vestimentas como os atributos se inspiran no 
natural, no aspecto dos peregrinos de fins do século XV e principios do 
XVI. Polas súas características formais e iconográficas, o obxecto é un da-
queles «Santiagos de pernas» descritos nos inventarios de mediados do 
XVI, que servían á devoción dos peregrinos de certa condición social e ao 
desenvolvemento da industria acibecheira compostelá.

É relativamente abundante este tipo de imaxes, como proban os 
exemplares do Instituto de Valencia de Don Juan (Madrid) e o da catedral 
de Ávila, cuxa escarcela contiña unha reliquia de Santiago, hoxe perdida. 
A peza da que tratamos, conservada desde 2008 no Museo das Peregrina-

Santiago o Maior entre  
dous peregrinos orantes

Santiago o Maior entre dous peregrinos orantes
Santiago de Compostela
Finais s. XV - primeiro terzo s. XVI d. C.
Museo das Peregrinacións e de Santiago

Francisco Singul
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cións e de Santiago, procede do mercado artístico internacional, pero sábe-
se que formou parte da Kunstkammer dos príncipes Oettingen-Wallerstein, 
no castelo de Harburgo (Suabia, Baviera), onde ocupou o seu lugar como 
obxecto de culto, ata que na segunda guerra mundial os propietarios tive-
ron que prescindir de parte da súa colección. É posible que un membro da 
familia condal Oettingen-Oettingen, propietaria do castelo desde fins do 
XIII ata 1731, ano no que se vai incorporar á casa Oettingen-Wallerstein, 
fose como peregrino a Compostela nunha data imprecisa de fins do século 
XV ou do primeiro terzo do XVI, antes das convulsións da Reforma; que 
levase consigo, na viaxe de regreso, este recordo devocional e que desde 
entón se conservase como parte do patrimonio máis entrañable da familia 
na Kunstkammer do castelo.

O seu significado máis fondo reside no aspecto espiritual e devocio-
nal, pois representa a busca de indulxencias e a súplica dos fieis peregrinos 
pola mediación dun apóstolo que se identifica con eles, asumindo o aspecto 
dos peregrinos para evidenciar a itinerancia do evanxelizador dos confíns 
de Occidente. Nesta iconografía plenamente medieval, nacida no século 
XII ao abeiro da peregrinación xacobea, o apóstolo porta uns atributos 
que contiñan unha significación precisa, desvelada no sermón Veneranda 
dies do Calixtino: o bordón simboliza a fe na Trindade; a cuncha de vieira, 
pola súa parte, vello amuleto da cultura precristiá, preservador da saúde 
e o benestar, representa a partir do século XII as boas obras nas que o 
peregrino debe perseverar ata a fin dos seus días. Esta pacífica iconografía 
sublimaba a aparencia de simple viaxeiro que podían presentar os xacobi-
tas no tránsito do século XV ao XVI, nunha síntese maxistral que propiciou 
desde o século XII a identificación entre Santiago e os seus devotos. Na 
época en que se realizou este «Santiago de pernas» acudían á tumba do 
apóstolo peregrinos de toda condición e nación, entre os que é significativa 
a presenza de cabaleiros europeos á procura de aventura —coñecer terras 
distantes e participar en torneos e combates contra o islam andalusí—, que 
compaxinaban a ansia guerreira e os ideais cabaleirescos coa devota visi-
ta ao santuario compostelán. A produción destes acibeches coincide, polo 
tanto, cun tempo de probada vitalidade para o Camiño de Santiago, antes 
da crise da Reforma.
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O códice hebreo finalizado «na cidade da Coruña, na provincia de Galicia 
no Noroeste de España», o 24 de xullo de 1476, é coñecido universal-
mente como Biblia Kennicott, en honor de Benjamin Kennicott, cóengo 
da catedral da Igrexa de Cristo de Oxford, quen recomendou, arredor do 
ano 1770-1771, a compra dun manuscrito hebreo do Antigo Testamento, 
o cal posteriormente pasou á biblioteca Bodleian, en Oxford, onde se ato-
pa na actualidade.

O copista, Moses ibn Zabara, realizouna para Isaac, fillo do finado don 
Salomón de Braga, dos que se ignora calquera outro dato. Para isto utilizou 
461 follas, de 300 × 235 mm, escritas con letra cadrada sefardí en tinta ma-
rrón, maioritariamente en dúas columnas por páxina e 30 liñas por colum-
na. O artista encargado da decoración foi Joseph ibn Hayyim —tal como 
el mesmo escribiu, usando letras zoomorfas e antropomorfas todas dife-
rentes entre si, no colofón do texto—, quen empregou para a iluminación 
do manuscrito motivos xeométricos, vexetais e animais e figuras humanas. 
Destacan, entre estas últimas, a do rei David, a do adiviño Balaam ou a de 
Xonás sendo tragado por unha balea, o cal non é estraño porque a repre-
sentación da figura humana, na Baixa Idade Media, estivo permitida nos 
manuscritos hebreos; o que estivo prohibido foi a adoración das imaxes, a 
idolatría. Foi encadernada con pel de cabra de cor marrón, decorada con 
entrelazados xeométricos e protexida cun estoxo de madeira.

De toda a produción artística hebrea, un dos campos máis significa-
tivos foi o da iluminación de manuscritos. Esta importancia responde ao 
concepto que do libro se ten no mundo xudeu: é o contedor da palabra di-
vina, da revelación e, xa que logo, da Lei, e é, sen dúbida ningunha, a Biblia 
o libro por excelencia. No caso concreto da Biblia Kennicott supón ademais 
a confirmación da presenza xudía na Coruña e, por extensión, en Galicia, 
moi escasamente documentada por outras vías.

Biblia Kennicott

Biblia Kennicott
A Coruña
1476 (edición facsimilar, 1985)
Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela

María Gloria de Antonio Rubio
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No entanto, malia esta escaseza documental tense constancia de xu-
deus distribuídos por todo o territorio galego, quer vivindo illados —en Pon-
tedeume, Ferrol, Mondoñedo, Caldas de Reis, Noia, Pontevedra, Celanova 
ou Monterrei—, quer formando comunidades organizadas. É o caso dos xu-
deus da Coruña, Betanzos e Ribadeo; Ourense, Monforte, Allariz e Ribada-
via; ou de Baiona e Tui. O número de habitantes destas comunidades osci-
lou, segundo a documentación tributaria conservada, entre 195 familias no 
ano 1464 e 33 en 1490-1491, ás que habería que engadir aqueles individuos 
que estiveron exentos de tributación. A pesar diso, os xudeus galegos non 
foron senón un sector moi minoritario, por veces mesmo marxinal, dentro 
do conxunto da poboación cristiá. 

Nos núcleos urbanos xudeus e cristiáns compartiron o mesmo espa-
zo, non existindo xuderías, agás en Allariz en 1289, ata os anos finais do 
século XV. En Ourense, viviron maioritariamente na rúa Nova; en Riba-
davia na rúa da Judairia; na Coruña próximos á Porta dos Ares; e en Tui 
distribuídos por todo o perímetro urbano. Nestas zonas, onde habitaron 
un maior número de xudeus, situáronse as sinagogas. As de Ourense e 
Ribadavia fixérono nunha casa onde debeu de reservarse un cuarto para o 
culto, a de Tui nun espazo próximo á muralla convertido posteriormente 
en corte para os cabalos. Cabe salientar o caso da da Coruña. Segundo 
algúns indicios puido situarse na actual rúa da Sinagoga, localización que 
coincide con aquela onde a tradición a identifica e que, de se confirmar 
este feito, sería a única sinagoga galega que fica en pé. Fóra dos núcleos ur-
banos estendéronse os cemiterios hebreos, de entre os cales se conservan 
restos materiais —tres e dúas lápidas respectivamente— do da Coruña e do 
de Pontevedra, e referencias documentais aos de Allariz, Tui e Monterrei.

Os xudeus galegos ocupáronse en oficios artesanais e no comercio de 
venda ao detalle en tendas, e tampouco faltan referencias a recadadores 
de tributos e médicos, ambos os dous relacionados fundamentalmente coa 
nobreza e a Igrexa.

É, pois, no marco da escaseza documental e material sobre a presenza 
xudía en Galicia onde a Biblia Kennicott adquire un maior relevo por se tra-
tar dun dos pouquísimos restos materiais hebreos conservados, e que gra-
zas ao traballo de Moses ibn Zabara e de Joseph ibn Hayyim está considera-
da como un dos máis importantes manuscritos hispanohebreos medievais.
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A lauda sepulcral de Fernán Pérez de Andrade presenta a súa escultura 
en vulto con armadura e espada de cabaleiro. Rodéano cans fieis psico-
pompos (que guían a ánima cara ao máis aló) e anxos intercesores (estes 
remiten a modelos portugueses e son os primeiros da arte sepulcral gale-
ga). A estrela hexalfa (estrela de David) do pomo, reflexo da que vemos en 
rosetóns das igrexas góticas de Betanzos, é, por conseguinte, imaxe em-
blemática de Deus-Luz e, polo tanto, converte a Andrade en soldado de 
Cristo ou novo templario, en relación coa Orde de Christus portuguesa da 
que foi mestre o seu irmán, Nuno Freyre de Andrade. O cordón francis-
cano, como pasaporte ao máis aló, remite á devoción do finado e ao pacto 
non escrito cos franciscanos: a cambio de construírlles o mosteiro e a 
igrexa, enterraríase na capela maior, despregando alí a súa propia icono-
grafía cabaleiresca. Nos bordos, esta inscrición: «AQUI: IAZ: FERNAN / 
PEREZ: DANDRADE: CAUA/LEIRO: QUE: FEZO ESTE: MOESTEIRO: 
ANNO: DO: NASCEMENTO/DO NOSO SEN/NOR: IHESU: XPISTO: 
DE: MIL [ET] CCC: ET: OYTENTA [ET] SETE ANOS».

Sosteñen o sarcófago un oso e un porco bravo (probable relación coa 
crónica do infante portugués don João, protexido do mestre de Christus), 
emblemas persoais (sobre todo o porco bravo) do cabaleiro. As escenas de 
caza do sarcófago son complementarias das existentes na capela maior. 
Trátase de encomiar a figura de Andrade, collendo como referencia temá-
tica sepulcros portugueses da época, pero estilisticamente é unha versión 
próxima de modelos romanos do Baixo Imperio, probablemente france-
ses, aínda que non se pode desbotar a posible influencia de laudas en latón 
coas que, orixinadas en Flandres, se comerciaba por boa parte de Europa 
e das que temos mostras na Península.

Sepulcro de  
Fernán Pérez de Andrade 

Sepulcro de Fernán Pérez de Andrade
Betanzos
1397
Igrexa de San Francisco. Betanzos

Alfredo Erias Martínez
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Dentro do contexto europeo da guerra dos Cen Anos enmárcase a gue-
rra civil (1351-1369) entre o rei Pedro I e Henrique de Trastámara. A vella 
nobreza galega estará con Pedro I e, nun primeiro momento, Fernán Pérez 
tamén. Pero en 1366 Henrique realizou en Galicia unha hábil campaña 
diplomática, grazas á cal captou o favor do clero de Santiago e de diversos 
nobres, entre os que está Andrade. 

Fernán Pérez defendeu con éxito Betanzos de dous asedios portugue-
ses, un entre 1369 e 1371 e o outro en 1384. O 25-VII-1388 a frota inglesa 
chega á Coruña e, ante a súa potencia, Andrade negociou, aínda que ao 
final se rendería, o mesmo que a maior parte de Galicia. Conta Gerónimo 
del Hoyo en 1607: «Este Fernán Pérez fue muy privado del rey D. Enrique, 
y viviendo en la ciudad de Betanzos edificó siete iglesias y siete monaste-
rios y siete puentes en siete ríos caudalosos y siete hospitales…».

Fernán Pérez era non só home de armas e señor de vasalos, senón 
tamén home culto que sabía dos refinamentos da corte, tanto de Castela 
como de Portugal. Todo isto axuda a entender que mandase realizar ao 
seu «clerigo et capelán», Fernán Martís, a versión ao galego da Crónica 
troiana, que rematou en 1373. 

Antes de morrer quixo deixar constancia de quen fora e, do mesmo 
xeito que outros nobres, príncipes e reis, utilizou para iso o seu propio 
sepulcro. No seu testamento do 23-II-1397 di: «Et mando enterrar meu 
corpo ena Yglla de Sn Francisco de Betanzos dentro ena Capela mayor da 
dita Ygllia que eu y fiz facer: et mando que ponan y enterren mias carnes 
de baix de moimento que y esta fayto acaron da terra sem algua outra 
ataude». Fixo, pois, en vida o sepulcro e, a pesar do seu mandato, o certo 
é que dentro quedan os restos dun home de 1,71 m de estatura que proba-
blemente sexan os seus.

O sepulcro estivo xunto ao da súa esposa Sancha Rodríguez na capela 
maior da igrexa de San Francisco de Betanzos (no s. XVIII sacáronos de 
alí). Con ela tivo dúas fillas (clarisas en Compostela) e un «fillo erdeyro», 
que finou prematuramente. Sancha Rodríguez morrería pouco despois de 
1373, e Andrade aínda casaría con Constanza de Moscoso (sepulcro en San 
Domingos de Bonaval, Santiago).

Sen dúbida, Andrade é o prototipo de cabaleiro trastamarista triun-
fante, o máis destacado de Galicia na segunda metade do s. XIV.
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No claustro do Museo Provincial de Lugo exponse unha antiga cadea de 
ferro forxado que ten nome propio, a Mariscala. A tradición sostén que 
nela estivo preso o mariscal Pardo de Cela en Mondoñedo ata o momento 
da súa execución; no lugar onde ela estivese, pois naquelas datas, a falta 
de sitio fixo para o cárcere, a propia cadea era a prisión.

Non existe constancia documental diso, mais a simple transmisión 
da tradición, moi antiga, constitúe un elemento de peso, así como a proba-
bilidade de tratarse, en efecto, dunha cadea baixomedieval.

As voltas que deu desde a súa primeira aparición ata chegar ao mu-
seo onde agora repousa poden ser consultadas no artigo «A Mariscala», 
de Isidro Fernández, na edición dixital de Terra e Tempo do 6 de outu-
bro de 2011.

Infórmanos o autor de que a primeira mención escrita remite ao ano 
1691, cando se rexistra unha condena de prisión en Mondoñedo con imposi-
ción da cadea, xa chamada Mariscala. Posteriormente, nun recoñecemento 
do cárcere realizado en 1737 procédese a unha descrición pormenorizada.

Alí permaneceu ata 1931, cando as Cortes da República ordenaron o 
seu traslado a Madrid para ser destruída, do que se salvou grazas ás xes-
tións da corporación mindoniense, que a reclamou con vistas a instalala 
nun proxectado Museo Municipal. No entanto, talvez polos avatares da 
guerra civil, en 1939 estaba en poder da Deputación Provincial e foi depo-
sitada na súa actual situación.

O nome da Mariscala une a cadea ao tráxico final do mariscal Pedro 
Pardo de Cela e constitúe unha icona da súa rebeldía e derrota, mais tamén, 
por extensión, dos acontecementos históricos en que se insire ese episodio.

Casado con Isabel de Castro, filla do conde de Lemos, Pedro Álva-
rez Osorio, o mariscal ascendeu ao máis elevado nivel da nobreza galega. 

A Mariscala

A Mariscala
Mondoñedo
Último cuarto s. XV (?)
Museo Provincial de Lugo

Anselmo López Carreira
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O seu señorío exercíase polas comarcas da Mariña, en concorrencia cos 
outros señores presentes na área, algo común en todo o reino, repartido 
en múltiples xurisdicións que se solapaban.

Por iso, aínda sendo el tan devoto cristián como o eran todos, resul-
taba inevitable a colisión co máis importante señorío da zona, aquel do 
que gozaba a Catedral de Mondoñedo.

A controversia co bispo de Mondoñedo tivo unha influencia decisiva 
na súa morte; a tradición faise tamén eco da presenza de clérigos no epi-
sodio da ponte do Pasatempo, entretendo a súa muller cando regresaba 
apresurada da corte co indulto, ata que a execución se consumou. Con 
todo, talvez fose outra disputa o precipitante máis directo do desenlace, 
nese contexto de conflitividade xeral da segunda metade do século XV.

Durante o levantamento nobiliario contra Henrique IV en que se en-
cadra a revolución irmandiña, desencadeada en apoio do monarca, Pardo 
de Cela estaba de parte do rei, na súa calidade de alcalde do concello de 
Viveiro. Mais nesa poboación chocaba cos intereses do cabaleiro Xoán de 
Viveiro, integrante do bando rebelde. Un debate semellante, polo domi-
nio da fortaleza de Ortigueira, enfrontábao á condesa Tareixa de Zúñiga, 
igualmente contraria ao rei e á Irmandade.

Pasado ese conflito e falecido o monarca, Xoán de Viveiro atopábase 
nunha posición extremadamente favorable, moi próxima aos Reis Católicos, 
que en 1476 cesaron dos seus cargos o mariscal. Outras disposicións poste-
riores sumaron agravios e precipitaron o conflito contra a monarquía.

Non pode ser irrelevante o feito de Xoán de Viveiro estar casado con 
María de Acuña, madriña da voda dos Reis Católicos e irmá de Fernando 
de Acuña, quen precisamente, como xustiza maior ou vicerrei de Galicia 
polos reis, ordenou a memorable execución de Pardo de Cela na praza de 
Mondoñedo en 1483.

Pedro Pardo de Cela converteuse axiña en símbolo da insubmisión 
galega (o Pranto da Frouseira foi composto a pouco da súa morte), e por 
iso nunha das figuras máis controvertidas da historiografía de Galicia, que 
debate actualmente acerca do alcance dos seus actos. Mais hai un feito in-
discutible: alzouse en armas contra os Reis Católicos e sucumbiu nesa loita 
desigual, nunha conxuntura en que a imposición da monarquía autoritaria 
castelá significaba para Galicia a caída nunha situación de dependencia. 
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Considerado o primeiro mapa xeral de Galicia, a Descripción do dominico 
ourensán Hernando de Oxea foi gravada en Antuerpen por Jan Baptist 
Vrients en 1603 e pasou a formar parte do Theatrum Orbis Terrarum, 
de Abraham Ortelio. En maio de 1604, o secretario real Andrés de Prada 
recibiu as duascentas primeiras estampas que concertara con Vrients, o 
gravador e editor que se fixo cargo do negocio cartográfico de Ortelio, 
finado en 1598. A estampa acompañábase dun texto, tamén de Oxea, no 
que se describían de forma breve situación, producións e historia civil e 
relixiosa do territorio.

Aínda que as «táboas xeográficas» tamén podían difundirse soltas, 
como lle aconteceu á de Oxea, o simple feito da súa inclusión neses vo-
lumes unitarios coñecidos como atlas desde tempos de Mercator supuxo 
un extraordinario elemento de normalización para a representación car-
tográfica dun territorio. Desde mediados do XVI, os cartógrafos-editores 
dos Países Baixos converteron a produción de atlas nun florecente nego-
cio que tirou todo o partido dos avances nos sistemas de proxección e do 
gravado calcográfico.

Fronte ás impresións feitas con tacos de madeira (xilografía), o re-
curso a pranchas metálicas de estampaxe permitía obter maior detalle na 
representación cartográfica, así como a inclusión dunha nomenclatura to-
pográfica máis lexible. Alén diso, as pranchas podían ser reutilizadas en 
sucesivas ocasións sen que iso supuxese perder calidade nas reproducións 
e mesmo eran susceptibles de ser modificadas para introducir topónimos 
ou para reflectir con maior precisión os accidentes xeográficos.

Grandes centros produtores como Antuerpen ou Amsterdam abas-
teceron de mapas un mercado crecente e que xeraba unha demanda que 

Descrición
do Reino de Galicia

Descrición do Reino de Galicia
Antuerpen, Bélxica
Hernando de Oxea, s. XVII
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela

Fernando Bouza
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satisfacía con anovados produtos cartográficos que, unha vez insertos en 
atlas, pasaban a se converter en parte do imaxinario común de quen, sen 
viaxar, coñecía o mundo a través dos mapas.

Para a historia do coñecemento de Galicia, a Descripción de Oxea 
cumpre o papel de ofrecer un mapa xeral que se integrou no acervo carto-
gráfico europeo, na súa auténtica imaxe do mundo, cando se incorporou 
ao Theatrum orteliano. No seu ronsel, o mapa formou parte dalgúns dos 
principais atlas do XVII, como os de Blaeu, Hondius ou Janssonius. Malia 
iso, xa en 1604, Prada alertaba dos seus erros e anunciaba que deberían 
ser emendados nunha segunda edición que tamén correría pola súa conta 
e para a que Oxea compuxo unha nova Verdadera descripción cuxo orixi-
nal manuscrito se conserva en Berkeley.

Oxea non puido seguir de preto o proceso editorial porque residía 
en Santo Domingo de México desde a década de 1580. Semella que unica-
mente retornou cando alborexaba o século e, así, atopábase en Santiago en 
1601, para volver a México en 1603. Puido viaxar á corte para se ocupar da 
impresión da súa Venida de Cristo (1602) e, máis tarde, debeu de regresar 
para editar a súa Historia del apóstol Santiago (1605), cuxa dedicatoria 
asina en Madrid a fins de 1614.

Esta iniciativa cartográfica gardaba relación coa empresa de compo-
ñer unha Historia general de Galicia. Para escribila, Oxea recolleu do-
cumentación en fontes literarias, mais tamén en arquivos e bibliotecas 
de casas nobiliarias galegas, como as de Lemos, Monterrei, Ribadavia ou 
Gondomar, cando retornou a España. É a esta elite territorial á que quixo 
vincular as súas iniciativas históricas e cartográficas; por exemplo, envian-
do a Diego Sarmiento de Acuña borradores da súa Historia desde México 
ou dedicando a Lemos a Descripción. Canda o tamén galego Prada, que 
realizou os pagamentos do mapa, unha boa parte desta elite mobilizouse 
en prol da concesión do voto en Cortes ao Reino.

Grazas á decisión de gravar o mapa e de incluílo no Theatrum, Ga-
licia fixo a súa entrada no canon cartográfico, a través do cal un crecente 
número de europeos puido recoñecela como un territorio particular no 
espazo do mundo.
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Beatriz da Serra, dende Baiona, solicita a don Diego Sarmiento de Acuña 
unha carta de recomendación para o gobernador de Galicia Luis Carrillo 
de Toledo, conde de Caracena. O obxecto desta solicitude é influír no go-
bernador e oidores da Real Audiencia para que se faga «justiça rreta» no 
preito que o seu irmán, de sangue ou político, Jerónimo Fernández, trae 
en Pontevedra cun que fora alcalde desa vila. O motivo do preito é un 
caso de honra, «vma senrrezón que fes a miña hirmán», suceso polo que 
Jerónimo está preso. Antes da despedida, informa sobre o estado da terra: 
«Nouas da terra vosa mercé as terá a meudo. Está perdida. Temos espe-
rança coas boas nouas que nos derao das pases bolua a seu ser de todo». 
E, efectivamente, esa paz chegaría antes dun ano despois da data da carta, 
coa firma do Tratado de Londres.

A carta ábrese coas habituais fórmulas de cortesía, coas que dona Bea-
triz se comprace polos éxitos de don Diego e se lembra de dona Constanza 
e de dona Juana de Acuña, muller e nai do destinatario, respectivamente. 
Péchase tamén de maneira formularia, agradecendo novas da saúde do 
destinatario e «de [súa] señora dona Constanssa e dos señores fillos». 
Finalmente confesa que a carta non foi escrita da súa man: «Non escrevo 
por miña lettra por ser rruyn escribán, fa-lo-ey de bagar».

Consérvanse dúas redaccións da misiva. A primeira, que é a que re-
producimos, foi enviada polo ordinario do correo de Pontevedra, e a se-
gunda por medio dun mensaxeiro. As variantes de contido son mínimas. 
Na primeira prega que a carta solicitada se remita polo correo ordinario, 
e na segunda pide non só carta para o gobernador, senón tamén para 
«outras persoas que conesçan o señor gouernador», e que sexan entrega-
das ao mensaxeiro.

Carta de Beatriz da Serra 
ao conde de Gondomar

Carta de Beatriz da Serra ao conde de Gondomar
Baiona
1603
Real Biblioteca. Madrid

José Luis Rodríguez Montederramo 
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Lingüisticamente é difícil precisar a variante xeográfica empregada: 
hai formas meridionais que nos situarían no sur de Pontevedra (disso, 
coysso, muyto) e outras propiamente occidentais (man, escribán), in-
fluencia portuguesa (escreuy, gosto), e formas castelás: «Eu estoy nesta 
uilla de Bayona…».

O destinatario da carta é o primeiro conde de Gondomar, figura sen-
lleira na España de Filipe II e Filipe III por mor da súa carreira política 
e polo seu labor de bibliófilo e mecenas. En 1603, data na que se redacta 
a nosa carta, Gondomar, nesa altura corrixidor de Valladolid, é nomeado 
gobernador de Baiona e do bispado de Tui e é trasladado á costa galega 
para supervisar a carga das naves procedentes da India. Con todo, o episo-
dio máis transcendental da súa ampla biografía constitúeo o seu labor de 
embaixador na Inglaterra de Xacobe I durante dous breves pero intensos 
períodos: 1613-1618 e 1619-1622. Dentro da historiografía galega, é espe-
cialmente recoñecido pola súa contribución á reivindicación da recupera-
ción do voto nas Cortes para Galicia.

Moito máis escasos son os datos biográficos que podemos achegar 
de Beatriz da Serra. Tan só os que deducimos desta carta, así como doutra 
tres anos posterior, de 1606, conservada no mesmo epistolario. Sabemos 
que vivía en Baiona, «nas casas donde moraba [seu] pay», xa morto; que o 
seu home emigrara ás Indias xa había anos e que tiña un cuñado de orixe 
italiana, Giuseppe de Serolla, marido da súa irmá, Violante de Paz, o cal 
mantivera unha pendencia cun soldado en Santiago de Compostela, e que 
por ese motivo en 1606 fuxira para Valladolid, onde se hospedara na casa 
de Bartolomé de Aguiar, secretario de guerra, probablemente por interce-
sión de Gondomar. Sábese tamén que dona Beatriz mantiña boa relación 
con don Diego, xa dende os tempos da nai deste, dona Xoana de Acuña, e 
que don Diego fora padriño no casamento do seu irmán.

Dado o escaso número de manifestacións escritas en galego durante 
os denominados por este motivo «Séculos Escuros», o maior interese da 
nosa carta radica precisamente en que a lingua galega fora a escollida por 
Beatriz para se dirixir ao conde. Permítenos isto conxecturar que o galego 
é vehículo de expresión común na Galicia de Beatriz da Serra e é a lingua 
usada na súa conversación co conde.

Ten interese tamén como mostra da correspondencia do conde de 
Gondomar, onde se conservan outras importantes manifestacións episto-
lares en galego. Polo seu volume, variedade de correspondentes e temas, a 
correspondencia de Gondomar é unha fonte histórica de primeira orde para 
nos achegar á vida cotiá e á historia social, cultural e militar de Galicia.
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O ferrado é a medida de superficie e capacidade máis coñecida en Galicia, 
aínda que en comarcas de Ourense ten como equivalente a tega, e nas vi-
ñas a cavadura. Podería dicirse que o ferrado é a nosa «medida nacional», 
pois o propio catastro de Ensenada, de 1749-1753, presenta a maioría dos 
datos da extensión das terras en ferrados, e isto cando desde o século XIV 
os reis viñan ditando ordes para que se substituísen as medidas locais pola 
fanega de Ávila. Tanto o mencionado catastro como diversos textos es-
critos no século XIX para establecer as equivalencias entre as medidas 
antigas e o novo sistema métrico decimal acreditan que o ferrado era moi 
desigual, tanto en capacidade como sobre todo en superficie: de modo ex-
cepcional pode baixar de 300 m2 ou subir de 1100, aínda que os valores 
máis comúns son os de 639, 629, 548, 509, 472 e 437 m2, entre os que 
dominan os de menor extensión na actual provincia de Lugo e os de maior 
nas outras tres. 

No tocante á capacidade, as variacións tamén son grandes, e a maio-
ría dos valores, no caso do ferrado raso, sitúanse entre 12 e 20 litros, men-
tres que o acugulado, que se utilizaba habitualmente para o millo ameri-
cano, as aveas, as castañas e as fabas, levaba unha cuarta ou quinta parte 
máis que o raso. Con todo, a correspondencia entre ferrado de capacidade 
e de superficie só adoita darse no caso do centeo, pois en principio un 
ferrado de superficie era a extensión que se sementaba cun ferrado de ca-
bida de centeo, cando esa mesma terra levaba tres cuartos dun ferrado de 
trigo e unha cuarta ou sexta parte dun de millo. Trátase, non obstante, de 
relacións teóricas, pois uns labregos sementaban máis xunto e outros máis 
raro, se ben até entrado o século XX se estilaba sementar moi xunto, de 
modo que esta operación consumía unha proporción grande da colleita; 
tamén había diferenzas de terra a terra e das labranzas ás rozas. O múl-
tiplo máis común do ferrado era a fanega, que equivalía a catro e a cinco 

Ferrado

Ferrado e rebola
A Torre da Lama, Ribeiras do Sor, Mañón
Primeira metade s. XX
Museo do Pobo Galego. Santiago de Compostela

Pegerto Saavedra Fernández
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ferrados; submúltiplos tiña moitos: o tego (1/2 ferrado), a conca (1/12), o 
copelo e o cuartillo (1/24), etc.

O ferrado estaba moi presente na vida cotiá dos labregos e tamén 
na dos rendeiros e na dos vilegos que acudían ao mercado a comprar pan. 
As terras que as familias cultivaban, mercaban, vendían, trocaban e deixa-
ban en herdanza medíanse en ferrados; o mesmo se pode dicir das collei-
tas de pan, fosen boas ou malas. O ferrado fálanos tamén do pagamento 
das pesadas cargas de foros e arrendos e das institucións e familias que 
controlaban o poder, pois as cargas había que satisfacelas por unha deter-
minada medida, que debía existir en cada concello debidamente «confe-
rida» ou autorizada, unha operación competencia das autoridades locais, 
a miúdo nomeadas polos señores. De feito, a diversidade metrolóxica está 
relacionada sobre todo coa fragmentación do territorio en xurisdicións e 
coutos de señores diferentes e a vixencia de medidas de distinta capaci-
dade daba orixe a unha chea de conflitos entre pagadores e perceptores 
de rendas. En fin, o ferrado serve para evocar unha clase ben coñecida de 
mestres sen carreira, contratados polos veciños para ensinar durante o 
inverno aos nenos, e que eran retribuídos en cereal. 

O ferrado é unha medida pequena, acomodada a unha realidade agra-
ria e social caracterizada polo dominio de explotacións de reducido tama-
ño e pola acusada parcelación do espazo. A súa dilatada vixencia ten moito 
que ver coa permanencia dunha determinada estrutura agraria e coa inca-
pacidade do poder político «central» para intervir na vida local, pois é ben 
sabido que inclusive o sistema métrico decimal (1849), ou «revolución do 
metro», precisou máis dun século para xeneralizarse en Galicia. 
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Esta rechamante peza é un morteiro realizado en madeira, conservado 
polas Madres Bernardas de Pantón (Lugo). A tradición sinala que valeu 
para machucar as améndoas empregadas polas monxas para as súas ela-
boracións reposteiras. As súas grandes dimensións —uns 70 centímetros 
de altura— xa ilustran que en tempos pretéritos as monxas producían 
repostería de grande escala. A tradición oral do mosteiro sinala que o 
morteiro ten que ser posterior a 1292, data na que as monxas gañan un 
preito aos labregos sobre o monte do Cotillón, de onde elas obtiñan as 
améndoas necesarias para a repostería. Moi probablemente sexa do sécu-
lo XVII. En épocas posteriores, co incremento da produción, as monxas 
comezarán a importar améndoa de fóra de Galicia. 

O mosteiro das Madres Bernardas de Pantón leva habitado inin-
terrompidamente desde polo menos o século X ata hoxe. Ao principio 
foi bieito e dúplice, para os dous sexos, como boa parte dos mosteiros 
galegos da Alta Idade Media, pero pasou a ser cisterciense a partir de 
1175. Que este morteiro se conservase durante centos de anos ten que ver 
coa preservación ininterrompida da comunidade e das súas tradicións, 
ao igual que as veciñas Madres Clarisas de Monforte. É un exemplo en 
positivo das prácticas ancestrais, memorias e obxectos perdidos durante 
a desamortización, que son especialmente relevantes nun país no que os 
mosteiros tiñan un peso específico a nivel social. 

O morteiro para machucar améndoas ilustra unha longa tradición 
da cociña galega: a da fusión entre a tradición e a produción atlánticas e a 
súa incorporación ás redes comerciais mediterráneas e peninsulares e aos 
produtos americanos. Deste xeito, pratos como o polbo á feira (polbo lo-
cal, pemento moído e aceite foráneos), a carne ao caldeiro (coa guarnición 
a partir de patacas, procedentes de América) ou as papas millas (o millo 
americano) configuran unha gastronomía conformada pola flexibilidade e 

Morteiro de améndoas

Morteiro de améndoas
Santa María de Ferreira, Pantón
Mediados s. XVII
Mosteiro Cisterciense do Divino Salvador. Pantón

Soledad Felloza





Galicia 100 / 141

a adaptación, así como pola integración de diferentes culturas e sensibili-
dades gastronómicas. E é moi probable que boa parte dos pratos salgados, 
hoxe concibidos como base da nosa gastronomía tradicional, non sexan 
anteriores ao século XVIII. 

A primeira cociña documentada en Galicia é do ano 854, a do mostei-
ro de San Román de Mao (Samos), e desde aí imos dispor dunha documen-
tación fragmentaria, máis sobre alimentos que sobre pratos elaborados, 
en relación cos monxes, único estamento social verbo de cuxa alimenta-
ción temos información abundante. Curiosamente, será da repostería da 
que contemos cos datos concretos máis antigos: as filloas aparecen moi 
probablemente nun documento de San Pedro de Rocas no século XIII, e 
en datas posteriores serían moi solicitadas polos monxes de diversos mos-
teiros como pagamento de rendas. 

No caso das Madres Bernardas de Pantón, a súa produción tradi-
cional era con moita probabilidade distinta á actual: en comparación cos 
doces de consumo individual que se venden hoxe, hai que pensar nunha 
repostería monacal antiga orientada á celebración colectiva e excepcional. 
Con este morteiro elaborábase a base da torta das Bernardas de Pantón, 
solicitada por encargo polas familias da zona para celebraren algún im-
portante evento familiar (vodas, bautizos). Lévase realizando neste mos-
teiro desde hai séculos coa mesma receita. A torta é un auténtico exemplo 
de deseño corporativo primitivo: a súa aparencia tradicional imitaba o 
rosetón da igrexa románica do propio mosteiro. Tamén se entende o seu 
consumo dentro dunha sociedade tradicional profundamente católica nos 
seus usos: durante a súa elaboración as monxas rezaban en voz baixa sen 
parar —aínda o fan—, santificando o doce e convertendo o pracer da so-
bremesa nunha acción plenamente relixiosa. 

Na actualidade, boa parte das comunidades monásticas femininas 
obteñen unha importante cantidade dos ingresos que necesitan a partir da 
venda da repostería «conventual». A gastronomía monacal ten gran sona 
na sociedade contemporánea, que idealiza o valor artesanal da alimen-
tación fronte á cociña industrial das últimas décadas. Case a totalidade 
destas novas comunidades se asentaron nos antigos mosteiros durante o 
século XX, con receitarios feitos tamén ex novo, pero souberon aproveitar 
o selo dos antigos muros graníticos para reinventar unha tradición —non 
sempre real— que, polo de agora, garante economicamente o futuro das 
súas milenarias organizacións. 
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Exvoto mural 

Exvoto mural
Ribadeo
1606
Capela da Nosa Señora das Virtudes 
da Ponte. Ribadeo

Fernando Bouza

Os exvotos son obxectos a través dos cales os fieis dun credo deixan cons-
tancia pública do seu agradecemento por un favor recibido ao que atribúen 
unha orixe transcendente. Tal favor é representado materialmente quer 
mediante o mesmo obxecto votivo, de maneira parlante —por exemplo, 
reproducindo a escala a parte do corpo sandada—, quer de forma figurada, 
en especial pictórica, a cal adoita acompañarse de inscricións que relatan 
as circunstancias do beneficio recibido.

A súa ofrenda constituía unha práctica moi estendida e era unha ex-
periencia dotada de carácter constitutivo por se relacionar coa crenza na 
Providencia, entendida como presenza cotiá de Deus entre as súas criatu-
ras. A acción providencial era invocada para explicar os sucesos felices ou 
desafortunados que afectaban individuos ou comunidades, da curación á 
enfermidade, pasando polas inclemencias naturais. Ao seu xeito, supuña 
poder enfrontarse ao desamparo humano ante as forzas da Natureza e, 
desde antigo, permitiu abrigar a idea de establecer unha sorte de negocia-
ción con estas mediante ofrendas propiciatorias.

No catolicismo tridentino, o exvoto experimentou unha innegable 
proliferación tanto pola reafirmación na acción providencial como polo 
recoñecemento dogmático do papel da Virxe e dos santos, cuxa función 
mediadora se viu reforzada. Sen se poder desbotar a intención de cristia-
nizar lugares de memoria sacra antiga, o fincapé na ofrenda de exvotos 
tamén garda relación co valor das obras e o carácter exemplar atribuíble 
á difusión de mostras da protección sagrada que facía que o milagre fose 
unha posible experiencia cotiá.

Ese exvoto, pintado ao fresco en Nosa Señora das Virtudes da Ponte, 
responde á tipoloxía común: narración pictórica dunha intervención en alta 
mar da advocación titular do santuario e longa epígrafe que explica os por-
menores da mediación. Segundo isto, o capitán de infantería Domingo de 
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Carranza Aguiar visitou o templo en 1594 antes de embarcar para as Indias, 
onde sufriu un naufraxio fronte ao cabo de San Antonio ao ano seguinte.

Cando un trebón de furacán e norte desarborou o seu navío e o afun-
diu, encomendouse á Virxe das Virtudes. O trebón deu paso á bonanza 
e, malia os estragos sufridos, a nave percorreu aínda máis de duascentas 
sesenta leguas ata chegar a «Truxillo». Abraiados, os veciños do lugar fixe-
ron unha procesión para manifestar a súa convicción do carácter milagro-
so do salvamento.

Retornado a Arante, o agradecido capitán fixo entrega ao santuario 
da bandeira da nave, un vestido carmesí para a imaxe, unha lámpada de 
prata e unha arroba de aceite para que iluminase o templo. Foi, non obs-
tante, Gonzalo de Amoeiro Camba, chantre mindoniense a cuxo cargo es-
taba a administración material do santuario, quen fixo pintar en 1606 a 
escena, polo que, aínda que responde á tipoloxía dos exvotos, a imaxe se 
dota dun valor propiamente catequético e pastoral.

O protagonista ha de se identificar co Domingo de Aguiar Carranza 
que en 1605 foi nomeado alcalde maior das minas de Cuautla, en México. 
Grazas a distintos memoriais dese ano, sábese que foi capitán nas armadas 
de Flores e Pérez de Zabala, así como que defendera Acajutla (O Salvador) 
dun ataque de corsarios ingleses.

O furacán que afundiu o seu navío debeu de ser o que os días 29 y 30 
de agosto de 1595 azoutou Cuba e provocou nese tempo graves estragos 
na Habana. Isto faría que o San Antonio citado na epígrafe correspondese 
ao cabo cubano e que o Trujillo ao que chegou desarborado o navío fose o 
porto hondureño do dito nome.

Co seu sorprendente horizonte americano, o fresco de 1606 de Aran-
te constitúe un raro exemplo da pintura mural galega da Idade Moderna e, 
ao mesmo tempo, testemuña a práctica, daquela estendidísima, do exvoto 
devocional, que por si só representaba unha forma de interpelar a propia 
existencia e a Natureza. 
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A existencia destes autómatas é coñecida pola publicación, do autor, Fuer-
za del ingenio humano y inuentiua suya: relación breue de instrumentos 
ingeniosos, y de mouimientos particulares, en que se imitan los naturales 
(Madrid, 1662). O que se recrea corresponde á primeira «caxa» descrita:

La una de las mayores es quadrangular e irregular, y co[n]sta de dieciséis 
aposenticos. En uno el mas baxo se toca música sonora, aunque sin arte, 
también castañetas si quieren. En otros cinco aposentos dançan, y baylan 
al compas y son de la música, que dixe se tocaba en el primer aposento, 
ho[m]bres solos, y mujeres juntos, pero todos al mismo son, aunq[ue] con 
difere[n]cia unos de otros. En el sétimo toca vno vna flauta, que se oye bien. 
En el octavo sierran dos hombres madera. En el nueve toca vno rabel, no 
suena. En el diez toca vno tamboril, no suena, en el onze toca vno guitarra, 
no suena. Aduierto, que aunque el rabel, tamboril, y guitarra no suenan, los 
golpes los dan muy a compas de la música, que dixe se tocaua en el primer 
aposento. En el doce toca vn sacristan dos campanas a ambas manos, q[ue] 
son dos esquillas, cuyo son concierta con la música dicha. En el treze dà vno 
con vn martillo en vna campana. En el catorze tornean dos caualleros a pie. 
En el quinze està Neptuno meneándose. En el diez y seis està San Isidro, y 
dando con la aguijada en el suelo de la caxa, haze reventar vna fuente. Fuera 
de los aposentos, en el frontispicio de la caxa està la Fortuna golpeando su 
rueda. Corona la caxa vn globo, que se està volteando en sus polos. Todos 
estos movimientos se hacen juntamente en vn tie[m]po, y de la misma ma-
nera los de las otras caxas, mientras el agua mueve la rueda. Los personajes 
de esta caxa son poco mayores q[ue] dedos de la mano, y todos son de bulto, 
y de madera.

A primeira nova que se ten de Domingo Martínez de Presa é a da conce-
sión, en 1645, do beneficio da parroquia de San Miguel de Feás, corres-
pondente ao padroado do conde de Lemos. Pasou case toda a súa vida 
nesta parroquia ourensá, de «montaña sin comunicación», agás o peque-
no período de tempo que botou en Madrid para editar o seu libro e amosar 
na corte os seus enxeños. Morre na súa parroquia no ano 1665. 

Autómatas

Autómatas
Domingo Martínez de Presa, s. XVII
Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela

Francisco Díaz-Fierros
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Nos vinte anos que pasou nela nunha situación de evidente illamen-
to, polas deficientes, ou mesmo nulas, comunicacións que existían naque-
la altura, nesa zona dedicou unha boa parte do seu tempo a idear e con-
feccionar toda unha serie de autómatas que ían desde simples xoguetes 
—cobras que andan, personaxes que se moven, centauros que disparan 
béstas, etc.— ata outros moito máis sofisticados movidos pola forza da 
auga ou por reloxería, así como por un mecanismo de rodas e poleas. A es-
tes últimos corresponden as tres «caxas» que levou a Madrid para amosar 
na corte seus enxeños. Pouco antes editara alí na imprenta de Joseph Fer-
nández de Buendía o seu libro, autorizado por frei Gaspar Salgado, lector 
de teoloxía do convento de Atocha.

Estes enxeños representan a capacidade de inventiva dun humilde 
abade da montaña galega que con só os seus coñecementos da carreira 
eclesiástica e, posiblemente, con algúns estudos nalgunha universidade 
(titulábase «licenciado») foi quen de construír sofisticados autómatas 
aplicando os principios dos adiantos dos coñecementos mecánicos que fo-
ron adquiridos nos séculos XV e XVI. Os autómatas, de todas as maneiras, 
foron algo máis que simples divertimentos. Dalgún xeito foron tamén va-
lorados como expresión da capacidade do enxeño humano para emular a 
natureza e, do mesmo modo que os reloxos nos séculos XVI e XVII, vistos 
ademais como metáforas da concepción mecanicista do universo.
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Este escudo heráldico de tipo cuartelado e con escusón atópase na facha-
da principal do edificio que alberga o Colexio da Purísima dende 1896, sito 
no núm. 32 da rúa de Santo Domingo da cidade de Ourense. O edificio foi 
propiedade de dona Ramona del Villar Taboada de Reinoso (1821-1883), 
quen o herdou como parte do patrimonio pertencente ao Pazo de Corno-
ces (Amoeiro) e cuxa morte sen descendencia directa que lle sobrevivise, 
nin herdeiros forzosos, contribuíu a que se dedicase a obras sociais. A súa 
familia xa posuía neste mesmo solar unha casa en 1752, na que residiu 
o seu tataravó, o rexedor don Pedro Manuel del Villar, se ben a actual 
fábrica é posterior e aproveita este mesmo brasón, que se pode datar no 
século XVIII.

O escudo reproduce con certas modificacións o contido heráldico 
doutro que presenta bastantes semellanzas con este, tamén cuartelado 
(escudo dividido en cuarteis) pero sen escusón (escudo pequeno incluído 
noutro de maiores dimensións), que se atopa na entrada principal do Pazo 
de Cornoces. Neste caso, están representados os emblemas heráldicos dos 
Reinoso (cuarteis primeiro e terceiro e escusón), Toubes (segundo), Suárez 
de Deza, Vilar, Obregón e Puga (estes catro no terceiro), Castro (cuarto) e 
Arauxo (escusón). Na súa ornamentación exterior, unha cruz da orde mi-
litar de Calatrava, que remite de novo aos Reinoso, reforza a distribución 
acuartelada do escudo, o cal está timbrado cun helmo de fronte coroado 
de plumas e decorado cuns lambrequíns vexetais (adornos que baixan do 
helmo e rodean o escudo, con forma de follas de acanto).

Estes escudos heráldicos abundan nos pazos da fidalguía galega. Uns 
edificios construídos, e ás veces tamén reconstruídos co paso do tempo, 
tanto no eido rural como no urbano e semiurbano no decorrer da Idade 
Moderna, e mesmo posteriormente, para contribuír a reforzar de maneira 
simbólica o gran poder do que foron depositarios os membros desta elite 
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social, económica, cultural e política. Os propios brasóns formaban parte 
da arquitectura pacega a xeito de relevos tallados en pedra, ou ben eran re-
presentados noutros soportes para reafirmar o capital simbólico dos seus 
donos. Neste senso, os fidalgos tamén os trasladaron a outros edificios, 
tanto relixiosos como civís, nos que tiñan a posibilidade de exhibir e refor-
zar o dito capital simbólico, que, con frecuencia, se incrementaba dunha 
xeración a outra.

É por iso polo que este tipo de pezas permite identificar os membros 
desta elite dominante a nivel local, provincial e interprovincial, que logrou 
consolidar e perpetuar as bases do seu poder na Galicia dos séculos mo-
dernos para mantelo aínda en boa medida no XIX. Dende a perspectiva 
social, daba cabida a suxeitos de diversa extracción, que logo de acceder 
á fidalguía pasaban a representar a base do estamento nobre galego; uns 
poucos dos cales —os máis poderosos— acadaron un hábito de cabaleiro 
nunha orde militar e mesmo un título nobiliario. No económico, contan 
con importantes patrimonios constituídos a partir dunha forte territoriali-
zación de bens e ingresos de natureza distinta, predominando aqueles que 
teñen a súa orixe no acaparamento do excedente produtivo campesiño a 
través do cobro de rendas. En relación co plano cultural, os seus integran-
tes exercen unha notable influencia: unha parte salientable do clero pa-
rroquial ten a súa orixe na fidalguía, constátase unha elevada presenza de 
estudantes e colexiais fidalgos na universidade compostelá, e os fidalgos 
e eclesiásticos de orixe fidalga participan no desenvolvemento da Ilustra-
ción en Galicia, axudan á fundación de escolas rurais e en vilas e adoptan 
gustos urbanos que logo eles mesmos contribúen a trasladar ao ámbito 
rural. En último termo, a súa participación nas institucións de goberno 
locais, a través da súa presenza na urda señorial e o seu acceso ás rexedo-
rías nos rexementos das sete cidades capitais de provincia, permitiulles a 
algúns dos seus integrantes constituír unha verdadeira elite con poder.
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O facistol é un atril grande, xeralmente de catro caras, que nas igrexas e 
coros das catedrais, mosteiros e conventos se utiliza para colocar os libros 
de canto ou litúrxicos. Diferénciase do atril común non só polas catro caras, 
senón tamén en que ten un pé alto, para que os que cantan poidan estar er-
gueitos. Hai facistois de «extraordinaria traza», verdadeiras obras de arte.

O da imaxe, que pertence aos de «extraordinaria traza», está na igre-
xa de San Domingos de Bonaval (Museo do Pobo Galego), e a súa inclu-
sión na mostra ten a finalidade de destacar o poder multiforme da Igrexa, 
e máis en concreto das ordes monásticas e conventuais. A habitual consi-
deración dos mosteiros como grandes institucións rendeiras concorda sen 
dúbida coa realidade, pero non eran só iso e os monxes non se vían a eles 
mesmos como meros perceptores de foros. Nos patrimonios dos regulares 
os compoñentes materiais e inmateriais non poden xebrarse, e a antigüi-
dade da fundación, a virtude dos relixiosos, os privilexios outorgados por 
papas e reis, as características do edificio, a riqueza do seu mobiliario e a 
solemnidade dos actos de culto, nos que a música desempeñaba un papel 
central, eran factores que contribuían a prestixiar unha institución.

Para os monxes a titularidade de enormes patrimonios, que tiñan 
que defender día a día da malicia campesiña e da cobiza dos fidalgos, só 
se xustificaba en canto que as rendas eran un medio necesario para sos-
ter unha comunidade de clausura consagrada a Deus. Na sociedade non 
había estado máis perfecto que o de relixioso e a regra fixaba as horas do 
día e os actos litúrxicos que correspondían a cada unha delas, e tamén as 
festividades que se celebraban durante o ano; por iso nas descricións da 
vida monástica a atención que se presta ás obrigas de coro, ás festas varias 
e, en xeral, aos actos de culto é moi superior á tocante aos patrimonios. 
Os monxes, salvo os dispensados, ían ao coro cando a campá tocaba a 
prima, terza, sexta, nona, vésperas, completas e matíns. Todo estaba ben 
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determinado mediante un complexo cerimonial que establecía desde o 
momento no que tiña que axuntarse a comunidade até a duración dos ac-
tos, as vestiduras que correspondía poñer, os rezos e cantos, as lecturas, a 
distribución das obrigas de misas e as particularidades de cada festividade.

Con todo, a clausura e as obrigas do coro tiñan que ser compatibles 
coa administración de patrimonios materiais formados por terras cedidas 
en foro aos campesiños, pois sen rendas as comunidades monásticas e boa 
parte das conventuais non podían subsistir. Dada a natureza do foro, que 
deixaba o control da terra en mans dos cultivadores, os patrimonios seño-
riais mídense en fanegas de cereal e moios de viño de renda. Pero as rendas 
había que cobralas e saber cales eran as terras que as debían pagar. Se as 
monxas non podían saír da clausura, os relixiosos non tiñan esas limita-
cións: estaban autorizados a residir nos priorados, o arquiveiro acompaña-
ba os curiais con ocasión de apeos e preitos, outros monxes ían a feiras ou a 
onde cadrase mercar cousas e os abades especialmente debían facer visitas, 
presentarse nos tribunais e asistir aos capítulos da súa congregación.

Ao longo de séculos os mosteiros percibiron ano tras ano enormes 
cantidades de rendas, sen que en aparencia desempeñasen función social 
de ningún tipo, salvo a de distribuír en esmolas algúns dos seus ingresos. 
Polo mesmo, só a dedicación ao culto podía xustificar a vida opulenta dos 
relixiosos e os grandes recursos destinados a obras maiores e menores, 
que hoxe constitúen unha parte fundamental do patrimonio artístico de 
Galicia. E as extraordinarias fábricas monásticas poñen de manifesto que, 
aínda que os monxes se queixen continuamente de que os labregos lles 
rouban terras, na práctica cobraron os foros con regularidade até 1835, 
como ben acreditan os seus libros de contabilidade.
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No Museo do Pobo Galego atópase unha boa representación da cerámica 
que utilizou a antiga botica do Hospital Real de Santiago de Compostela.

Como exemplo, descríbense un albarelo (altura: 28 cm, boca: 11 cm, 
ombreiro e base: 13 cm e cintura: 11 cm), unha xarra ou cántara (altura: 
32 cm, boca: 11 cm, corpo: 27,5 cm e asento: 17,5 cm) e unha orza (altura: 12 cm, 
boca: 12,5 cm, corpo: 16,5 cm e asento: 7,5 cm).

No centro levan debuxada en cor azul a cruz potenzada, símbolo do 
Hospital Real, con grecas e adornos laterais e unha coroa como remate. 
No colo levan unha greca con motivos vexetais.

Están realizadas en cerámica tipo Talavera e foron mercadas á casa 
sevillana de Carasa y Santa María, en 1785. O total de pezas adquiridas foi 
de novecentas sesenta e unha.

Existe documentación doutras coleccións cerámicas: unha proceden-
te de Talavera, dos primeiros anos do século XVIII e finais do XVII, da que 
se conserva só unha peza moi deteriorada, e outra adquirida en 1861 ás 
Reales Fábricas de Sargadelos, da que se conservan en bastante bo estado 
varias pezas, repartidas en diferentes institucións compostelás. 

A construción do Gran Hospital Real foi decidida polos Reis Cató-
licos logo da conquista de Granada por doazón en 1499 dun terzo das 
rendas do Voto de Santiago. Foi erixido entre 1501 e 1511. A primeira refe-
rencia á botica aparece nas Constitucións de Carlos I (1524) («los Médicos 
visiten los enfermos, y ande con ellos en la visitación el Boticario de la 
casa»). Nas sucesivas reformas e melloras a botica foi adquirindo maior 
importancia, ata chegar a ocupar varias dependencias do edificio. Desde 
as Constitucións de 1524, cando menos, tense noticia de contar o Hospital 
cun hortelán encargado de atender o xardín botánico anexo ou de adquirir 
fóra as plantas medicinais que precisaba a botica. Desde o primeiro mo-
mento os servizos da farmacia estiveron abertos ás persoas acollidas no 
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Hospital (composteláns da cidade ou da bisbarra e, maiormente, peregri-
nos, así como aos nenos expósitos da Obra Pía). No período 1828-1843 a 
botica despachou tamén cara ao público da cidade e en 1880 pechou.

Esta colección de cerámica farmacéutica foi adquirida nun tempo no 
que a renovación científica das ciencias da saúde estaba a tentar abrirse 
paso en Galicia. Os novos medicamentos que procuraban a simplicidade 
na formulación e a introdución das recentes achegas da química, así como 
as drogas americanas, iniciaban lentamente a súa penetración. De todas 
as maneiras, non se pode dicir que a nova farmacia se aplicase dun xeito 
convincente ata a metade do século XIX.

No Hospital Real as innovadoras formulacións da medicina atoparon 
serias resistencias, coa oposición formal á posta en práctica dos métodos 
anatómicos de diagnóstico e o rexeitamento de que institucións emerxen-
tes defensoras dunha medicina práctica e científica, como eran a Facultade 
Reunida ou o Colexio de Cirurxía, tivesen relación co centro hospitalario. 
Houbo que agardar, de novo, ata mediados do século XIX para que unha 
nova xeración de médicos do Hospital, vinculados tamén á Facultade de 
Medicina e que tiñan como órgano de expresión común a Revista Médica: 
periódico de la Academia Médica de Emulación, fosen os protagonistas 
dos métodos modernos de curar. Era a xeración dos Varela de Montes, 
Olivares, Guarnerio ou Laorden. A aplicación da anestesia con cloroformo 
nas operación cirúrxicas, feita por primeira vez en España no Hospital de 
Santiago por Olivares coa colaboración do farmacéutico Antonio Casares, 
é un dos feitos máis sobresaíntes e significativos desta xeración.
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Tras a case imperceptible pegada científica na Galicia dos séculos XVI e 
XVII, Ferrol converteríase ao longo do XVIII no centro da entrada da cien-
cia moderna no país, en contraste cos atrancos que esta atoparía na Uni-
versidade de Santiago. A declaración en 1726 de capital do Departamento 
Naval do Norte transformaría a cidade, ao servizo da Armada, nun foco de 
difusión da ciencia e da técnica máis adiantadas da época. Coa creación 
dos Estaleiros da Mariña en 1746 e da Escola de Gardamariñas en 1777, 
acollería destacados enxeñeiros e científicos foráneos, como Cipriano Vi-
mercati, matemático e director da Academia, ou o enxeñeiro naval Eus-
taquio Giannini. E tamén milleiros de obreiros, que farían dela en 1787 a 
cidade máis poboada de Galicia, con case 25 000 habitantes. Ese mesmo 
ano Ferrol emprendería outro proxecto técnico estratéxico ao inaugurar 
un dos tres obradoiros de instrumentos náuticos que a Armada poría en 
marcha en España. O propósito era paliar a forte dependencia de Francia 
e, sobre todo, Gran Bretaña na subministración e arranxo destes apare-
llos, tratando de asimilar as últimas novidades con rapidez. 

No taller galego realizouse a agulla náutica da que se conserva esta 
carcasa, recuperada na década de 1970 dos restos da fragata Santa María 
Magdalena. O barco, tamén de construción ferrolá, naufragou en novem-
bro de 1810 durante un temporal na costa de Viveiro e no afundimento 
morreron uns 500 homes, polo que constitúe un dos máis tráxicos aconte-
cidos na costa peninsular.

A estrutura do compás, fabricado en bronce e de 8 × 14,5 × 14,5 cen-
tímetros, consérvase na Sala de Navegación do Museo Naval de Ferrol 
xunto a outros instrumentos recuperados dos restos do navío, sometido 
a espolio durante o último século. A peza foi realizada por Fulgencio Ro-
dríguez, mestre e director de instrumentos náuticos, falecido en 1820 no 
priorado de San Martiño de Xuvia, onde foi enterrado. 

Agulla náutica 
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O creador do obradoiro foi outro ferrolán, José María Baleato 
(1745?-1801), destacado operario que a finais de 1785 sería enviado pola 
Mariña a Londres, xunto ao seu fillo Vicente (tamén empregado do Arse-
nal), para aprender a construír os novos instrumentos de reflexión, como 
os octantes e os sextantes. Estes pequenos aparatos de observación astro-
nómica permitían medir a lonxitude con precisión en alta mar e suporían 
un avance clave para rematar coa perda de navíos. Ninguén sabía daquela 
en España construílos e era preciso mercárllelos case en exclusiva aos 
artesáns londinienses, que desenvolveran un próspero comercio. Baleato 
permaneceu en Inglaterra dous anos formándose xunto a eles e ao seu 
regreso creou o Obradoiro de Instrumentos Náuticos e Matemáticos do 
Arsenal de Ferrol. 

Nove anos despois, o taller xa contaba no rexistro con case duascen-
tas ferramentas construídas, entre elas numerosos octantes e sextantes. 
O Museo Naval ferrolán mostra tamén parte dun sextante asinado por 
Fulgencio Rodríguez recuperado da Magdalena, pero no obradoiro pro-
ducíronse igualmente outros obxectos de apoio á navegación coñecidos 
dende moito antes, como esta carcasa de compás náutico do mesmo autor 
rescatada da mesma fragata. 

O obradoiro funcionou ata 1882, ano no que a Armada decidiu pe-
chalo xunto ao de Cartaxena, para manter só operativo o de Cádiz. 
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Igrexa e campanario son sen dúbida dous elementos fortemente fincados 
na cerna da cultura galega, pois, como dúas caras dunha mesma moeda, 
franqueaban a porta ao espiritual e, ao tempo, pautaban tamén a condu-
ta no mundo material marcando o seu ritmo dende as alturas co sonoro 
tanxer das campás. A función destas vén recollida nos antigos textos litúr-
xicos coa sinxeleza expresiva do latín: populum voco, defunctos ploro, ful-
mina frango, congrego clerum, Satan fugo, festa decoro e nimbum fugo. 
Conxunto de accións tan decisivas que xustifican que xa as sinodais com-
postelás de 1309 prohibisen vender os sinos das igrexas. No esforzo de re-
forma relixiosa pretridentina, que será intenso en Galicia no período que 
se debruza entre finais do século XV e principios do XVI, as campás van 
ser un elemento clave no labor de introducir unha disciplina espiritual nos 
hábitos cotiáns do pobo. Así, as sinodais tudenses de 1528, as ourensáns 
de 1543-1544 e as asturicenses de 1553 mandan tocar a avemaría antes de 
anoitecer, sinal ao que progresivamente se engadirán os de alborada e de 
Angelus ao mediodía e, desde finais do XVI, o toque de ánimas tras o sol-
por, en lembranza dos defuntos, práctica que os bispos galegos teimarán 
por facer enraizar —e con éxito— nos hábitos devotos dos seus fieis. 

Tamén os sinos eran o medio para transmitir diversas novas, como 
o falecemento dos veciños, cunha precisión que pode sorprender hoxe en 
día: se era crego ou leigo, home ou muller, rico ou pobre, detalle este funda-
mental para chamar decenas de malpocados que, a troco da súa ladaíña, le-
varían no fol o anaco de pantrigo que permitiría escorrentar a fame sequera 
un día. As diferentes badaladas do sino constituían un código ben aprendi-
do e transmitido a carón da lareira de xeración en xeración, non sempre in-
alterable pois o maxín popular adaptará as normas á súa propia lóxica. Por 
iso, aínda que desde principios do século XIV tanto canonistas, tales que o 
bispo Durando, como sinodais, tales que as de León de 1306, dispoñen que 
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o toque de finados sexa de tres badaladas por home e dúas por muller, ata 
converterse esta en práctica universal —faise así en Sevilla e Burgos— que é 
o sinal acostumado en moitas parroquias galegas, noutras (Anceu, A Lama) 
a norma invértese coa xustificación de que o home ten menos unha costela 
por servirse Deus da de Adán para crearlle a súa compañeira.

Pero a campá tamén protexe a comunidade que a escoita. A súa ben-
dición, longa e complexa, transmitíalle o poder de afastar o mal, non só o 
espiritual propio das tentacións do demo, senón tamén o material —chara-
melas e faíscas—, froito das súas accións. Unha calidade non meramente 
recoñecida senón promovida pola propia autoridade eclesiástica, como se 
aprecia nas sinodais ourensás de 1543-1544, nas que se aconsella tanxer ao 
nubrado, consecuencia talvez dunha cristianización de antigos usos, pois o 
bispo mindoniense Fr. A. de Guevara condena en 1541 o costume de tocar 
tixolas e trepias para escorrentar a treboada.

A humanización da campá vese ben no feito de que a súa beizón era 
considerada polo pobo como un bautizo, ata o punto de que o sino podía 
ter padriños e recibía un nome, que ás veces era rapidamente substituído 
por un apelativo familiar, como no caso da Berenguela, campá do reloxo 
da catedral compostelá, que asumiu o nome da torre na que foi pendurada.
Temos exemplos abondos sobre a onomástica campaneira. A pequena de 
Luneda chámase Santa María; as de Mourentán, San Jerónimo e Santa 
Bárbara, e no rodapé dunha das da catedral de Santiago, fundida en 1734, 
pode lerse: «LLAMOSE MARIA BARBARA», un nome que mostra clara-
mente o desexo de xunguir protección sonora e patrocinio celeste procu-
rando o auxilio da protectora por antonomasia contra o poder das chispas; 
non é por acaso que a imaxe da mártir de Nicomedia estea presente en 
todos os sinos da catedral, frecuentemente atinxida por aquelas ata que a 
fe veu ser axudada por un pararraios en finais do século XIX. Con todo, o 
toque contra o trebón seguiu sendo habitual ata a última centuria, cando 
se converteu en motivo de controversia entre autoridades civís e relixiosas 
desde o triunfo do Estado liberal.

É, por tanto, a voz da campá expresión sonora da solidariedade pa-
rroquial, evanescente son que materializa intanxiblemente o sentimento 
de comunidade; por iso é doado entender que a sensibilidade popular non 
atopase mellor xeito de reflectir o drama da soidade e o desarraigamento 
da emigración que no laio daquela cantiga que asegura: «Coitadiño do que 
morre / naquelas terras alleas. / Nin lle tocan as campás, / nin lle acenden 
as candeas.»
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Esta peza é unha espadela, unha especie de coitelo de pau que se empre-
gaba para golpear o liño colocado no espadeleiro, a fin de separar a parte 
leñosa da fibra, cousa que se facía en dúas operacións sucesivas, a debouza 
e a tasca. Antes a planta fora arrincada (arriga), ripada (para quitarlle a 
semente), empozada (para que amolecese) e mazada. Despois do espade-
lado as estrigas de liño estaban en disposición de ser resteladas ou aseda-
das, isto é, de ser pasadas polo restelo para depurar a fibra, separando os 
cerros, a parte mellor, da estopa, a parte basta. Unha vez restelado, aínda 
quedaba o fiado con roca e fuso, o ensarillado, o branqueo do fío con auga 
quente mesturada con lixivias e cinza e, por fin, a tecedura.

En bastantes casas de labregos e nos museos etnográficos consér-
vanse os artefactos de traballar o liño, de modo que hai moito onde es-
coller á hora de optar por unha peza determinada para representar a 
importancia que tivo, durante séculos, para as familias rurais a elabo-
ración de lenzos, para consumo e venda nas épocas de maior apoxeo, 
case só para consumo cando estes tecidos perderon os mercados que 
viñan abastecendo. Pero, ademais dunha fonte de recursos económicos, 
o cultivo e a preparación do liño, desde que se sementaba e se recollía 
até que os nobelos chegaban ao tear, esixían un traballo intensivo, en 
boa medida feminino, que en determinados momentos había que facer 
de xeito comunitario, de modo que, xunto coas esfollas do millo, as ma-
zas, os espadelados e os fiadeiros veñen ser o prototipo de xuntanzas de 
mulleres mozas e non tan mozas e de homes que, cando non axudaban, 
cantaban e cortexaban as rapazas. Así, arredor do liño creouse unha vi-
zosa cultura da que quedan abundantes mostras nos cancioneiros, nos 
refráns e en prácticas de sociabilidade popular censuradas con escasos 
resultados polos eclesiásticos, que entendían que nas reunións noctur-
nas de mozos e mozas abundaban as «vistas licenciosas», as «miradas 
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lascivas», as «palabras obscenas», as cantigas «procaces», os bailes des-
compostos e os «toques torpes».

Na memoria colectiva dos galegos o traballo do liño quedou asocia-
do ao autoconsumo familiar, reforzado nos anos da posguerra. Pero até 
a década de 1830 a elaboración de lenzos foi unha verdadeira «industria 
popular», a «industria nacional» de Galicia, de tipo rural e doméstico. 
Na segunda metade do XVIII Galicia era unha inmensa «fábrica disper-
sa», con milleiros de teares funcionando nas casas labregas, nos que mu-
lleres ou homes, segundo as comarcas, tecían o liño que se cultivaba no 
país ou o que desde 1775 se importaba «do Báltico». Os procedementos 
para o seu traballo eran os descritos antes e a venda, que se facía con 
preferencia en mercados externos, principalmente no interior peninsu-
lar, corría por conta de axentes diversos: comerciantes especializados, 
arrieiros maragatos e tamén milleiros de segadores que cando saían para 
Castela levaban unha peza ou dúas de lenzo tecidas durante o inverno.

O carácter rural e doméstico da fabricación de lenzos, con todas as 
operacións en mans das familias labregas, motivaba que as pezas tivesen 
unha escasa calidade e non fosen uniformes, defectos que os expertos atri-
buían a que se branqueaba antes de tecer —branqueo dos fíos— e non des-
pois. Trátase dunha cuestión en aparencia técnica pero que tiña que ver 
coa organización da produción, controlada por completo polas familias, 
que unha vez que sacaban a peza do tear xa a podían vender; o branqueo 
en «curado» esixiría instalacións apropiadas e a implicación dos comer-
ciantes nas diferentes fases de traballo do liño. O caso é que por causas 
diversas, técnicas, sociais e políticas, a industria téxtil non evolucionou e 
os lenzos galegos foron varridos dos seus mercados polos novos tecidos da 
revolución industrial.
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Traxe feminino que destaca pola súa gran sinxeleza. Apenas está formado 
por media ducia de pezas: un pano da cabeza, unha camisa branca, un pano 
de percal azul, un refaixo ou vasquiña da mesma cor, un mantelo de picote 
e un par de zocos. Poucos complementos máis levaría este traxe: talvez un 
manto meiriño de abrigo para protexerse do frío da mañá, pois saían moi 
cedo da casa ao ter que percorrer grandes distancias a pé ata o campo da 
feira. Nin múltiples refaixos, nin pezas interiores, pois o uso de lencería 
naquela época era pouco habitual entre as mulleres da clase labrega. 

Os tecidos empregados para a confección das pezas son tamén moi 
sinxelos e combínanse harmoniosamente teas de elaboración doméstica 
con tecidos de produción industrial. Tanto a camisa como o mantelo es-
tán feitos con fibras téxtiles autóctonas transformadas artesanalmente e 
tecidas nos teares manuais tan habituais nas aldeas galegas. A camisa é de 
tecido liso ou tafetá de liño, tanto na urda (os fíos que van colocados no 
tear) como na trama (os que se van pasando coa lanzadeira). O mantelo, 
tamén de tafetá, está feito de picote, candil, burel ou lera, un tecido que 
emprega liño para a urda e la para a trama. A carón deles atópanse os te-
cidos industriais con que están elaborados o refaixo, o pano de busto e o 
da cabeza. Para o refaixo se utiliza o pano común de la procedente de Cas-
tela e producido industrialmente nos diferentes centros lanares, dos cales 
Béjar (Salamanca) era o principal provedor de Galicia. O pano de busto é 
de percal, un tecido de algodón de baixa calidade estampado por ambas 
as caras e procedente da industria catalá, a maior produtora de Europa de 
tecidos estampados de algodón desde finais do século XVIII. Completan o 
traxe o pano da cabeza de lenzo de algodón industrial e os zocos, de produ-
ción artesanal, que se mercaban no obradoiro do zoqueiro ou nas feiras.

As teas, ben feitas na casa, ben mercadas na tenda ou na feira, levában-
se a cortar ao xastre, que era quen tiña os coñecementos e o instrumental 
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axeitado para aproveitalas sen estragar o corte. Logo, coa tea xa cortada, as 
pezas eran confeccionadas pola costureira ou por algunha muller da casa.

Escóllese este traxe da colección do Museo do Pobo Galego por ser o 
que representa o xeito de vestir da gran maioría das labregas galegas das 
décadas finais do século XIX e primeiras do XX, tal e como testemuñan as 
fotografías das feiras da época. Un xeito de vestir que contrasta coa imaxe 
do traxe suntuoso e ampuloso que xa desde o século XIX o folclorismo 
burgués establecera como modelo de tipismo. Igual que no resto de Eu-
ropa, a intelectualidade galega desa centuria, inspirada polo sentimento 
romántico de exaltación da cultura popular e de busca das identidades 
nacionais, outorgou ao traxe, xunto co baile e a música, un valor identi-
tario. Os procesos de recuperación e recollida das tradicións da cultura 
labrega por parte da burguesía urbana e vilega estiveron sempre influen-
ciados pola súa propia finalidade: a representación enriba dun escenario 
da imaxe idealizada dunha sociedade rural que pouco ou nada tiña que 
ver coa realidade.

A pesar da sinxeleza deste traxe, non se pode considerar como roupa 
de vestir decote, senón como un traxe para mostrarse ante os demais na 
feira, un espazo para as relacións de compravenda, pero sobre todo para 
a socialización, un punto de encontro onde intensificar o trato cun bo nú-
mero de persoas; unha ocasión inmellorable para lucir as mellores roupas 
que cadaquén posuía. O grao de riqueza das vestimentas dependía do po-
der adquisitivo de cada persoa: as labregas ricas podían acceder a un man-
to de seda ou de caxemira e a un mantelo de pano de la cun rodo de veludo 
ou de damasco, e incluso adornar a súa roupa con algún agremán, labor 
de pasamanaría feito cun cordón bordado con abelorios de vidro; as de 
menos recursos lucirían ese día os seus mellores picotes e os seus mantos 
de percal ou meiriños máis novos e impecables.
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O equipo de canteiro está composto por moitas ferramentas: martelón, 
maceta, punteiro, cicel, lima, escoda e buxardo son algúns dos útiles bási-
cos do oficio. Estas pezas proveñen de Terra de Montes, terra de canteiros, 
e son do século XX, pero poderían ter mil anos. Porque o de canteiro é 
oficio vello: as orixes hainas que buscar nos inicios da Idade do Ferro. A fi-
nais do século IX a. C., en poboados castrexos como Torroso (Pontevedra) 
ou Cociñadoiro (A Coruña), aparecen as primeiras cabanas circulares con 
muros de cachotería. A cantería como tal, non obstante, desenvolveuse 
sobre todo durante a Segunda Idade do Ferro (IV-I a. C.): casas de muros 
con aparello poligonal, aterrazamentos e mesmo esculturas aparecen en-
tón e inician unha tradición que chega aos nosos días. Os trebellos bási-
cos —punteiro, maceta e guillo— existían xa entón. Outros chegaron cos 
romanos, como a buxarda (un martelo de dúas bocas cadradas con den-
tes para alisar os bloques de perpiaño), o prumo, o compás e a escuadra. 
Desde entón, as ferramentas cambiaron pouco, como as técnicas empre-
gadas para traballar a pedra. Estas dependerán non só do resultado que 
se queira obter, senón tamén do tipo de pedra utilizado: o granito é o que 
require e permite a maior variedade de útiles. No caso dos bloques de xisto 
e a lousa, unha vez arrincados da rocha o canteiro só os retoca coa maceta 
para poder encaixalos uns cos outros. Porén, hai mestres canteiros con 
oficio suficiente para tallar escocias, toros e golas en xisto.

As ferramentas do traballador da pedra van do máis fino ao máis bas-
to, pero teñen en común seren todas de ferro macizo. Na canteira empré-
ganse picos para facer buratos na rocha e inserir guillos (cuñas) que baixo 
o golpe do martelón van rachando a rocha. No outro extremo do proceso 
está o traballo máis artístico: con punteiros, limas e ciceis dáselle forma á 
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pedra até facer a cruz dun hórreo ou a lumieira dunha casa. En realidade, 
cómpre distinguir o pedreiro, que traballa na canteira, do canteiro pro-
piamente dito, que labra os bloques extraídos dos afloramentos. Porén, 
mesmo os mellores canteiros comezaron a súa vida profesional como 
pedreiros. Un ten que saber manexar o martelón e o pauferro antes do 
cicel, arrincar pedras á rocha antes de facer cornixas. Cando o aprendiz 
dominaba o oficio picando pedra, podía comezar a «desempenar» os blo-
ques usando a escoda (unha ferramenta con forma de martelo rematado 
en dobre punta) e máis tarde labrar perpiaño, usando punteiro, maceta e 
buxardo. O nome de oficio atribuído ao traballo de canteiro, como sucede 
con tantas tecnoloxías tradicionais, é enganador: en zonas con moita tradi-
ción canteira como Terra de Montes ou Cuntis, todos os homes (e a de can-
teiro é unha profesión exclusivamente masculina) saben traballar a pedra, 
como mínimo para facer o muro dunha leira ou un alpendre. Por iso, todas 
as casas teñen polo menos unha maceta e algúns ciceis.

Entre as artesanías tradicionais galegas, temos traballos máis estáti-
cos e outros máis itinerantes, estes últimos sistematicamente asociados a 
homes. O de canteiro, como o de afiador, é un oficio de movemento. Desde 
a Idade Media grupos de canteiros móvense de parroquia en parroquia 
construíndo igrexas. Tamén saen fóra de Galicia para colaborar nas obras 
de catedrais ou castelos. Do mesmo xeito, traballadores da pedra doutros 
lugares chegaban ás veces á nosa terra, como sucedeu cos vascos que viñe-
ron no século XVI a restaurar as torres desfeitas polos irmandiños. Destes 
contactos quedan pegadas no seu dialecto, a «verba» ou «latín dos can-
teiros», no que se mesturan, entre outras, palabras en éuscaro e en latín. 
Durante o século XX, canteiros galegos continuaron traballando alén das 
nosas fronteiras. Artesáns de Terra de Montes foron os que levantaron o 
panteón dos Kennedy en Arlington (Washington) ou o Bank of America, 
o primeiro rañaceos posmoderno de Houston, ambos obra de Roubín & 
Janeiro, de Pardesoa (Forcarei). 

Pero a súa meirande contribución foi na propia Galicia. Non pode-
mos entender a paisaxe sen a escoda e o punteiro: cruceiros, petos de áni-
mas, hórreos, socalcos, casas, pazos, igrexas, ermidas, as murallas do cas-
tro de Santa Trega e a muralla de Lugo. A paisaxe galega é, literalmente, 
unha paisaxe construída, feita de pedra tallada. Durante trinta séculos, os 
canteiros fixeron Galicia.
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A pesca vén desempeñando dende a antigüidade un papel fundamental 
no desenvolvemento económico e social de Galicia. A razón radica na alta 
produtividade do mar galego, fornecedora de abondosas colleitas, e mais 
na especial topografía do litoral, que, amais de potenciar esa produtivida-
de, permite un acceso doado aos praceres ou aos bancos de pesca.

Antes da chegada dos romanos foi o marisqueo, coa explotación dos 
recursos litorais e intermareais, a principal actividade extractiva. Coa ro-
manización alborexou a industria do mar: a introdución de novas e mello-
res técnicas de pesca, nas redes, nas embarcacións…, pero, sobre todo, na 
conservación dos peixes, que posibilitou unha explotación máis intensa do 
mar ao se desvincular a captura do seu consumo inmediato. 

Dende aquela, e até ben entrado o século XX, peiraos, secadoiros 
de peixe, salinas, carpinterías de ribeira, estaleiros, fábricas de conser-
vas… inzaron a beiramar galega testemuñando o desenvolvemento desta 
industria. Tal riqueza de elementos patrimoniais, conformadora da nosa 
paisaxe litoral, foi coprotagonizada polas redes a través dos labores para 
a súa confección, dos encascadoiros para a tinguidura e o aumento da du-
rabilidade, e dos tendais para o seu secado.

As redes poden ser caladas de xeito estático e dinámico. Os primei-
ros aparellos estáticos cortaban a migración natural dos peixes preto da 
costa, reténdoos en enseadas como consecuencia do devalo da marea, ou 
en currais aos que eran conducidos mediante unha especie de labirinto. 
Co desenvolvemento técnico introducíronse as chamadas redes de malla, 
nas que os peixes fican atrapados ao querérenas atravesar. O tamaño da 
malla e a extensión do pano varían segundo a especie procurada. Hainas 
tamén de tres panos, con malla máis grande nos exteriores e menor no do 
medio, isto é, máis chousa: os peixes quedan enredados neste pano ao ten-
taren atravesar as redes exteriores. No xeito, aparello usado para pescar a 
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sardiña e sobre cuxo uso hai referencias dende a Alta Idade Media, un dos 
extremos permanece fixo na embarcación e o outro no mar. Os aparellos 
dinámicos precisan tracción dende unha embarcación ou mesmo dende 
terra: os cercos rodean os bancos de peixes; os de arrastre, que teñen for-
ma de saco, atrapan os peixes por alcance ao seren desprazados a maior 
velocidade da que levan os peixes.

A rede sintetiza o saber mariñeiro dun pobo. Conxuga o coñecemento 
popular do mar co comportamento dos peixes, unha sorte de oceanografía 
empírica e tradicional. Ese coñecemento, así como a súa transmisión de 
xeración en xeración, foi clave para garantir o éxito da pesca: para cada 
peixe, mar e época do ano, unha rede axeitada. Grazas a este saber mari-
ñeiro, os galegos fomos quen de botar redes en case que todos os caladoiros 
do mundo. Porén, trátase dun traballo combinado: dende o mar, realizado 
polos mariñeiros, e dende terra polas mulleres, que seguen a ter un es-
pecial protagonismo na industria do mar, quer como sostén social, quer 
como profesionais atadoras ou redeiras, imprescindibles na confección e 
reparación de panos, permitindo, xa que logo, que esa rede siga a garantir 
as colleitas de peixe.

Unha historia rica e complexa, non exenta de conflitividade. A de-
pendencia das colleitas das condicións meteorolóxicas e oceanográficas, 
moi variables e que modulan a produtividade do mar, xera, nos peores 
escenarios, crises de captura que se traducen en penuria económica. A in-
trodución de novas artes de pesca, as loitas de clase entre gremios e fo-
mentadores ou mariñeiros e armadores e mesmo as esixencias fronte ás 
administracións foron causa de frecuentes preitos e disputas ao longo da 
historia. Axentes e circunstancias que, como a topografía da costa, forxa-
ron o carácter das xentes do mar galego.
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A olería de Gundivós, en Sober, é unha das máis antigas e primitivas de 
Galicia. O proceso comeza na colleita da arxila en verán nos terreos comu-
nais e co seu transporte en carros ou cestos até o obradoiro. Deposítase en 
barreiros para proceder ao amasado e de aquí ao torno baixo, unha roda 
de madeira que xira cos impulsos da man, polo que o oleiro ten que sen-
tar nunha cadeira de patas curtas cos cóbados apoiados nas inguas, o que 
constitúe unha característica específica da elaboración desta cerámica. 

O mestre vai colocando diferentes capas de arxila até formar un cilin-
dro —técnica dos churros ou urdido— e, unha vez que se conformou e se 
decorou a peza e se lle deu forma, pasa a cocerse no forno para despois ser 
sometida a un proceso de queimado utilizando a carqueixa —que lle outor-
ga esa cor negra característica— e finalizar coa aplicación da pez, que for-
ma no interior das pezas unha capa brillante e de cor negra, procedemento 
único na cerámica galega. O resultado son multitude de pezas: xerros para 
o viño, barreñóns, barreñas, cántaros, pucheiros, olas, cazolos, meleiros, 
cuncas ou potes de queimada, entre outras. Mais a peza representativa 
por excelencia é a ámboa; con forma ovoide e barriga pronunciada, é uti-
lizada para o viño ou o aceite. A súa decoración é sinxela: varios vincos ou 
cordóns que na maior parte das veces presentan unha serie de depresións 
realizadas cos dedos. Son as pezas de maior tamaño e adoitan levar un 
«pipote» na parte baixa. Xunto á ámboa, o xerro do viño é outra das pezas 
máis significativas, algo lóxico xa que esta aldea se atopa nun dos centros 
de produción vitivinícola de Galicia. 

A cerámica ten trazos que nos remontan á cultura castrexa —sobre 
todo, no tipo de decoración—, ao período de dominación romana —pola 
forma e a cor negra— e ao período de transición da Idade Media á Moder-
na —no bordeado resaltado e vertical—. Xa no século XX, no momento 
de maior auxe da explotación, chegaron a traballar á vez preto de trinta 
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oleiros, número que, con todo, a partir dos anos cincuenta por mor da 
emigración foi diminuíndo até case facer desaparecer o oficio.

Existen tres núcleos importantes de olería en Galicia: o da provincia 
de Ourense e sur de Lugo —Niñodaguia en Xunqueira de Espadanedo, Pe-
reiro de Aguiar, Maceda, O Bolo, Petín, Ramirás, Lobios e Gundivós—, o 
da Terra Chá —Bonxe e Gaioso en Outeiro de Rei— e o do litoral —Buño en 
Malpica, Mondoñedo, Betanzos, Bamio en Vilagarcía de Arousa e A Guar-
da—. En todos eles eran fundamentais a accesibilidade á materia prima, os 
prezos baixos das pezas nas feiras e a multitude de usos, que facían posible 
que este enxoval aparecese nas cociñas e bodegas de todas as casas a carón 
de pezas de madeira e moi poucas de ferro. A olería usábase masivamente 
nas tarefas do fogar, pois existía a crenza de que melloraba o sabor dos 
alimentos, así como a súa conservación. Os obxectos de cerámica adaptá-
banse ás necesidades de cada bisbarra —á produción de mel e castañas no 
Bolo ou ao viño en Lobios, por exemplo. 

Os oleiros de Gundivós centráronse na realización de pezas que ti-
ñan unha utilidade práctica para a xente da comarca de Lemos: cociña, 
bodega e matanzas, fundamentalmente. Esta olería era vendida nas feiras 
de Chantada, Monforte, Castro Caldelas e A Pobra do Brollón, onde acu-
dían os «cacharreiros» coas pezas atadas e cargadas a ombros e, a partir 
dos anos corenta, xa en carros ou burros, á «carrada». Este era un oficio 
fundamentalmente feminino, xa que a olería constituía un complemento 
da agricultura e gandería, aínda que tamén había homes que se dedicaban 
en exclusiva a este oficio.

Ao pasar por Gundivós
o primeiro que se ve
son as olas a secar
e os fornos a cocer.

Esta copla popular dá conta da importancia que a olería tivo para Gun-
divós e, por extensión, para o concello de Sober e a Ribeira Sacra. Non 
en van, a bisbarra foi coñecida como a «terra dos cacharreiros». Despois 
de décadas de abandono, foi a partir da celebración da I Feira do Viño de 
Amandi, en 1980, cando a tradición cerámica se recuperou coincidindo 
co regreso de moitos artesáns emigrados, así como co recoñecemento por 
parte da sociedade deste tipo de artesanía. Certamente, xa non se elaboran 
as pezas tradicionais —substituídas no seu uso por outras de materiais 
sintéticos—, xa que, paseniño, estas van deixando paso a formas e deseños 
de autor, pero sempre baseados no coñecemento da olería tradicional e 
asumindo a evolución natural do traballo coa arxila ou o barro.
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O xornal El Catón Compostelano, con data de nacemento do 1 de maio de 
1800 (segundo Carré Aldao e Pablo Pérez Costanti), aparece na historia 
do xornalismo galego como a primeira publicación periódica (semanal) 
de Galicia. Promovido por Francisco del Valle-Inclán, figura relevante da 
Universidade de Santiago, editou vinte e dous números nos que, a modo 
de discursos, difunde traballos de erudición que van desde cuestións filo-
lóxicas ata os costumes.

Aínda que de aparición tardía no contexto das orixes do xornalismo 
nos diferentes pobos do Estado español, o principal mérito de El Catón 
Compostelano residiu no don da oportunidade, na medida en que foi o 
primeiro e acadou relevancia nos círculos de opinión da época. A súa con-
tribución centrouse na alimentación da reflexión e o debate nunha fase de 
cambios na sociedade do seu día.

Non innovou nin na forma de tratar os temas, que bebía dos relatos 
de corte de opinión, con moitas citas en latín e con referencias históricas 
para situar os asuntos, así como algunhas referencias comparativas coa 
finalidade de reforzar a súa argumentación conceptual, nin na presenta-
ción, que daba continuidade ao modelo dominante do libro máis divulga-
tivo. Realmente a súa principal achega consiste en entender as vantaxes 
dun soporte como as publicacións periódicas, con menos páxinas que un 
libro, co que iso dá de usabilidade, e como ese soporte ten más posibilida-
des para chegar a certos sectores dos cidadáns (en especial, mediante as 
técnicas de subscrición, de man en man e de boca en boca).

Moi vinculado á vontade individual do seu director, que non figuraba 
nel nin asinou texto ningún neste medio, o xornal mantivo como fío condu-
tor o espírito ilustrado da divulgación e da reforma de costumes, sen moita 
atención á actualidade. Nas páxinas desta publicación quedou a derradei-
ra inquedanza intelectual de Francisco del Valle-Inclán, bibliotecario da 
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Universidade de Santiago caracterizado pola súa conduta excéntrica, en 
opinión de Barreiro Fernández.

Na diversidade de temas tratados nos sucesivos discursos, a relixión 
aparece como un referente constante, na medida en que a Igrexa ten aínda 
un gran poder nas institucións políticas dos Estados e cando aínda existía 
censura eclesiástica. Nese contexto hai que situar o feito de que El Catón 
Compostelano eluda o enfrontamento co poder establecido, sexa político 
ou relixioso, ao tempo que en todos os discursos se utilizan as ensinanzas 
bíblicas e relixiosas para reforzar calquera dos seus argumentos.

Nos contidos tamén destaca a preocupación do autor dos discursos 
pola linguaxe e as linguas, e pola lingua galega en particular. A súa con-
vicción de que o galego, o éuscaro e o catalán mantiñan posicións irremo-
vibles dentro dos seus respectivos territorios fundábase na ilusión de que 
o que era posible nas circunstancias históricas de 1800 había de seguir 
séndoo para sempre, segundo conclúe Mariño Paz.

Do que non cabe dúbida é de que, a xulgar polos contidos dos discur-
sos, en especial do número sete, o editor de El Catón Compostelano tiña 
unha visión moi precisa das potencialidades e utilidade dos procesos de 
comunicación mediada tecnoloxicamente, en particular das publicacións 
periódicas. O editor sinala que a lectura e a escritura non só son un xeito 
de coñecer o pasado, senón tamén, sobre todo, de achegarse ao presente, 
e, especificamente, ao presente distante no espazo ao que doutro xeito non 
poderiamos chegar. Entende a comunicación como un instrumento edu-
cativo, de instrución.

El Catón Compostelano naceu, pois, afastado dos contidos locais, 
aínda que levase a cabeceira o berce compostelán, e cultivou as estra-
texias da retórica persuasiva dominantes na Galicia de 1800 para efectuar 
unha intervención na sociedade da época que oscilaba entre o maxisterio 
e o debate participativo que se plasmou nas súas páxinas. A súa foi unha 
aparición oportuna, cun modelo que contaba con moitos referentes, e sen 
concesións a ningunha innovación nas formas.
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O relato sobre un canón —como de calquera outro obxecto militar— queda 
definido polo eco do seu uso, pola súa presenza e acción. Nesta ocasión, 
os protagonistas son Criard e Intègre ou, como son coñecidos en Galicia, o 
Chillón e o Íntegro, descubertos na igrexa compostelá do Pilar en 1975, no 
transcurso dunhas obras de reforma do pavimento. A súa historia comeza 
dous séculos antes, en 1767, cando foron fundidos, segundo a análise rea-
lizada das inscricións da boca de carga, os escudos reais gravados e os no-
mes indicados na bocacha. Tan só dez anos despois, en 1776, Jean-Baptiste 
Vaquette de Gribeauval logrou que se aprobase unha reforma da arma de 
artillería francesa, que quedou paulatinamente substituída por outras máis 
lixeiras. Aínda así, a súa presenza no exército napoleónico foi moi común; 
non en van, hai que ter en conta a necesidade deste tipo de armamento nas 
numerosas campañas dos franceses por Europa.

No exército napoleónico a artillería constituía a principal arma. As 
grandes batallas gañábanse arredor dela. Os canóns non tiñan sistemas de 
amortecemento e era necesario situalos en batería cada vez que se produ-
cía un disparo. Así, nunha fuxida, era normal que quedasen pezas abando-
nadas, quizais o destino destes dous canóns.

A guerra contra o francés —máis adiante catalogada como guerra 
de Independencia— foi un período de loita e dura resistencia para Gali-
cia que se converteu, coa expulsión dos invasores en 1809, nun exemplo 
para outras comunidades. A contenda militar durou de xaneiro a xuño de 
1809, cando o mariscal Soult perseguiu as tropas inglesas de John Moore 
até A Coruña. Foi unha loita franco-británica; os galegos foron conver-
téndose en protagonistas sen querelo. A reconquista do territorio reali-
zouse, amais de coa presenza do exército, mediante a acción de guerrillas 
e alarmas populares como a que desembocou na batalla de Ponte Sam-
paio en xuño, mitificada ao longo do século XIX como exemplo de valor e 

Canóns franceses

Canóns Chillón e Íntegro
Francia
1767
Igrexa de Santa Susana de Fóra. Santiago de Compostela

Gustavo Hervella García
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independencia da Terra e ilustrada no monumento escultórico erixido en 
Pontevedra en 1911, onde precisamente un canón integra a composición, 
reafirmando a exemplaridade simbólica deste elemento.

Os momentos máis recoñecidos da invasión napoleónica que se re-
lacionan con Galicia foron a formación do Batallón Literario en maio, a 
constitución da Xunta Suprema do Reino en xuño, ambos en 1808, e a ba-
talla de Elviña en xaneiro de 1809. O Chillón e o Íntegro están relacio-
nados directamente coa invasión napoleónica en 1809 e a súa posterior 
expulsión a partir de maio-xuño dese mesmo ano. Nos primeiros días de 
xaneiro inícianse os movementos: o 6 de xaneiro cae Lugo, o 11 Betanzos, 
o 17 Santiago e o 19 A Coruña; en menos dun mes Galicia está controla-
da. Napoleón trazara os plans da operación desde Astorga. O 23 de maio 
dese ano, en diversas escaramuzas, os paisanos composteláns expulsan 
da cidade a guarnición francesa do xeneral Maucune ocasionando dous 
enfrontamentos directos, na Ponte da Rocha e no Campo da Estrela, moi 
preto da actual Alameda compostelá, onde apareceron os canóns protago-
nistas deste relato. Isto fixo retroceder os galos á Coruña. Ao pouco, o 2 de 
xuño, Ney retoma Santiago con 8000 infantes, 1200 xinetes e 13 canóns, 
para seren expulsados de novo semanas máis tarde. 

Ao igual que no resto de España, en Galicia a francesada supuxo un 
punto e á parte nas relacións entre a poboación e o poder, na economía 
e sobre todo no exercicio da política. Os súbditos pasan a ser paulatina-
mente cidadáns, non sen atrancos e moitos problemas; toman conciencia 
política e fixan a súa relación co territorio, como indica Villares Paz, que, 
«ao non ser defendido polas autoridades, debía ser preservado pola acción 
popular». É por iso polo que a loita contra o francés quedou na memoria 
como un feito popular, no cal o clero e a fidalguía lideraron os labregos 
na conformación dun bloque antinapoleónico, «pero non á abolición dos 
señoríos, dos décimos ou da Inquisición».

Chillón e Íntegro explican e recrean esa época; integran o noso patri-
monio e requiren pola súa especificidade a máxima protección, valoración 
e coidado por parte da normativa lexislativa, ao tratarse de obxectos moi 
significativos da historia e cultura militares, non sempre comprendidas na 
súa xusta medida. O exemplo destas dúas pezas é moi ilustrativo.
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Atópase no Decanato da Facultade de Historia e, segundo a propia descri-
ción de Fontán, tería a seguinte especificación:

Círculo repetidor astronómico de Gambey con nivel fijo, anteojo superior e 
inferior, y círculo azimutal, estando el superior dividido de 10 en 10 segundos 
sexagesimales con el auxilio de cuatro verniers, leyéndose las coincidencias 
de los primeros por dos microscopios compuestos fijos, en los extremos de 
una alidada móvil y los de estos en una lente de aumento.

Foi adquirido na casa Gambey de París, no curso 1918-1919. 
Nace Domingo Fontán en Portela do Conde (Portas) en 1788 e fór-

mase na Universidade de Santiago, onde tivo como principal mentor a 
Rodríguez, catedrático de Matemáticas, de sona internacional, e un dos 
máis importantes científicos da historia da ciencia galega.

Foi nomeado catedrático de Matemáticas Sublimes en 1818, en subs-
titución de Rodríguez, posto que desempeñou ata 1835. Un ano antes fora 
nomeado catedrático de Xeometría Mecánica e Delineación Aplicada ás 
Artes, da Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. En 1835 
foi nomeado director do Observatorio Astronómico de Madrid e director 
da Escola de Enxeñeiros Xeógrafos, acabada de crear. Foi membro do 
Parlamento español en oito lexislaturas en representación de Pontevedra 
e Lugo. Morre en Santiago en 1866. Realizou importantes traballos para 
o Goberno español, sobre pesas e medidas, así como relativos á división 
administrativa. Foi un adiantado da introdución do sistema métrico de-
cimal. Programou a futura rede de estradas galegas e publicou diversos 
estudos e traballos sobre o ferrocarril galego.

No ano 1817, comeza os traballos da delineación da Carta Geométri-
ca de Galicia determinando coa máxima exactitude a latitude, lonxitude e 
acimut da que sería a primeira base do sistema de triangulación do país: 
a Torre do Reloxo da catedral de Santiago. Serviuse dos aparatos xeodési-

Teodolito de Fontán

Teodolito de Domingo Fontán
París, Francia
Henri-Prudence Gambey, 1818
Facultade de Xeografía e Historia 
da Universidade de Santiago de Compostela

Francisco Díaz-Fierros
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cos que existían no Gabinete de Física da Universidade de Santiago e que 
mercara en París seu mestre Rodríguez, como este teodolito, amais doutro 
da casa inglesa Troughton, tres círculos de Lenoir, un transportador de 
minutos, unha escala metálica e un compás de vara, catro sextantiños de 
peto, dous barómetros de Gay-Lussac e de Bunten, un péndulo astronómi-
co e dúas pranchetas. Tamén mandou construír varias perchas en madeira 
de pinabeta, de catro metros de altura. En 1823 tiña rematados os traba-
llos da parte occidental de Galicia, e en 1834 presentou toda a cartografía, 
xa concluída, á raíña María Cristina de Borbón.

De seguido comezou as xestións para a impresión da obra, que non fo-
ron doadas polo elevado custe dos 550 exemplares demandados (4120 fran-
cos), e finalmente estes foron gravados por L. Bouffard, en París, en 1845.

A significación da Carta Geométrica de Galicia reside, en primeiro 
lugar, no seu valor científico, pois foi a primeira vez que se realizaba en 
España unha cartografía desa magnitude levantada con métodos moder-
nos e sustentada nunha rede xeodésica que tiña que establecer, observar 
e calcular. Foi, a xuízo de Núñez de las Cuevas (1988), director do Insti-
tuto Geográfico Nacional, «una empresa titánica difícil de comprender». 
Por outra parte, Fontán era un patriota e soñaba que a súa Carta serviría 
para coñecer mellor a terra que amaba e para mellorar as súas condicións 
económicas. Para Otero Pedrayo foi o primeiro en amosar co seu mapa o 
verdadeiro rostro de Galicia, ata entón «brumoso e escuro». 
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Nos pobos enraizados na tradición clásica, o desenvolvemento da civili-
zación é inseparable do desenvolvemento da cultura do viño. En efecto, o 
que diferencia o mundo grecolatino doutros mundos antigos é o dominio 
do cultivo da vide e da vinicultura. O viño, en fin, achega o home á divinda-
de como instrumento necesario para o renacer da vida, xa como misterio 
do dúas veces nado Dioniso ou como misterio da súa conversión en sangue 
de Xesús Cristo. Desde moi cedo, os caldos nacidos do zume da uva con-
vertéronse en prezada mercadoría. 

En Galicia, foron os monxes medievais quen impulsaron o seu culti-
vo e a súa expansión, nomeadamente no curso medio do Miño, cos seus 
ribeiros. Os viños brancos acariñados polos cantares do Avia pronto gaña-
ron sona, abriron rutas de arrieiros e fixeron a fortuna dos armadores do 
tráfico marítimo polo Atlántico e o Cantábrico, cara ás Bretañas e os Flan-
dres. Os vales bañados polo Avia, polo Miño, polo Sil, polo Arnoia, polo 
Támega, polo Umia fóronse inzando de priorados, de mosteiros e, tempo 
despois, de pazos. A cultura do viño é unha cultura pacega moi vinculada 
coa distinción que singulariza a sociedade vilega e urbana. Na cerna dos 
séculos modernos, a sociedade cortesá europea recuperou o gusto polos 
viños doces. Uns naceron da práctica da adición de augardente e outros 
alcohois para fortalecelos e facer posible a súa mellor conservación nas 
viaxes mariñas. Foron os madeiras, os portos e os xereces. Outros, máis 
requintados, deron por apostar pola escolla dos mellores acios, ben ma-
durados, axudándose da acción benéfica do fungo da botrite para deshi-
dratalos ou agardando paseniño a que fosen mirrando, perdendo auga e 
gañando azucre. Foron os tokajis, os sauternes ou os viños de palla. 

Mentres, nos pazos e nas abadías e mesmo nas casas de campesiños 
nacía un novo caldo, acorde cos tempos, exquisito, doce, ámbar, exclusivo 
e distinguido. Era o tostado que se afastaba do modelo do fortalecemento 

Prensa do viño tostado

Prensa do viño tostado
Ourense
Segundo terzo s. XX
Museo Etnolóxico de Ribadavia

Luís Domínguez Castro
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dos veciños de alén Miño e optaba polo modelo da deshidratación de terras 
galas, itálicas e maxiares. Era un viño de celebración e de poder social. 
Apenas ao alcance das elites que saben apreciar o valor do paso do tem-
po e teñen tempo para perder, aprender e gozar. Escollíanse as mellores 
cepas de treixadura, cos acios máis dourados polo sol de setembro, nor-
malmente preto da casa solar, nos socalcos do nacente. Cortábanse con 
moito xeito e pendurábanse en garfos de madeira, colgados das vigas dos 
faiados. Sempre ben orientados ao tépedo sol outonal e a lixeira brisa do 
nordés. Aló polo Nadal, ben mirrados os acios e ata con algún punto de 
botrite, procedíase a separar cada bago do cangallo e logo eran prensa-
dos, primeiro en pequenas lagaretas e logo en prensas como a da foto, con 
plataforma, fuso e cabezal de ferro e canastreis de madeira. Deste mesmo 
material eran as dúas mesas semicirculares que entraban en contacto cos 
bagos e as chamadas madeiras empregadas para apurar a presión, logo dos 
necesarios períodos de descanso durante a prensadura para espremer as 
uvas sen romper os grans, ricos en taninos. Obtíñase, así, un moi escaso 
rendemento líquido pero dun aroma e dun sabor doce que compensaban a 
espera e as uvas retiradas da colleita anual. Ese mosto ateigado de azucre 
fermentaba en pequenas pipas dunha ola de capacidade, que viñan sendo 
uns dezaseis litros. 

Coa crecente partida en dirección a Madrid dos descendentes fidal-
gos, os arrieiros levaban cara á corte aquelas pipiñas que contiñan o licor 
co que agasallar os amigos, aos poderosos e a un mesmo. Nas casas labre-
gas moi rara vez se cataba o tostado e o seu elevado custe de produción 
non permitía elaboralo. Así, foi medrando a sona deste caldo dourado e 
devecido. Era un viño de vangarda, como os máis distinguidos da Europa 
de entón. Por iso non debe sorprender que fose o primeiro viño galego en 
ser embotellado nas últimas décadas do dezanove.

O solpor das casas fidalgas e doutras casas abastadas, a filoxera que 
trouxo o triunfo de viníferas alleas á terra e a baratura dos viños quinados 
fixeron esmorecer a elaboración do tostado, sinaladamente na longa noite 
de pedra que deturpou a tradición dos viños do Ribeiro, hoxe superados 
en predicamento polos albariños e en dura e leal pugna cos outros exce-
lentes caldos galegos de Valdeorras, Monterrei e a Ribeira Sacra. Diciamos 
que no viño estaba o secreto da vida e da resurrección. O vello tostado que-
re renacer das súas cinzas e recobrar o seu pasado lendario nas mesmas 
terras ourensás que o viron nacer por vez primeira.
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Foi construído por Andrés Antelo, do Ferrol, en 1831, e polo seu deseño 
e acabado é un referente da reloxería española. Está instalado na torre 
da Berenguela e dispón de catro esferas con movemento solidario dunha 
soa agulla en forma de seta para marcar as horas. Os toques do reloxo son 
cada cuarto de hora sobre unha campá pequena, e as horas tócanse sobre a 
Berenguela, que, polas súas dimensións, con 254 cm de diámetro de boca 
e 6211 kg de peso, é a cuarta máis grande de España.

Na súa construción realizouse un cálculo moi detallado das rodas e 
piñóns para obter un movemento cuns roces mínimos, e elixiuse, como 
sistema de escape de áncora, o tipo Graham, un dos máis exactos e fiables 
que existían naquela altura. Con este coidadoso sistema, conseguiuse un 
dos reloxos máis exactos de España, cun erro máximo de só algún segun-
dos ao día. Dispón dun sistema de engrenaxes diferenciais para transmitir 
o movemento ás catro esferas, así como dun pequeno reloxo interior, para 
os axustes de tempo, que marca as horas e minutos (información facilitada 
polo mestre reloxeiro valenciano Joan Pedrals, restaurador do reloxo da 
catedral de Santiago).

Para os toques deseñouse un sistema de pancas que minimiza nunha 
relación de 1:10 o esforzo do mecanismo que move os martelos. Os con-
trapesos, que poñen en marcha a maquinaria e que colgan nos pisos infe-
riores, deben elevarse cunha manivela cada 24 horas. A máquina está co-
roada por un pequeno cofre, lembranza do sepulcro do Apóstolo, que leva 
na fronte as armas do arcebispo Vélez e no cumio unha estatua ecuestre 
de Santiago, en Clavijo. Todo o conxunto do mecanismo está montado no 
interior dun armario encristalado que o protexe da sucidade.

Reloxo da 
catedral de Santiago

Reloxo da catedral
Andrés Antelo, 1831
Catedral de Santiago de Compostela

Francisco Díaz-Fierros
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O primeiro reloxo instalado na catedral de Santiago do que se ten 
noticia é de finais do século XIV ou principios do XV, do que se fala nunha 
acta do Consello Catedralicio de 1411; non é seguro que fose, daquela, un 
reloxo mecánico. Outros reloxos dos que se sabe foron, por exemplo, os 
realizados no século XVI polo cerralleiro francés veciño de Santiago Gui-
llén Bourse e, en 1678, polo artesán flamenco Juan van Gorpe. A campá da 
Berenguela, da que é copia exacta a que hoxe existe, foi fundida en 1729 
por Pedro de Güemes, natural de Arnuero. A orixinal rachouse a finais do 
século pasado e foi substituída por outra, fundida en Holanda pola firma 
Eijsbouts, no ano 2000.

Andrés Antelo Lamas (1773-1844) achegouse á técnica aos dez anos 
como aprendiz de cerrallería nun obradoiro dos estaleiros da Maestran-
za no Ferrol; ascendeu posteriormente ata o grao de tenente de fragata 
e mestre maior das bombas de achique de vapor dos diques e recibiu en 
1811 a graduación de enxeñeiro extraordinario da Mariña. Foi un home 
polifacético en todos os ámbitos da técnica, que mellorou a maquinaria do 
Arsenal e construíu diferentes enxeños da súa invención. Foi continuador 
do enxeñeiro Baleato nos talleres para a construción de pezas de preci-
sión, que fundara anos antes seguindo modelos ingleses e nos que figura-
ba como unha especialidade notable a cronometría.

Destacou no ámbito da reloxería e, así, construíu o reloxo do mostei-
ro de Celanova, en 1813 o de Sobrado dos Monxes e, catro anos máis tarde, 
o da catedral de Lugo. No encargo que lle formulou o arcebispo Vélez en 
1830, Antelo puxo todo o saber técnico que adquirira nos talleres do Arse-
nal ferrolán e, sobre todo, as aplicacións que realizara na construción de 
reloxos en importantes igrexas e catedrais galegas.

Este reloxo pode interpretarse como un símbolo da proxección que 
tivo en Galicia o alto grao de saber técnico que se desenvolveu no Ferrol 
a partir do século XVIII, e no que os nomes ilustres de Baleato, Antelo ou 
Comerma, entre outros, foron exemplo de como a industria máis adianta-
da podía ter arraigamento neste país.
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Cantares gallegos foi publicado por Juan Compañel (1829-1927) na súa 
imprenta da rúa Real de Vigo en 1863 e asinado por Rosalía Castro de 
Murguía (1837-1885). De pequeno formato (12 × 17,50 cm), nos poucos 
exemplares conservados sen encadernar pode verse no lombo o prezo de 
dezaseis reais. Para a importancia histórica de Compañel no Rexurdimen-
to é todo un síntoma ser o editor desta fundamental obra. Nas súas 204 
páxinas contén a dedicatoria a Fernán Caballero, asinada o 17 de maio de 
1863, un denso prólogo e, encabezado polo título de «Primeira parte», que 
non vai ter correlación en ningures, un corpus de 32 poemas con numera-
ción romana, agás o titulado «A gaita galega», que é resposta a «La gaita 
gallega» de Ventura Ruiz Aguilera, que tamén se edita. Ao final inclúense 
un glosario asinado por M. (que se lle atribúe a Murguía), un capítulo de 
«Erratas notables» e un índice. Na edición de 1872, realizada en Madrid 
na librería de Leocadio López, engadiranse catro poemas máis.

Cantares gallegos ten unha importancia histórica recoñecida ao 
considerarse o primeiro libro editado integramente en galego (dedicato-
ria, prólogo e texto). Pero este detalle formal, aínda que de envergadura, 
cómpre acumulalo con outros de singular relevo. Dous anos despois de 
celebrados os Xogos Florais da Coruña e un desde que se publicase El Ál-
bum de la Caridad (1862), Cantares gallegos marca o inicio dunha nova 
etapa no Rexurdimento literario galego: o Rexurdimento pleno. O impac-
to da obra foi extraordinario e xa nas primeiras recensións feitas en Gali-
cia (López de la Vega, José María Posada) e fóra (en Madrid e Cataluña) 
se lle atribuía á obra un carácter auroral que Murguía acabou selando en 
Los precursores (1885) e que a Real Academia Galega puxo na presenteira 

Cantares gallegos,
de Rosalía de Castro

Cantares gallegos
Rosalía de Castro, 1863
Casa-Museo Fundación Rosalía de Castro. Padrón

Anxo Angueira
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histórica definitiva ao escoller o 17 de maio como Día das Letras Galegas 
no centenario da súa publicación (1963).

Mais este papel de Cantares gallegos no sistema literario galego foi 
ás veces moito máis simbólico ca propiamente literario e, polo xeral, a 
súa valoración crítica e o seu interese estético ficaron normalmente moi 
por debaixo dos que mereceu Follas novas (1880), obra de perfís litera-
rios considerados máis universais. Desde o noso punto de vista, o éxito 
de Cantares radica en que acertou a desenvolver, desde o prólogo, unha 
contundente alegoría nacional baseada na defensa da dignidade de Galicia 
e que Rosalía organizou arredor de tres grandes eixos: a lingua, a cultura 
e a paisaxe. Nace con esta obra un novo imaxinario nacional galego, unha 
nova visión de Galicia (verde, variada, irrigada por mil ríos e ribeiras), 
en oposición non só paisaxística a Castela (seca, dura, monótona). Pero 
tamén nace nela a épica nacional galega da emigración, outro aspecto 
fundamental da alegoría nacional galega sobre o que a autora volverá en 
Follas novas. E é que Rosalía de Castro utiliza os cantares populares e 
o Volkgeist de Herder dun xeito moito máis crítico e menos idealista ca 
Antonio Trueba, o poeta vasco do Libro de los Cantares, a quen di imitar 
no prólogo. En realidade, o popular nesta obra é un disfrace, un verniz ou 
unha trincheira desde a que a autora dispara o seu pensamento crítico no 
político e no social, moitas veces en conflito co «espírito» do cancioneiro, 
co modelo social e ideolóxico que pode derivarse da lírica popular, ou con-
trario a eles, o que explica que varios cantares sexan redirixidos ou mes-
mo mutilados. Dentro deste pensamento crítico cómpre destacar tamén o 
feminismo, dado que Cantares, desde a súa concepción e estrutura ata o 
intenso protagonismo concedido á muller traballadora como suxeito lite-
rario e político, desde os primeiros versos protagonizados pola «meniña 
gaiteira», é un libro profundamente feminista. 

Claro que Cantares gallegos é un principio de algo novo. Pero tamén 
resulta un final. Péchase coa obra un período inaugurado polo Coloquio de 
Sarmiento e de especial presenza da literatura dialóxica, popular e políti-
ca. Como se pecha un período procedente das cántigas medievais, ás que 
sucederon as copras de Sarmiento e os cantares de Rosalía, no que a crea-
ción literaria lírica ten unha indiscutible dimensión musical. E si, tamén 
nace algo con Cantares e con Rosalía de Castro: un novo período, un novo 
remuíño histórico, protagonizado pola súa xeración (Murguía e Pondal), 
á que se asociou unha xeración máis nova (Curros e Lamas Carvajal), as 
cales debuxaron o horizonte de dignidade e liberdade cara ao que Galicia 
segue camiñando.
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O home clástico foi fabricado polo Dr. Louis Thomas Jérôme Auzoux en 
París e foi vendido pola firma de material científico francesa de Émile 
Deyrolle. Mide 120 cm de altura e representa un corpo humano, que pode 
descompoñerse en 2000 pezas. Construído con papel maché coloreado, 
está montado sobre unha base de tres pés.

Os institutos de ensino medio, desde a súa creación en España en 
1845, contaron con material didáctico axeitado para os estudos corres-
pondentes ás materias de ciencias grazas a laboratorios e gabinetes pro-
pios. A incorporación da materia de Fisioloxía e Hixiene, desde o plano 
de 1868, propiciou que entre o material didáctico de apoio aparecesen 
modelos das diferentes partes do corpo humano e, dentro deles, nas úl-
timas décadas do século, os denominados «homes clásticos», nos que se 
representaba a totalidade da figura humana coa posibilidade de que se 
puidesen separar os diferentes órganos e partes dela. Os máis coñecidos 
foron os fabricados polo Dr. Auzoux (1797-1880). O prezo dun home clás-
tico destas características era de 1160 pesetas en 1870.

Este doutor en medicina francés empezou en 1828 a fabricar repro-
ducións anatómicas mediante un procedemento da súa invención con 
base no papel maché. A súa técnica e precisión, inigualables naquela altu-
ra, fixeron que axiña se popularizase a súa produción, que era demandada 
por todos os centros de ensino do mundo. Á súa morte, en 1880, deixou 
unha colección excepcional de pezas de anatomía clástica, humana e ani-
mal, internacionalmente recoñecida. En 1980 a súa empresa comezou a 
fabricar os modelos en resina, e no ano 2000 pechou.

O Colexio de Ensino Medio da Fundación Fernando Blanco de Lema 
inaugurouse no curso 1884-1885 e poucos anos despois, no curso 1890-1891, 

Home clástico  
do doutor Auzoux

Home clástico
París, Francia
Dr. Louis Thomas Jérôme Auzoux / Émile Deyrolle, 1894
Museo Fernando Blanco de Lema. Cee

Francisco Díaz-Fierros
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instalouse o Gabinete de Ciencias Naturais, aínda que as xestións e a mer-
ca do material didáctico se iniciaran anos antes. Constaba de case 4000 
exemplares de animais, vexetais e minerais, amais da importante colección 
de insectos de Macho y Velado, hoxe desaparecida. Posteriormente, com-
pletouse coa adquisición en París á firma Eyrolles dun esqueleto e dun 
home clástico.

Este material didáctico é representativo da vocación pedagóxica que 
tivo unha boa parte das actividades filantrópicas dos emigrantes galegos 
ultramarinos. A emigración galega cara a América, que comezou dun xeito 
xa masivo arredor de 1870, foi de inmediato consciente de que na falta 
de escolarización estaba un dos factores que deran orixe a esta traxedia. 
Por iso, en canto puido dispor dun certo desafogo económico empezou un 
labor altruísta de atención ao pobo emigrado coa posta en marcha de ac-
tividades educativas, sanitarias e sociais. Primeiro atendéronse as comu-
nidades emigrantes, pero non se tardou en volver os ollos cara á terra que 
deixaran e iniciar nela un amplísimo traballo de sementeira cultural que 
perdurou ata ben entrado o século XX. Dela, quizais unha das actividades 
que deixaron máis fonda pegada foi a da creación dos centros educativos. 
Por todas as partes foron agromando as escolas promovidas polas comu-
nidades emigradas e unha boa parte da rexeneración cultural do país púi-
dose sustentar nelas. Por iso, este home clástico da Fundación Fernando 
Blanco de Cee pode ser un obxecto ben impregnado dese simbolismo pe-
dagóxico que quixeron deixar como a mellor herdanza para seus veciños 
os galegos do alén mar.
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Dos tres herbarios coñecidos o máis importante atópase no Centro de 
Investigación Forestal de Lourizán. Foi depositado no ano 1943, data da 
creación da institución, e consta de 12 000 pregos, a maior parte corres-
pondente a plantas galegas, aínda que contén un certo número de especies 
procedentes de intercambios con outros botánicos españois e estranxeiros 
como Carles Pau, Novás, Grandoger, López Seoane, etc.

Existe outro herbario na Facultade de Bioloxía da Universidade de 
Santiago de Compostela que consta de 2028 pregos, procedentes da par-
ticipación de Merino na sección de Santiago da Real Sociedad Españo-
la de Historia Natural. Foi un agasallo do autor, en 1910, ao director do 
Museo da Universidade e, polas súas características, unha escolma das 
liñas taxonómicas fundamentais, que semella que tiña unha función pe-
dagóxica. Tamén existe un terceiro herbario de 1056 especies, depositado 
no instituto de bacharelato de Pontevedra Sánchez Cantón. Finalmente, 
importantes remesas de exemplares da flora galega, enviadas por Merino, 
foron parar ao grande herbario de Carles Pau, depositado no Jardín Botá-
nico de Madrid.

Baltasar Merino Román (1845-1917), natural de Lerma (Burgos), en-
trou na Compañía de Xesús con 15 anos, na cal cursou Humanidades, Re-
tórica e Filosofía. Estivo na Habana, Estados Unidos, Francia e Porto Rico, 
onde completou a súa formación e iniciou o seu labor docente. No curso 
1880-1881 foi destinado ao Colexio Santiago Apóstolo, na Guarda, onde 
deu clases, principalmente de Física e Química, e residiu, agás pequenas 
excepcións, ata a súa morte. Entre 1887 e 1897 fíxose cargo do Observa-
torio Meteorolóxico do colexio e fixo as súas primeiras publicacións sobre 
meteoroloxía e climatoloxía.

Os seus primeiros traballos botánicos comezan sobre 1890 co estu-
do das plantas da contorna do Baixo Miño, que dan lugar tamén ás súas 

Herbario do Padre Merino

Herbario
Padre Merino, 1910
Herbario LOU, Centro de 
Investigación Forestal de Lourizán

Francisco Díaz-Fierros
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primeiras publicacións sobre a vexetación de Galicia. En 1900 nace a idea 
de realizar unha gran flora de Galicia, a raíz da cal Merino empeza as súas 
viaxes de herborización por todo o país. Destas xeiras xorden a súa Con-
tribución á la flora de Galicia (suplementos I, II, III e IV dos Anales de la 
Sociedad Española de Historia Natural, 1898-1904) e Viajes de herbori-
zación por Galicia (Razón y Fé, 1901-1905). Nestes últimos, ademais das 
súas observacións e anotacións botánicas, achega interesantes impresións 
sobre a vida rural galega daquela época. Nos traballos de investigación 
sobre a flora de Galicia contou coa colaboración de diferentes botánicos 
e naturalistas españois, especialmente do catalán Pau e o galego López 
Seoane. Tamén tivo en Galicia un determinado grupo de correspondentes, 
maiormente boticarios e cregos, que lle subministraban exemplares e da-
tos sobre a flora galega.

Entre 1905 e 1909 realiza a publicación dos tres volumes da súa obra 
fundamental, Flora descriptiva e ilustrada de Galicia. Describe nela un to-
tal de 1854 especies, que se ampliarían nas sucesivas «adiciones». Supuxo, 
segundo Fraga (2012), «un considerable esforzo de recolleita, de observa-
ción e de síntese, converténdose en modelo de “Flora regional”».

Do mesmo xeito que co mapa de Fontán Galicia tivo por primeira vez 
unha representación xenuína e moderna da súa xeografía, co herbario e 
a Flora de Merino atopámonos, tamén por primeira vez, cun inventario, 
actual e abondo, do manto vexetal galego. O «tempo biolóxico» da paisaxe 
galega, que definiría Otero Pedrayo, ficaba expreso e recoñecido nunha 
descritiva científica rigorosa e ampla. Ambos os dous proxectos, o mapa e 
a flora, tiveron longa vida e só foron superados despois de moito tempo.
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O modelo da máquina Yost núm. 10, norteamericana, de dobre teclado e 
escritura cega, foi distribuído en España por María Espinosa de los Mon-
teros y Díaz de Rábago (1875-1946), que con 22 anos era presidenta e di-
rectora en Madrid da empresa filial da compañía. Destacada feminista, foi 
unha das fundadoras en 1918 da Asociación Nacional de Mujeres Españo-
las (ANME). 

Emilia Pardo Bazán (1851-1921) foi tamén unha ardente loitadora 
polos dereitos civís das mulleres en España. Nun artigo de La Esfera dedi-
cado á escritora, que falecera en Madrid nove días antes, aparece coa má-
quina Yost 10 no seu estudio das Torres de Meirás, na Mariña coruñesa, 
fotografada por José Luis Demaría López, Campúa. 

O feito de que usase unha máquina dese modelo infórmanos das 
múltiples conexións entre persoas comprometidas coa causa feminista e 
reivindicadoras do dereito da muller a desenvolver as súas capacidades 
en todos os ámbitos laborais. A escritora coruñesa asistía ás reunións da 
ANME e seguramente fora instruída por María Espinosa de los Monteros 
no manexo deste teclado que non deixaba ver a páxina a medida que se 
escribía nela. A incorporación da mecanografía ao seu gabinete de traba-
llo significa tamén que era unha autora que se acollía ás novidades tecno-
lóxicas co mesmo entusiasmo co que se sumaba ás tendencias literarias 
máis novas. Fíxoo co Naturalismo francés, corrente novelística baseada 
no método científico experimental do médico Claude Bernard e na teoría 
da evolución de Charles Darwin. En 1884 a escritora axudou a difundilo 
en España en artigos de La Época, para escándalo da sociedade bempen-
sante e a sorpresa de Émile Zola ante unha consœur de ideoloxía católica. 
Do mesmo xeito, uniuse ás tendencias literarias espiritualistas e wagne-
rianas da fin de século ata desembocar na práctica do Modernismo, á beira 
de discípulos tan salientables como Ramón del Valle-Inclán.

Máquina de escribir

Máquina de escribir
EE. UU.
Yost (núm. 10), c. 1908
Colección particular. Santiago de Compostela

Olivia Rodríguez González
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Precoz lectora e escritora, nunha entrevista aseguraba Emilia Par-
do Bazán que empezara realmente a vivir das letras en 1886. Tras títulos 
tan importantes como La Tribuna, no cal reflectía a vida das obreiras da 
Fábrica de Tabacos da súa cidade natal, publicaba ese ano Los pazos de 
Ulloa, o seu primeiro de grande éxito. Seguirían varias novelas máis ata 
1911, como La madre Naturaleza, La Quimera, La sirena negra ou Dulce 
dueño. Tamén é autora dun número abundante de contos e novelas curtas 
que abranguen un amplo abano de xéneros, así como dramas, poemas, 
libros de viaxes e ensaios literarios. Exerceu a crítica divulgando as últi-
mas correntes literarias de Europa e América, xunto co coñecemento das 
literaturas galega, catalá e castelá. Foi importante a influencia de Emilia 
Pardo Bazán na renovación narrativa do seu tempo, na loita feminista e 
na ideoloxía afín ao noventayochismo español na que derivaron as súas 
orientacións políticas.

Mediante a prensa, para ela a principal canle de difusión da súa obra 
e pensamento, e a través das conferencias en tribunas como o Circo de Ar-
tesanos da Coruña, o Ateneo de Madrid ou a cátedra de Literaturas Neo-
latinas da Universidad Central, acadou un merecido posto como intelec-
tual na España do seu tempo. Nesta faceta foi tamén unha discípula, á súa 
maneira, de Émile Zola, pois encarna coma el o escritor que quere influír 
de xeito activo na sociedade. Segue nesta tarefa o camiño trazado pola súa 
paisana Concepción Arenal, que a antecedeu como membro do Consejo de 
Instrucción Pública. Foi para ela, sen dúbida, a mestra definitiva nun fe-
minismo que en Emilia Pardo Bazán nacera á calor da educación familiar 
e do maxisterio espiritual de amigos como Francisco Giner de los Ríos, 
fundador e director da Institución Libre de Enseñanza.

Unha máquina de escribir como a Yost 10 simboliza, nas mans de 
Emilia Pardo Bazán, o carácter profesional dunha actividade que, ata en-
tón e no mellor dos casos, se considerou como un adorno que realzaba 
o halo artístico da femia. Pardo Bazán identifícase cun oficio que lle deu 
de comer moito máis que o seu flamante título de condesa e a puxo en 
comunicación, a través da prensa e das traducións das súas obras, con re-
ceptores de todo o mundo. Ofrécenos unha imaxe fiel da profesionalidade 
dunha das máis importantes escritoras que deu Galicia.
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O obxecto de referencia é a botella de augas de Mondariz, deseñada e pro-
ducida para conter a auga mineromedicinal de diferentes mananciais do 
Balneario de Mondariz, en Pontevedra. A súa distinción vén dada pola cor 
verde escura do recipiente de cristal e por unha etiqueta característica, 
protagonizada por un home que aperta e leva entre os seus brazos unha 
botella. A cor ten un significado práctico: alberga augas con propiedades 
medicinais que deben ser gardadas da luz; e tanto a figura masculina como 
a composición responden ao gusto e estética da época, historicista-moder-
nista. Con cambios mínimos, esta é a imaxe que chegou até os nosos días.

En 1870 o doutor Blanco Lage informou o Concello de Mondariz da 
necesidade de protexer o manancial de Troncoso. No 1873 obtense a decla-
ración de utilidade pública das augas, a iniciativa dos seus propietarios, os 
irmáns Peinador. Desde 1877 procédese ao envasado para a exportación e 
ese mesmo ano xa se vendían máis dun millón de botellas. Mondariz foi ad-
quirindo fama como un dos centros hidroterápicos referentes da penínsu-
la; así, nunha das visitas de Afonso XIII a Galicia, concedéuselle o título de 
«provedora da Real Casa». Foron moitos os visitantes ilustres que toma-
ron as augas: Isaac Peral, Echegaray, Arniches, Primo de Rivera, Castelao, 
Fernández Flórez, Montero Ríos ou Pardo Bazán, entre outros, e chegou a 
se converter nun referente cultural, tanto polas publicacións que editaba 
como pola presenza de traballos dos máis recoñecidos artistas da época: 
Antonio Palacios e Jenaro de la Fuente traballan nalgúns dos edificios do 
balneario, Castelao e Lloréns decoran con cadros e frescos as salas, Ramón 
Cabanillas e Rey Soto son aceptados como membros da RAG nunha sesión 
extraordinaria nos seus salóns e Imeldo Corral e Ksado realizan exposicións 
das súas obras. Esa importancia concedida á arte compréndese na aposta 
pola estética e deseño da botella do balneario, construíndo unha idea de 
proxecto cultural, facendo do produto creativo un símbolo artístico.

Botella de auga de Mondariz

Botella de auga
Mondariz-Balneario
Aguas de Mondariz, anos 60
Colección particular. Santiago de Compostela

Chus Martínez Domínguez
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En 1924 o balneario segrégase do concello de Mondariz e ao seu re-
dor instáurase o municipio de Mondariz-Balneario. Nestes anos o esta-
blecemento é testemuña de diferentes actos de afirmación galeguista e 
nacionalista, como foi a homenaxe a Murguía en 1920. Será neste am-
biente onde se creen os distintivos do balneario: o gravado realizado polo 
afamado artista burgalés Arija formado pola botella tecida co H e o P de 
«Hijos de Peinador» e rodeada da lenda «Aguas de Mondariz» con tipo-
grafía modernista nos anos dez; máis tarde Castelao executa o debuxo do 
home axeonllado suxeitando a botella en alto; en 1925 tomará a remuda 
un deseño de Cándido Fernández Mazas coa imaxe dunha moza en traxe 
autóctono —seguindo as pautas do rexionalismo tan en voga nos anos vin-
te— e, xa a finais da década, a figura que perdura até a actualidade: un 
home vestido ao xeito goyesco con trazos modernistas que, nunha sorte 
de baile ou coreografía, rodea cos seus brazos unha botella de auga dun 
tamaño e escala similares aos do personaxe. A dinámica composición pre-
tende achegar unha sensación lúdica, identificada coa diversión e a activi-
dade e coidados corporais. A protagonista de todas estas imaxes é sempre 
a botella, que mantivo a súa preeminencia e figura sobria, creando unha 
representación icónica e espello para este tipo de produtos.

Entrado o século XX a imaxe do balneario e das augas de Monda-
riz é unha icona do deseño, exemplo doutros establecementos de augas 
mineromedicinais de Galicia. Amais, tamén se converte nunha referencia 
no resto de España, ao identificarse a imaxe da botella como sinónimo 
deste tipo de establecementos: carteis que aparecen en varias publica-
cións e espazos urbanos nacionais, como o mural no metro de Madrid, 
que representaba a característica etiqueta das botellas. A publicidade que 
se desenvolve do produto convértese en imaxe referencial para a maioría 
da poboación e incluso para outras marcas. A botella, a cor e o debuxo das 
etiquetas fusionan as linguaxes híbridas do modernismo, o rexionalismo 
e o localismo, e a partir dos anos vinte comezan a plasmarse asiduamente 
en revistas e xornais, axudando á creación dun referente visual que chega 
á actualidade como imaxe dunha marca e dun produto.
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A finais do século XIX, máis concretamente no ano 1883, xorde na cidade 
de Pontevedra unha iniciativa que se vai espallar por toda Galicia, e as 
súas consecuencias perdurarán incluso ata os nosos días. Trátase da crea-
ción do coro Aires da Terra, obra do insigne boticario-gaiteiro D. Perfecto 
Feijoo. A finalidade do coro era «divulgar a música popular galega», en-
tón descoñecida pola maioría da xente, e «espertar os tradicionais e sans 
costumes da terra», obxectivo para o cal o seu fundador di que procurou 
aplicar con empeño a sentenza de dona Emilia Pardo Bazán, fundadora e 
presidenta da Sociedad del Folklore Gallego: «o mellor folclorista será o 
que menos altere o que recolla». 

Estase a producir neses anos un renacemento literario que coñece-
mos como o Rexurdimento, no que os nosos homes e mulleres de letras 
reivindican o galego tendo como referentes moitos aspectos da cultura po-
pular, entre eles a música, e como bandeira un instrumento: a gaita, e todo 
o que ela representa. Baste citar «A gaita gallega», de Xoán M. Pintos, 
«Un repoludo gaiteiro», de Rosalía de Castro, ou «O gaiteiro de Penalta», 
de Curros Enríquez, para darse conta de como xorde a figura do gaiteiro 
como unha icona da nosa cultura identitaria.

Unha das personalidades que máis se preocupou por destacar e di-
vulgar este carácter simbólico do gaiteiro foi, sen lugar a dúbidas, D. Per-
fecto Feijoo, coas súas interpretacións con Aires da Terra e coas represen-
tacións fotográficas nas que se pode apreciar o seu orgullo gaiteiril.

Ao longo da súa vida Feijoo utilizou diversas gaitas pero co son dun-
ha delas era co que se sentía máis identificado. Este instrumento parece 
que foi feito no ano 1885 ou 1886 polo seu mestre e mentor, D. Manuel Vi-
llanueva. A gaita é de madeira de pau santo, excepto as buxas, que son de 
buxo, e está anelada en marfil ou asta; consta de soprete, ronco, ronquillo 

Gaita galega

Gaita de Perfecto Feijoo
Manuel Villanueva (artesán), 
finais s. XIX - inicios s. XX
Museo de Pontevedra

Xosé V. Ferreirós
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ou chillón, e punteiro. A tonalidade é si bemol brillante; estamos falando 
por tanto dunha gaita grave ou tumbal, moi do gusto do noso intérprete. 

Este obxecto xa forma parte do noso patrimonio cultural por moitos 
motivos, entre outros ser a gaita do fundador dos coros galegos e ser o ins-
trumento co que se fixo o primeiro rexistro fonográfico da música galega 
no ano 1904.

A gaita tivo unha ampla difusión ao longo dos primeiros anos do 
século XX grazas ás actuacións que coros como Aires da Terra e outros 
que foron xurdindo fixeron en toda Galicia, no resto do Estado español e, 
como non, no continente americano. Pero nos primeiros anos 20 fúndase 
na Terra de Montes un grupo que está chamado a revolucionar o mundo 
da gaita: introduce o dúo de gaitas, cousa inédita ata aqueles momentos, 
creando unha maneira de interpretar moi particular. Trátase dos Gaiteiros 
de Soutelo, formado por Fermín Cachafeiro e os seus fillos: Avelino, Castor 
e Bautista. A súa formación tiña dúas gaitas, tamboril e bombo. O seu éxito 
foi tan rotundo que non só actuaron en Galicia senón que eran deman-
dados no resto do Estado, así como en América, onde debutan no Teatro 
Avenida de Bos Aires no 1930.

A pegada dos Gaiteiros de Soutelo fixo que, a partir deles, o cuarteto 
se convertese na agrupación tradicional por antonomasia. A guerra civil 
trunca a carreira deste conxunto de éxito e, como non, tamén todo o que 
teña que ver cos nosos sinais de identidade como pobo.

Vén logo unha longa noite de pedra na que os gaiteiros subsisten na 
indiferenza e no menosprezo, pero estes vellos xograres coa súa teima se-
guiron estando presentes nas festas e romarías, máis como testemuñas 
transmisoras dunha secular tradición, que pensaban non debía esquecer-
se, ca polo beneficio económico, máis ben escaso, que lles podía reportar 
a súa actividade.

A partir de mediados dos 70 comeza un novo rexurdimento no mun-
do da gaita, coa aparición de moita xente nova interesada no seu estudo 
e na súa historia. Fórmanse moitos grupos nos que a gaita é o elemen-
to aglutinador, créanse escolas de gaitas, nace a Asociación de Gaiteiros 
Galegos, fanse unha gran cantidade de gravacións discográficas, edítanse 
libros con repertorio gaitístico, así como estudios sobre o instrumento, e 
aparecen moitos artesáns interesados na súa construción. Todo isto fixo 
posible que hoxe en día esteamos asistindo a unha das etapas máis flore-
centes do noso instrumento nacional, pero non podemos esquecer que en 
gran parte somos debedores da gaita que nos legou o Gaiteiro do Lérez: 
D. Perfecto Feijoo.
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Os mal chamados «discos de lousa» son en realidade discos fabricados en 
laca (shellac), material que, a pesar da súa fraxilidade, se mantivo en uso 
desde finais do século XIX ata pasada a metade do século XX. Tamén co-
ñecidos como «discos de 78 rpm», polo número de revolucións por minuto 
a que debían reproducirse, o tamaño destes discos oscilaba entre as 10 e as 
12 polgadas de diámetro (entre 25,5 e 30,5 cm, aproximadamente). A partir 
dos anos de 1940 impúxose a fabricación en acetato de vinilo, moito máis 
lixeiro e resistente e con mellor calidade na reprodución do son. 

Os «discos de lousa» realizados en América, e particularmente en 
Bos Aires, que recollen música galega dan mostra da vizosa presenza da 
nosa cultura naquela metrópole. En 1904 rexistrábase na Coruña a pri-
meira gravación comercial de música galega cunha vocación claramente 
identitaria en clave folclórica: a do coro pontevedrés Aires da Terra, pai 
do que logo serían os «coros galegos», agrupacións que terían un papel 
decisivo na vida cultural e musical da Galicia do primeiro terzo do sé-
culo XX. De maneira significativa, aqueles primeiros rexistros de 1904 
naceron xa cunha vocación transoceánica, como un produto dirixido moi 
especialmente ao consumo entre os galegos da emigración americana, e 
en particular os de Bos Aires, daquela principal foco de atracción para 
tantas galegas e galegos da diáspora. Inmediatamente comezan a agro-
mar naquelas terras —tan distantes, tan próximas— coros e agrupacións 
que seguen o ronsel trazado polos coros da Galicia territorial. E, xunto 
con eles, un número crecente de rexistros sonoros, moito máis doados de 
realizar naquela capital cosmopolita e desenvolvida.

O resultado foi un importante corpus de patrimonio documental so-
noro, xerado fundamentalmente, aínda que non unicamente, no contexto 
das actividades dos numerosos centros galegos e dos seus coros existentes 
na capital arxentina. No 2004, nunha primeira cata deste patrimonio en 
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Bos Aires realizada polo Consello da Cultura Galega, acháronse preto de 
250 pezas nos diferentes centros galegos: Centro Gallego —Instituto Ar-
gentino de Cultura Gallega—, Casa de Galicia, Federación de Sociedades 
Gallegas, etc., así como en arquivos particulares, como o de José Campos 
Barcala —con 52 pezas— e outros, nunhas condicións de conservación e 
integridade das coleccións a miúdo moi precarias. No seu conxunto, ca-
talogáronse ao redor de 500 rexistros de obras de todo tipo: recreacións 
das músicas de tradición oral, obras dos autores do Rexurdimento —Juan 
Montes, Pascual Veiga, Juan José Castro «Chané»— e outros de xa entra-
dos no século XX —Baldomir, Mauricio Farto, Luis Taibo, Iglesias Vilare-
lle, Bernardo del Río—; números de zarzuelas, etc. Entre os intérpretes, 
grupos consagrados no ámbito do folclore, como Os Soutelos de Montes 
ou Manuel Dopazo; solistas como Maruja Villanueva; e por suposto, en 
gran número, coros e mesmo bandas de música pertencentes aos propios 
centros galegos espallados pola capital do Plata. Entre as casas discográfi-
cas máis frecuentes, RCA Victor, Columbia, Odeon e outras vinculadas aos 
colectivos galegos, como Galicia ou Celta. 

A diversidade das propostas artísticas que se recollen nestes soportes 
dan conta do dinamismo estilístico, entre o enxebrismo e a mestizaxe, no 
que se movían as colectividades galegas de alén mar. Entre as gravacións 
do Coro Residentes de Vigo, dirixidos por Julio Anta, que contiñan folia-
das, alalás, pandeiradas…, e as creacións sobre aires galegos cun perfil 
máis actualizado de autores locais como Daniel Cauvilla ou Alfredo Gatell. 

No seu conxunto, as gravacións de música galega na Arxentina con-
forman un patrimonio clave para comprender como foi a recreación e o 
mantemento da identidade cultural dos galegos en Bos Aires e, por ex-
tensión, en toda América do Sur. O seu impacto non se circunscribe só ao 
ámbito americano, onde existía un mercado para a súa produción e con-
sumo, moito máis dinámico do que na propia Galicia territorial. A miúdo 
foi precisamente nesa contorna americana onde se xeraron algunhas das 
iconas da identidade musical da Galicia de acá, como sucedera coa popular 
Rianxeira, composta e gravada primeiramente en Bos Aires, nun soporte 
de 78 rpm, polo Coro Social de Parroquias Unidas del Ayuntamiento de 
Riango [sic] para a casa RCA Victor e incorporada logo con singular éxito 
ao patrimonio musical de toda a galeguidade.
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Moitas das imaxes que retratan a sempiterna emigración galega reprodu-
cen escenas nas que as equipaxes cobran protagonismo propio. Maletas e 
baúis, ademais das pertenzas persoais, contiñan as esperanzas de alcan-
zar un futuro mellor ca o presente que se deixaba atrás. E é que, alén das 
derrotas polas que discorría a vida dos seus donos, a decisión de marchar 
procurando novos horizontes constituíu un denominador común para 
máis de dous millóns de galegos que ao longo de xeracións abandonaron 
a terra que os viu nacer. Facer a maleta supuxo para todos eles trazar es-
tratexias, afrontar separacións familiares e dramáticas despedidas e, en 
definitiva, arriscarse e apostar.

Primeiro, antes de 1870, emigrantes e baúis foron en barcos de vela, 
seguidos dos transatlánticos que ata a década dos sesenta do pasado sécu-
lo transportaron cantidades inxentes de galegos rumbo a América. Logo 
daquela etapa —na que pola súa vez houbo vagas distintas no tocante a 
número e cronoloxía—, marcharon en trens e autobuses, e se acaso avións, 
igualmente ateigados cara a países europeos e diferentes enclaves do Esta-
do español. Emigración e máis emigración. Baúis e maletas que acumula-
dos en portos e estacións evidenciaban os problemas estruturais e conxun-
turais de Galicia e lles daban resposta. Mais, sen lugar a dúbidas, tamén 
simbolizaban a aspiración de gozar de novas oportunidades, de mellorar 
en todas as frontes, e, na maioría dos casos, o firme desexo de volver. Ade-
mais, aqueles baúis contiñan por riba a forza e o ímpeto de superación de 
tantos homes e mulleres —maioritarios os primeiros, mais non menores 
en importancia as segundas— que haberían de se converter en ingredien-
tes sumamente ricos do desenvolvemento económico, social e cultural das 
sociedades de acollida.

Os baúis de ida eran máis lixeiros. Alén de documentos e permisos, 
levaban o imprescindible para a arribada ao novo destino, poucos cartos 
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e aquilo que non se podía esquecer: o retrato da nai, da moza, dos fillos; 
algún recordo da casa, da aldea…; acaso algunha carta de recomendación 
e, sempre, os enderezos dos paisanos que marcharan antes, que diso tiñan 
case todos. E é que era indispensable «saltar con rede» non só para amor-
tecer o impacto da chegada, senón tamén para seguir tecendo relacións de 
solidariedade —por veces non exentas de explotación— que facilitasen a 
posterior emigración doutros. Porque, na preparación desta equipaxe de 
ida, a información proporcionada polos pioneiros foi o mecanismo que 
sen dúbida influíu máis na multiplicación das saídas e na escolla de desti-
nos, tanto xeográficos como laborais.

Os baúis de volta, cando os houbo, e se o retorno fora satisfactorio, 
adoitaban vir máis cheos e ás veces contiñan obxectos pouco usuais na te-
rra de orixe. Así, segundo as épocas e as procedencias, as pajillas cubanas, 
os mates do Río da Prata, os lentes estilo Truman e os Empire State nor-
teamericanos, os chinchorros ou hamacas de Venezuela ou os reloxos de 
cuco alemáns e suízos foron máis ca frecuentes nos fogares galegos onde 
houbo emigrantes. Pero, alén do material e dos aforros para unha vida 
máis folgada, aquelas maletas traían tamén a carga intanxible de ideas 
distintas, de costumes diferentes, de fórmulas asociativas ensaiadas na 
emigración, así como de iniciativas de progreso persoal e colectivo.

Cento cincuenta anos de saídas e retornos, a maiores doutros factores, 
traducíronse en aspectos como a definitiva liquidación do réxime foral, a 
afirmación da propiedade privada, a modernización agraria e industrial, as 
melloras na instrución escolar, a expansión bancaria, a consolidación de 
certos sectores da burguesía comercial ou as transformacións urbanísticas.

As equipaxes que foron e viñeron, cara e cruz dun mesmo fenómeno, 
convertéronse nos motores de moitas e importantes mudanzas económicas, 
políticas e sociais cuxos efectos se detectan aínda na Galicia actual, na que, 
porén, en tempos de crise, hai quen pensa de novo en «facer a maleta».
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Estes orixinais da partitura do himno galego, con letra de Eduardo Pondal 
e música de Pascual Veiga, custodiados na Real Academia Galega, corres-
ponden aos debuxos feitos por Xosé Fontenla Leal para a confección das 
primeiras pranchas tipográficas do noso himno, composición que apare-
cerá publicada no libro Apuntes para la historia del Centro Gallego de 
la Habana, en 1909, á vista do exemplar autógrafo remitido por Veiga ao 
ilustre ferrolán baixo o título de Himno Regional Gallego e que, de con-
formidade co establecido polo noso Estatuto de autonomía e a nosa Lei de 
símbolos (Lei 5/1984, do 5 de maio), foi declarado «himno de Galicia», 
fixándose, como texto oficial, as catro primeiras oitavas das dez de que se 
compón o poema «Os Pinos».

En 1890, e dentro do clima de exaltación do movemento rexionalista 
que respira Galicia, a directiva do Orfeón Coruñés Núm. 4, que preside 
Pascual Veiga, consciente da importancia que os símbolos teñen como 
elementos identitarios, decide establecer no Certame Musical que está a 
organizar na Coruña un premio de composición para a mellor Marcha 
Regional Gallega, para orfeón, co fin de que Galicia teña un himno de seu, 
que debe ser, en palabras de Veiga a Pondal, a quen solicita o texto poético 
que vai servir de base á composición musical, «a expresión fiel do espírito 
desta rexión, co obxecto de que, á maneira da Marcha Real, Marsellesa, 
etc., sexa cantado en toda Galicia co entusiasmo que esperta no ánimo o 
Sentimento da patria». 

Pondal remite as fermosísimas estrofas do poema «Os Pinos», unha 
vez adaptada a acentuación rítmica do verso ás necesidades da música. 
Difundidas as bases do Certame Musical, nunha nota complementaria in-
fórmase de que, se o premio quedase deserto, se interpretaría nun festival 
o que compuxera, con este obxecto, Pascual Veiga. O himno non se inter-
preta e Veiga abandona o Orfeón. Nomeado profesor da Escuela Nacional 
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de Música, deixa Galicia en 1892, para posteriormente dirixir en Madrid 
diversos orfeóns que cantan o seu himno, Os Pinos, que pasa desapercibi-
do na nosa terra.

En 1906, desde A Habana, Xosé Fontenla Leal, sempre preocupado 
pola simboloxía identitaria de Galicia, solicítalle que lle envíe a música de 
Os Pinos en versión que sirva tamén para piano. Recibida a partitura, che-
ga a nova da morte de Veiga e xorde en Bos Aires a iniciativa de lle facer 
unha homenaxe para trasladar os seus restos a Mondoñedo, idea ben aco-
llida na Habana, que vai celebrar un festival no Teatro do Centro Gallego 
o 20 de Nadal de 1907, e onde o himno será solemnemente interpretado 
pola Banda Municipal da Habana. En 1912, e baixo os acordes do himno, 
o corpo de Veiga será soterrado na patria.

Fontenla, no seu labor de difundir o himno, solicítalle a Murguía, en 
1913, que a Real Academia Galega tome o acordo de declaralo himno de 
Galicia e rógalle que impriman, no seu boletín, a música e a letra, unha 
vez corrixida esta das numerosas erratas, pero non obtén o seu beneplá-
cito, como non o terá a petición dun prólogo para un folleto que sobre 
os símbolos está a realizar. O texto, sen as modificacións suxeridas, non 
se publicará ata 1917 e deste xeito aparece na Lei de símbolos. Este im-
portante atranco na «oficialización» do himno foi superado grazas á con-
tribución de figuras como Manuel Casás Fernández, mais sobre todo foi 
fundamental o labor levado a cabo polas Irmandades da Fala, desde a súa 
creación en 1916, na súa incansable difusión e dignificación daquel como 
símbolo nacional galego.

O golpe de Estado de Primo de Rivera, en 1923, supón, para o himno, 
unha presenza pública moi reducida. A situación de esmorecemento a que 
se ve sometido cambia ao proclamarse, en 1931, a II República, na que o 
himno volve ser elemento común dos nacionalistas e galeguistas, de tal 
xeito que será asumido polo Partido Galeguista como o «símbolo nacio-
nal» da patria; período que remata en 1936 coa guerra civil e a ditadura de 
Franco, na que fica totalmente prohibido, sobrevivindo no exilio e na emi-
gración. A partir dos anos 50 gozará dunha permisividade relativa (cán-
tano os coros, fragmentariamente, cortándolle estrofas), para reaparecer 
nos 60 como un acto de afirmación patriótica e como bandeira na loita 
antifranquista. A morte de Franco e a recuperación das liberdades demo-
cráticas permitirán que aquel himno xurdido das necesidades históricas 
do rexionalismo rematase, ao cabo dos anos, convertido nun dos símbolos 
identitarios, xa con carácter oficial, da «Nazón de Breogán».
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Entre 1909 e 1963 publicáronse nada menos que 779 números da revis-
ta Vida Gallega. Unha publicación que xurdiu coa vontade de alcanzar o 
maior número posible de lectores, un golpe de modernidade que daba voz 
tamén á burguesía. Ademais, foi todo un éxito editorial. Dalgún dos núme-
ros da súa mellor época —a finais dos anos 20— chegáronse a imprimir ata 
70 000 exemplares. A emigración lía e sostiña boa parte desta publicación, 
que hoxe constitúe un documento único na recente historia de Galicia. 

O primeiro número viu a luz en Vigo en xaneiro de 1909. Co xornalis-
ta e escritor Jaime Solá Mestre (Vigo, 1874-1940) como fundador, propie-
tario e director da revista. O último número que atopamos publicouse na 
primavera de 1963. Álvaro Cunqueiro era daquela o responsable de Faro 
de Vigo, a empresa editora. Entre estas dúas datas transcorre máis de me-
dio século de crónica dun país. 

O número 1 ten cuberta, a toda cor, dun novo artista de 22 anos cha-
mado Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. No editorial da páxina 3 explí-
case: «Vida Gallega será un brillante compendio de la obra literaria de 
Galicia […]. Este periódico es un gráfico y tiende a presentar en formas 
plásticas la vida gallega». E faise un chamamento ao «concurso de todos 
los fotógrafos, así profesionales como aficionados».

Literatura e crónica social. Creación, información e imaxe. Con estas 
bases, os primeiros anos de Vida Gallega constitúen hoxe todo un escá-
ner da época: o aspecto das nosas cidades e vilas, os actos sociais máis 
postos nos salóns da burguesía local, as homenaxes a paisanos ilustres 
tributadas na terra ou —o máis importante— na emigración, pois a emi-
gración galega a América foi a gran destinataria (e mecenas tamén) deste 
proxecto editorial. 

O sentimento de defensa de Galicia estaba claro. Xurdía, ademais, 
nun contexto no que as ansias —chamémoslles— rexionais ou rexionalistas 
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alborexaran había pouco. Vida Gallega viviu, páxina a páxina, a proto-
historia do nacionalismo galego, o nacemento das Irmandades da Fala, a 
constitución do Partido Galeguista, a República… E o estalido da guerra 
civil. De todo isto non ía saír indemne. Acolleu, iso si, toda a intelectuali-
dade do momento. Firmas como Murguía, Cabanillas, Pardo Bazán, Fer-
nández Flórez, Sofía Casanova, Noriega Varela, Rey Soto, etc., e ilustra-
dores da dimensión de Castelao, Álvaro Cebreiro, Eduardo Padín… Mais 
axiña iniciou un distanciamento fronte aos novos movementos que, dende 
a política e na segunda década do século, comezaban a artellar xa un mar-
co propio de decisións para o país, e en galego.

Justo Beramendi, no seu volume De provincia a nación (Xerais), de-
fine a ideoloxía desta publicación como «rexionalismo ortodoxo». Xa ás 
alturas de 1933, Solá adoptaba unha posición agora dura contra a campa-
ña do Estatuto: «Ser galleguista supone renunciar a ser español», denun-
ciaba en outubro dese ano.

Con todo, e tamén supoñemos grazas a debates coma estes, a popu-
laridade de Vida Gallega chegou a tales cotas que superou, en tiraxes, os 
diarios galegos de máis implante. Por exemplo, en 1927, con máis de 350 
números xa publicados, as tiradas roldaban (como diciamos ao comezo) os 
70 000 exemplares, unha cifra elevadísima, pois o xornal galego de maior 
difusión, El Pueblo Gallego, non superaba os 30 000 exemplares (fonte: 
De provincia a nación, Justo Beramendi).

Vida Gallega só sobreviviu dous anos ao inicio da guerra. En maio de 
1938, a escaseza de papel e produtos básicos para poder afrontar a edición 
levou ao seu peche. Logo de 16 anos de silencio, en novembro de 1954 
reaparece a publicación. O propietario é agora José Iglesias Presa (Pon-
teareas, 1900 - Madrid, 1971), un empresario afincado en Lugo que fora 
conselleiro delegado de El Pueblo Gallego (e, igualmente, tío avó de quen 
isto escribe). Esta segunda etapa é bastante descoñecida, malia que os 77 
números que viron a luz ata maio de 1962 foron unha plataforma onde 
puido desenvolverse o «galeguismo posible» da época. As plumas habi-
tuais da VG destes días eran Ramón Otero Pedrayo, Manuel María, Carba-
llo Calero, Vicente Risco, Urbano Lugrís, Paco del Riego, Leandro Carré, 
Camilo José Cela, Luz Pozo Garza, Antonio Fraguas, Paz Andrade…

En maio de 1962 Vida Gallega pasa a ser editada pola empresa Faro 
de Vigo, S. A. Restábanlle, nese momento, dez meses de existencia. O seu 
director foi Álvaro Cunqueiro. E o número derradeiro publicaríase na pri-
mavera de 1963. Atrás quedaban máis de 36 000 páxinas editadas. E unha 
radiografía única, en letras e en miles de fotografías, de todos nós.
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Este proxector de cinema mudo é para filmes de 35 mm. Modelo Pathé 
Renforcé do ano 1911, con número de serie 42 668. Fabricado pola casa 
Continsouza, o Renforcé foi o proxector de cinema mudo máis estendido e 
apareceu no catálogo de Pathé en 1905. Construído este aparello en aceiro 
e bronce, o movemento intermitente propio da proxección de filmes con-
seguíase a partir da cruz de Malta, protexida dentro dun cárter estanco no 
que a engrenaxe estaba amparada do po e do ferruxe. O aparello accioná-
base a manivela. A iluminación conseguíase cunha lámpada de carburo. 

Barriga Verde, alén de ser un personaxe de teatro de monicreques 
de luva, remite na memoria colectiva a todo un universo de lecer nos anos 
duros da posguerra. Ademais da súa presenza fixa nas principais feiras do 
ano, Barriga Verde chegaba no inverno ás aldeas do interior, acompañado 
de cine e baile, onde constituía todo un acontecemento. A familia Silvent, 
de procedencia francesa e de estirpe circense, proxectaba filmes no rural 
durante os meses que ían das San Lucas á Pascua, isto é, cando remataba 
a tempada de feiras e festas patronais. Os tres irmáns Silvent, chegados a 
Galicia a principios do século XX, repartíronse as distintas bisbarras do 
país para achegar o seu espectáculo. Dese xeito, Santiago, asentado na área 
de Ferrol, levaba o cine e os monicreques pola Costa da Morte, Berganti-
ños e A Mariña. José, casado cunha moza de Lérez, percorría no inverno as 
comarcas da Terra de Montes, A Paradanta e O Carballiño. A súa irmá Ju-
lia e os seus fillos centráronse nas comarcas de Lemos, Deza e Tabeirós.

Dos distintos proxectores empregados polos tres irmáns, destaca-
mos, polo seu óptimo estado de conservación, un dos gardados por Juan 
Silvent, fillo de Santiago e residente na Devesa (Ribadeo). José, o irmán 
de Santiago, empezara usando unha Gaumont, tamén francesa, cando 
proxectaban cinema mudo polas aldeas, até que, en palabras do seu fillo 
Alfonso, «a xente [cansou] de tanto ler e houbo que comprar unha sonora». 

Proxector de cine
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En calquera caso, a chegada do cinema sonoro retrasaríase con respecto ás 
cidades, até ben entrada a década dos corenta, cando os irmáns se fixeron 
coas máquinas de cinema sonoro, que nun principio non soaban nada ben. 
Juan, nado en 1939, lembra que os filmes mudos máis celebrados eran os 
westerns de Tom Tyler e os cómicos de Charlot. Os filmes mercábanos de 
segunda man no Rastro de Madrid; en moitos casos eran copias desbota-
das polos cines comerciais, ás que lles faltaba algún anaco. Juan lembra 
como o seu pai «repasaba» as películas máis gastadas, facéndolles os den-
tes para poder enganchalas na bobina. El mesmo ten arranxado moitas 
películas, ás veces incluso mudando o seu desenlace, rematando cun bico 
unha historia de final tráxico. 

Nas aldeas do interior de Galicia, a chegada dos Silvent constituíu du-
rante moitas décadas un acontecemento único. A familia toda era acollida 
nalgunha casa (en ocasións na dalgunha familia emigrada, que quedara 
baleira) durante o tempo que ficaban na aldea, e cada noite puñan cine e 
música para o baile e representaban pezas de monicreques nalgunha pallei-
ra. Nestas actuacións non cobraban entrada, a diferenza do que facían nas 
representacións estivais na barraca, senón que admitían pagamento en es-
pecie. Así, nas aldeas do interior era frecuente que lles pagasen con grao de 
millo, patacas ou ovos, e na costa adoitaban retribuírlles con peixe. O pro-
grama da velada polo habitual comezaba coa actuación dos monicreques, 
seguidos pola proxección do filme e rematando co baile, que amenizaban 
primeiro cun órgano de man e máis recentemente poñendo discos nun gra-
mófono. Como conta Alfonso Silvent, «[o] cine para os vellos e o baile para 
as mozas; [h]abía que compracer a todos, porque os vellos non bailaban». 

Durante as primeiras décadas do franquismo, os bailes e as feiras 
constituían espazos de socialización popular libres do control das autorida-
des. No rural, que quedou á marxe da penetración da cultura de masas até 
ben avanzada a década de 1960, a chegada dos artistas ambulantes (cha-
mados xenericamente «titiriteiros», aínda que non manipulasen monifa-
tes) representaba un momento longamente arelado por crianzas e maiores. 
O espectáculo de monifates de Barriga Verde, xunto cos filmes proxectados 
e os discos que amenizaban o moceo, permitiu á poboación destes lugares 
gozar duns momentos de distensión nuns anos especialmente duros. 
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O separador electromagnético é unha máquina utilizada en aplicacións 
para as que se necesita dividir materias primas con diferentes capacidades 
magnéticas, mediante o emprego de separadores que atraen os materiais 
ferromagnéticos. Este instrumento resulta moi efectivo; componse dunha 
estrutura simple con gran capacidade de volume de procesamento e é doa-
do no seu uso e mantemento.

Antes de 1936 as únicas minas de volframio en explotación en España 
eran as de San Finx, en Lousame, e Fontao, en Silleda. De xeito esporádi-
co, tamén se explotaban xacementos nos municipios ourensáns de Avión, 
Beariz, Vilar de Cervos, Vilanova e Casaio. A presenza de empresas de par-
ticipación alemá foi un feito xa desde 1938: S. A. de Estudios y Explotacio-
nes Mineras Santa Tecla e Montes de Galicia, S. A.; no entanto, as minas 
de San Finx estiveron administradas por Industrias Gallegas, propiedade 
do Banco Pastor, desde 1941, cando foron nacionalizadas.

A minería constituíu, xa que logo, unha das actividades económicas 
máis importantes en Galicia, e neste relato as minas de San Finx ocupan un 
lugar preeminente. Aínda que hai constancia de explotacións mineiras des-
de a Idade Media, non será até a chegada do emprendedor inglés Thomas 
W. Burbury en 1880 cando a explotación comece a adquirir a importancia 
que hoxe se lle recoñece. O seu sobriño Henry W. Burbury realizou diversas 
prospeccións e, en 1890, aparece como propietario da concesión Phoenicia 
—situada no lugar de Cova dos Mouros—. Co tempo, e durante o primeiro 
terzo do século XX, o xacemento foi o motor económico non só de Lousa-
me, senón tamén de toda a bisbarra.

A sociedade The San Finx Tin Mines Limited constitúe a primeira ex-
plotación de volframio iniciada en España e unha das primeiras de Europa. 
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electromagnético de mineral
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Por este motivo, os investimentos foron importantes co obxecto de dispor 
das mellores instalacións tanto de extracción como de tratamento do mi-
neral. Así, San Finx contará coas técnicas máis destacadas do momento; 
entre elas, as separadoras de bandas cruzadas, as primeiras electromagnéti-
cas que se montan en España, a fins do XIX. A presenza de volframio nestas 
terras converteunas en referente mundial. Trátase dun material estratéxico 
e, aínda que foi moi apreciado durante a primeira guerra mundial, con-
verteuse nun dos produtos máis cobizados a partir de 1940 —o volframio 
galego foi un obxectivo estratéxico para os nazis— e durante a guerra de 
Corea. Este metal é fundamental para entender as sociedades modernas, 
xa que sen el non se podería abaratar a produción de moitas das máquinas 
que nos rodean.

Unha etapa destacada na historia das minas de San Finx é a que se 
corresponde cos anos 1940-1952. Dada a demanda dos países que estaban 
involucrados na segunda guerra mundial —especialmente Gran Bretaña e 
Alemaña—, Lousame convértese nun polo de atracción de persoas e ideas, 
co cal axudou, así, a aplacar a fame e o medo da posguerra española. Du-
rante os anos 1939-1940 foi masiva a acumulación do mineral por parte 
dos alemáns, que aproveitaron os portos galegos para a súa exportación. 
Ante esta circunstancia, os aliados —sobre todo os británicos— procede-
ron á compra de mineral e, xa en 1944, a exercer presión sobre a ditadura 
mediante a restrición da venda de petróleo. Neste contexto de miseria e 
escaseza, San Finx supuxo un impulso para a economía e a poboación de 
Lousame, que pasou de 4000 habitantes en 1900 a 6500 en 1955. A pre-
senza de mulleres era destacada; elas desempeñaban traballos de servi-
zo doméstico, cargaban vagóns, separaban o mineral, secábano, levaban 
auga ás casas, carrexaban leña ou buscaban estaño e volframio polo mon-
te. Tamén teñen presenza os chamados «aventureiros», que traballaban 
clandestinamente as minas, e os «recuperadores», que aproveitaban o mi-
neral desbotado pola empresa. No momento álxido da minería, en 1943, 
chegan a traballar en Galicia oficialmente preto de 10 000 persoas.
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Esta é a única bandeira que conservamos das Irmandades da Fala e debe 
datar de 1918. Gárdase no Museo das Mariñas, en Betanzos. 

A bandeira de Galicia, branca con transversal azul, maniféstase por 
primeira vez en Santiago de Compostela o 25 de maio de 1891 durante o 
traslado dos restos mortais de Rosalía de Castro ao Panteón de Galicia. 

Na Coruña o xornalista Antón Villar Ponte, preocupado pola lingua 
e pola cultura galegas, comenta en dous artigos, en decembro de 1915, en 
La Voz de Galicia as iniciativas dos cataláns a prol da súa lingua e con-
testará, en xaneiro de 1916, á enquisa sobre o galego na escola aberta pola 
revista Estudios Gallegos, que dirixía Aurelio Ribalta Copete, en Madrid. 
Recolle amais vellas ideas que publica en marzo no folleto Nacionalismo 
Gallego. Nuestra afirmación regional. Logo fará un chamamento para o 
18 de maio de 1916 na sede da Real Academia Galega, ao que acoden vinte 
e oito fundadores que crean a Liga de Amigos do Idioma, cos seus estatu-
tos, e elixen un consello directivo.

Esta semente do idioma vai enraizar ese ano noutras cidades e vilas: 
Santiago, Monforte de Lemos, Ourense, Pontevedra, Vilalba. En abril de 
1917, no boletín A Nosa Terra, unhas mulleres inician unha campaña para 
poder doar unha bandeira á Irmandade da Coruña, como, por exemplo, 
María Miramontes, que se subscribe cunha peseta. Neste ano xorden a Ir-
mandade de Ferrol e a de Vigo. A de Betanzos créase en outubro. Seguirán 
a fundarse outras.

Amais da defensa da lingua, o seu principal símbolo, crearon unha ico-
nografía propia. O fouciño dos labregos convértese no seu emblema. Con el 
evocarían o poema de Curros «A fouce do abó» (1874) ou o de Rosalía de 
Castro «A xustiza pola man», publicado en 1880, o conto «¡A xustiza!» de 
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Manuel Lugrís Freire, un dos seus confrades, e o poema «Acción Gallega» 
do poemario Vento mareiro, que Ramón Cabanillas, outro dos irmandiños, 
acaba de escribir. O isologo da fouciña e as letras en maiúscula «Irmandade 
da Fala. A Cruña» imprímese nos seus documentos. Nas outras federacións 
das Irmandades só cambiaba o nome da localidade.

O 3 marzo de 1918 celébrase unha asemblea no local da Irmandade 
na Coruña. Elixiuse un consello que preside Lois Peña Novo e esa directiva 
redactará outros estatutos que trocan o nome de Amigos da Fala polo de 
Irmandade da Fala. Estes novos estatutos serán asinados o 10 de xuño de 
1918. No mes de xullo as Irmandades da Coruña encargáronlle a súa ban-
deira ao artista Camilo Díaz Baliño. Non coñecemos ese deseño pero sabe-
mos da súa presenza. O 3 de febreiro de 1923, na Coruña, nun dos laterais 
do ataúde que contiña dos restos mortais de Manuel Martínez Murguía 
para seren traslados ata o cemiterio ondeaba esa bandeira.

A bandeira da Irmandade da Fala de Betanzos non sabemos se segue 
ese deseño encargado a Camilo Díaz Baliño. No fondo está a bandeira gale-
ga e sobre ela a cruz espada de Santiago. A cruz latina vermella, símbolo da 
cristiandade, fora usada polos guerreiros que loitaban contra o islam; des-
pois converteuse en sinal dos hábitos e dos selos dos cabaleiros da Orde de 
Santiago, de orixe estremeña, ao se consagraren os seus membros como 
vasalos e cabaleiros seus, e máis tarde en divisa da propia Orde. Posterior-
mente identificouse co propio apóstolo Iago e incorporouse ao repertorio 
de emblemas da Igrexa compostelá e da cidade mesma. Os xogos de nai-
pes heráldicos, moi divulgados no século XVII e no XVIII, identificaron 
a cruz espada con Galicia. Sobre ela sobrepóñense dous círculos. Dentro 
do situado no brazo da dereita vemos a fouce. No da esquerda preséntase 
unha ponte defendida, o emblema de Betanzos. Debaixo dos círculos es-
téndese unha cartela co nome en letras maiúsculas: «IRMANDADE DA 
FALA». Embaixo outra cartela: «BETANZOS». 

Os irmandiños, co seu esforzado labor cultural e político, axudaron 
a concienciar o pobo galego dos seus dereitos como nación. Eles e, logo, 
o Partido Galeguista deitaban esa colleita no Estatuto de autonomía de 
Galicia en xuño de 1936. Con el e con esa simbólica fouce querían apañar 
novas anadas. Pero outra fouce, en xullo, a da intolerancia, segará a súa 
vida e derramará eses logrados froitos. 
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A colección de sólidos cristalográficos en madeira do abate René-Just 
Haüy está depositada no Museo de Historia Natural da USC «Luis Igle-
sias» e constaba inicialmente de 1024 pezas talladas en madeira de pereira 
que representaban as diferentes formas cristalinas descritas por Haüy no 
seu Traité de minéralogie (París, 1801), máis adicións posteriores. Repre-
sentan as formas regulares, correspondentes a cada unha das variedades 
cristalinas da especie mineral, numeradas e etiquetadas. Inclúe tamén 
modelos de cristais hemitrópicos divididos en dúas metades unidas por 
un eixo metálico para podelos xirar. De todas as maneiras, no inventario 
recollido por Macho y Velado en 1891 xa tiña mil sete pezas. Na actualida-
de consta de mil tres pezas de 2,5 cm × 4 cm, a maioría delas, aínda que 
algunhas chegan aos 8 cm. Atópanse en boas condicións de conservación.

Foron construídas polos ebanistas que tiña o abate Haüy ao seu ser-
vizo no Muséum d’histoire naturelle de París (posiblemente polo mestre 
Belouef), coa verificación final dos seus ángulos mediante goniómetro 
polo propio abate.

É unha das escasas coleccións construídas baixo a dirección de Haüy 
e conservadas na actualidade. Algunhas delas foron enviadas a coñecidos 
científicos europeos: Werner en Alemaña, Berzelius en Suíza, De Saussure 
en Xenebra ou Van Maurum en Holanda. De todos os xeitos as máis im-
portantes que se conservan na actualidade, ademais da de Santiago, son só 
as do Naturhistorisches Museum de Viena, con preto do milleiro de pezas, 
e a do Teylers Museum en Haarlem (Holanda), con 569, así como algunha 
moito máis reducida, de carácter particular, ou a do Muséum d’histoire 
naturelle de París, moi alterada e modificada.

Sólidos cristalográficos 
de Haüy
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Esta colección foi adquirida no ano 1819 polo catedrático de Mate-
máticas Sublimes da USC José Rodríguez, daquela en París. Viña de reali-
zar unha estadía en Gotinga, xunto a Werner, o máis afamado xeólogo do 
momento. Pasou despois a París e alí foi onde estableceu unha fonda ami-
zade co abate Haüy, fomentada posiblemente pola relación de Rodríguez 
con Werner, a quen o abate lle profesaba grande admiración. A colección 
foi probablemente un agasallo, pois o prezo que tiña (un franco cada peza, 
o que supón uns 4100 reais para toda a colección) non semella que fose 
accesible para o matemático galego, de quen nunca se soubo que gozase 
dunha posición desafogada. Á morte de Rodríguez, a colección pasou a 
mans do seu testamenteiro, o farmacéutico Julián Suárez Freire, e poste-
riormente os seus herdeiros vendérona á USC, en 1846, por 4000 reais. 

Cando Augusto González de Linares chegou a Santiago como cate-
drático de Historia Natural, dedicou unha boa parte do tempo do curso 
1872-1873 a clasificar, coa axuda dos alumnos, as 1024 pezas da colección 
e, apoiándose nelas, a difundir coas súas conferencias a nova ciencia da 
cristalografía. Trasladado a Madrid despois da súa expulsión da Universi-
dade de Santiago por explicar o darwinismo, continuou co seu labor divul-
gador da colección e da cristalografía, sendo oínte das súas conferencias 
Francisco Quiroga, fillo de pai galego, doutor en Farmacia e licenciado en 
Ciencias. O contacto con Linares e posteriormente con Calderón (antigo 
profesor tamén de Santiago) orientou a súa vocación cara á cristalografía, 
ata o punto de que chegou a ser desde 1887 o primeiro catedrático de Cris-
talografía de España e mesmo de Europa.

A relevancia desta colección reside, en primeiro lugar, na súa singu-
laridade a nivel universal e na importancia que tivo na consolidación da 
cristalografía como ciencia. Para Galicia representa a lembranza material 
do labor de José Rodríguez, o primeiro investigador científico galego de 
sona internacional. As súas relacións cos científicos de máis renome do 
momento (Biot, Arago, Werner, Monge, etc.) amosan a alta consideración 
en que tiñan o seu traballo e persoa. E froito dela foi, con toda probabili-
dade, o agasallo feito polo abate Haüy desta singular colección.
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As latas de conservas son un dos obxectos de produción industrial que 
mellor representan as considerables transformacións que vai vivir a costa 
galega —nomeadamente as Rías Baixas— ao longo do século XIX e sobre 
todo a inicios do XX e un exemplo da importancia crecente da imaxe e a 
estética na venda do produto durante esa centuria.

Se ben a principios do século XX Galicia era eminentemente rural 
—de acordo cos datos demográficos, en 1920 o 85,5 % da poboación vive no 
campo e dedícase case na súa totalidade a tarefas agrícolas—, comeza a dar 
signos de certo despegue económico vinculado a un incipiente crecemento 
das industrias pesqueira, conserveira, metalúrxica e da construción.

Este proceso de reactivación produciuse fundamentalmente nas dúas 
cidades máis poboadas, A Coruña e Vigo, onde se crean unha serie de fá-
bricas que foron as principais impulsoras destas industrias.

Con tal motivo comezan a ter visibilidade na sociedade galega dúas 
clases sociais protagonistas deste proceso de industrialización: a burguesía 
e o proletariado. Mentres que a primeira apostará por un proceso de mo-
dernización que xa fora iniciado pola burguesía foránea, fundamentalmen-
te catalá, afincada en Galicia ao longo do século XIX, a segunda mantívose 
condicionada pola debilidade endémica do sector primario na rexión.

O principal vehículo deste proceso de desenvolvemento son o mar 
e os seus derivados: a pesca, a conserva e o transporte, tanto de mer-
cadorías como de pasaxeiros a América. Estas actividades empresariais 
traerán aparelladas necesidades mercantís e de consumo que xeraron 
unha variedade de obxectos que, pola súa vez, constituíron as primeiras 
manifestacións do deseño en Galicia: as latas de conservas e os primeiros 
anuncios publicitarios.

A lata de conserva, un envase opaco e resistente realizado con lámi-
nas de folla de lata e estañado polas dúas caras (ou recuberto de aceiro 
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ou aluminio), resultaba particularmente acaída para envasar alimentos do 
mar. Son numerosas as fábricas que comezaron a despregar a súa acti-
vidade arredor deste novo obxecto por toda a xeografía galega: Antonio 
Alonso, Hijos; Hermanos Curbera, Hermanos Massó, Conservas Bernar-
do Alfageme, etc.

Deixáronse atrás os antigos métodos de salgadura e comezouse a tra-
ballar con outros produtos do mar máis aptos para o envasado. As innova-
cións tecnolóxicas do metal ampliaban considerablemente as posibilida-
des de distribución e comercialización das conservas non só na Galicia do 
interior e a península, senón tamén no resto do mundo. Estes avances son 
a nova maquinaria para a creación de envases herméticos (inventados en 
Francia por Nicolas Appert), a manufactura de folla de lata e as técnicas 
de impresión litográfica.

Iniciábase así unha cadea de produción industrial nas fábricas de 
conservas galegas manexada case enteiramente por mulleres, ao partici-
paren estas en case todos os momentos do proceso produtivo. Este ano-
vado escenario laboral, no cal a man feminina é maioritaria, modificaría 
para sempre o panorama profesional do sector.

As fábricas de conservas xeraron industrias auxiliares dedicadas á 
manipulación da folla de lata, o deseño e a impresión litográfica. Estes re-
quirimentos técnicos promoveron a creación en Vigo de dúas fábricas que 
se ocupaban deste proceso previo ao envasado: La Artística y Alonarti. 
Alí preparábase a folla de lata, dábaselle forma, decorábase, vernizábase 
o seu interior e deixábase lista para ser sometida a procesos de esterili-
zación. Os aspectos decorativos, realizados xeralmente por artesáns ou 
artistas, traballábanse en punzón sobre pedra calcaria, para ser pasados 
logo ás pranchas de impresión e de alí á folla de lata.

Unha das achegas máis interesantes nesta industria foron as campañas 
publicitarias que o internacionalmente recoñecido debuxante e deseñador 
Federico Ribas (Vigo, 1892 - Madrid, 1952) fixo para a conserveira Massó.

Un obxecto tan humilde como unha lata de conservas mantivo un 
canon ornamental, de longa duración, que respondía ao ideal estético mo-
dernista do XIX.
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Aínda se conserva, no Pazo de Trasalba, en Amoeiro (Ourense), un dos 
obxectos míticos da Xeración Nós. O exemplar ten como característica 
máis sobranceira a de estar escanastrado, non está moi claro aínda se de 
usalo e volvelo usar ou por ter sufrido os avatares de varias mudanzas na 
vida do seu propietario. En principio, un elemento foráneo á nosa cultura, 
mais arredor do que naceu unha lenda, se non un mito: o da modernidade 
da Xeración Nós e da cultura galega por extensión.

Moito se ten falado da tradución de Ramón Otero Pedrayo no número 
32 da revista Nós, de xeito que non é infrecuente entre xente non avisada 
pensar que unha outra tradución non era necesaria, pois o Ulysses xa o 
traducira Otero. A realidade é outra: Otero traduciu, facendo un cálculo 
aproximativo, non mais alá do 2 % do texto do Ulysses de Joyce, en parti-
cular fragmentos de dous capítulos denominados «Ithaca» e «Cyclops», 
que non resultan os máis complexos do texto. Por iso a polémica de se tra-
duciu directamente do inglés, que non era unha súa lingua de uso común, 
mais que hai probas de que estudou, ou se o fixo a partir da tradución ao 
francés de Larbaud é totalmente espuria. Éo, en particular, porque Otero 
non se enfrontou coa tradución do libro na súa integridade (o que require 
un coñecemento avanzado da lingua inglesa falada en Hibernia), senón 
duns anacos sen especiais dificultades. Amais diso, a polémica é espuria 
porque un tradutor usa todos os recursos que están na súa man, incluídas 
as versións noutras linguas que lle son máis próximas (por certo, hoxe 
eses recursos, comprendidos todos os estudos académicos sobre a obra, 
son moito máis abundantes que no tempo de Otero). O máis probable é 
que usase a sétima reimpresión, de 1925, da novela orixinal, publicada 
en París en 1922 por Shakespeare & Company, e que coa axuda do seu 
profesor de inglés e da tradución de Larbaud ao francés vertese ao galego 
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este pequeno mando de fragmentos escollidos, con certeza, tanto pola súa 
orixinalidade narrativa como pola súa simplicidade.

O traballo de traducir o Ulises de punta a couce, rematado a finais 
de 2013 por Eva Almazán, María Alonso Seisdedos, Xavier Queipo e An-
tón Vialle e publicado nese mesmo ano pola Editorial Galaxia de Vigo, veu 
fechar un círculo, clausurar unha vía, tirar unha espiña que tiñamos cra-
vada na gorxa e que estaba a piques de nos esganar, de nos deixar sen 
aire, arfando de impotencia por non sermos quen de recoller o legado dos 
antepasados de nós —de Nós— e dar por finalizada a tradución, ese 98 % 
que aínda ficaba por verter ao galego. A mensaxe, pois, foi tamén clara: a 
historia da cultura galega inicia agora unha nova etapa de modernidade e 
renovación, co ímpeto e o pulo que lle dá o feito de ter rematado unha tare-
fa, de ter fechado un círculo, de ter chantado unha pedrafita no camiño.

Ninguén gardaría un obxecto así sen restauralo, deixando que fique, 
se non no esquecemento, si no anonimato dos andeis da casa de Trasalba. 
Propoño que teña, pois, malia ser obxecto foráneo, tratamento de tesouro 
de nación, pois atesoura o segredo da modernidade e o pulo dos que tra-
zaron o camiño da renovación cultural dun país que nin sequera sabía que 
era un país.

Todos os procesos de pensamento tribal parten dun mito. O mito 
do Ulises en Galicia xorde en 1926 coa presentación do texto por parte de 
Vicente Risco e a tradución parcial de Ramón Otero Pedrayo, dous inte-
lectuais senlleiros da Xeración Nós. O gran valor da tradución de Otero 
Pedrayo radica na oportunidade, no tempo en que se fixo, no que significou 
no seu momento. A súa importancia está en transmitiren a primicia dunha 
escrita vangardista, unha chamada de atención para dicir: hai outros xeitos 
de escribir, hai voltas e reviravoltas que cómpre experimentar, hai literatu-
ras en países irmáns que son a vangarda da literatura mundial. A mensaxe 
era, enténdase, que os intelectuais galegos estaban ao nivel desa vangarda, 
vertida ao galego e, por certo, chegada directamente de Europa sen pasar 
pola peneira de Madrid.
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Francisco Asorey é, sen dúbida, o máis recoñecido escultor galego da pri-
meira metade do século XX. Da súa abondosa obra plástica, Ofrenda a 
San Ramón sobresae como unha das pezas máis atractivas e interesantes 
da escultura producida en Galicia.

Nos anos vinte, Asorey retornou á súa terra natal, logo de completar 
a súa formación en Madrid, Cataluña e Bilbao, onde asimila as corren-
tes escultóricas daquela vixentes no territorio cultural da península, nun 
momento en que a evolución da arte escultórica traspasaba a idea de es-
tatuaria monumental cara á deriva dunha modernidade peneirada polos 
condicionantes propios da España de principios de século.

Uns parámetros que, dentro do introvertido ambiente cultural do 98 
hispánico, subliñaban as diferenzas de identidade do espírito do nacional, 
fronte a progresismos foráneos, e que no eido da plástica admitían indi-
rectamente os indiscutibles influxos universalistas de Rodin e, en certo 
modo, a rotundidade dos modelos de Maillol, que sen dúbida Asorey co-
ñece nas súas estadías formativas. A isto engádese unha tendencia cara ao 
rexionalismo que imperaba naquela altura entre as correntes estéticas de 
toda a península e no que, no caso da escultura, os acentos dun primitivis-
mo autóctono e certa arcaización se sumaban ás diferenzas antropolóxicas 
do hispano fronte ao influxo dos estranxeirismos.

No entanto, este retorno ás orixes conectaba cunha técnica que da-
quela se estendía por Europa: o uso da talla directa tanto na madeira como 
na pedra, reivindicada polas novas xeracións como unha alternativa de 
modernidade, en reacción tanto á usual modelaxe da escultura académica 
como á preponderancia de Rodin. Unha práctica que, por outra banda, se 
mantivera viva en Galicia a través da arraigada tradición de canteiros e 
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tallistas, configurando nas imaxes arcaizantes das igrexas, cruceiros, petos 
de ánimas, exvotos… os referentes cotiáns da cultura visual do país.

Dentro destes parámetros hai que situar a traxectoria de Asorey e, 
en concreto, o número de obras en madeira que realiza a principios dos 
anos vinte sobre o tema da muller, nas que se interna decididamente na 
tradición galega procurando, nas súas raíces artesanais e populares, unha 
nova dimensión —unha revalorización— como esculturas.

Personifican mulleres campesiñas que comportan todos os condicio-
nantes rexionalistas e anecdóticos que daquela mediaban na arte da épo-
ca. Iconograficamente, son figuras representativas dun arquetipo social e 
racial do galego identificado co celta e que, porén, tratan de transcender 
a idea epidérmica do folclórico para buscar a esencia do pobo e dos seus 
costumes remotos.

Ofrenda a San Ramón representa o retrato naturalista dunha rapari-
ga de xeonllos, vestida co traxe popular de festa, manteo e pano na cabeza, 
que, absorta na súa crenza, mira desde os seus ollos azuis o santo, ao que 
ofrece o exvoto da súa imaxe e un alto cirio que porta na man dereita. 
Axeonllada sobre un almofadón que lle serve de apoio, a súa estatura acada 
o tamaño natural, trazando no seu volume un esquema piramidal, como é 
frecuente en parte das tallas deste escultor. A gravidade da súa presenza, o 
marcado sentido do volume, o estatismo do seu corpo envolto nese atavío 
festivo confiren á súa imaxe unha aura cerimonial. Isto acentúase no seu 
rostro, de mirada frontal, con certa idealización nos seus trazos, ou no 
emprego dunha simetría só rota pola diagonal do cirio, que producen a 
sensación de estarmos ante unha solemnidade de ritual, alén do aspecto 
naturalista ou anecdótico do tema.

Malia a súa xuventude, Asorey mostrábase como un experto técnico 
no traballo da madeira, explorando opcións novas para evocar as tallas 
primitivas, algo que se resalta co emprego do entalle en zigzag ou en tacos 
das partes ornamentais. O mesmo na viva e variada policromía do dengue 
ou no pano da moza e, sobre todo, na introdución de elementos alleos, 
como a incrustación de cravos e chapas de latón ou o adorno das xoias con 
que engalana a rapaza.

Asorey foi o primeiro en se internar neste territorio dunha identi-
dade galaica, tan latente, por outra banda, no mundo da pintura. Estas 
esculturas valeríanlle desde entón o recoñecemento dunha intelectuali-
dade decantada decididamente cara ao nacionalismo, a cal identificou a 
súa obra non só cunha arte xenuinamente galega, senón ademais, como se 
afirmaba na época, coa reivindicación dunha raza.
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El Pueblo Gallego

El Pueblo Gallego
Vigo
1924
Real Academia Galega. A Coruña

Xosé López
Ana Isabel Rodríguez Vázquez

Fundado pola Liga de Defensores de Vigo, o 27 de xaneiro de 1924 apare-
ceu o que foi un dos grandes diarios de Galicia por mor do seu proxecto 
innovador, da súa liña editorial, definida polo seu compromiso cun país 
moderno e en cambio, ata que as autoridades se incautaron del en 1936, 
e por contar con brillantes xornalistas. A súa etapa de medio liberal, ga-
leguista e progresista sementou prácticas xornalísticas que alimentaron 
xeracións de profesionais do noso país. 

Na década dos anos vinte do século XX, Vigo, onde nacera Faro de 
Vigo no ano 1853, diario que seguía editándose a comezos do segundo 
milenio cunha liña conservadora, experimentou un interesante move-
mento no campo xornalístico. Nesa etapa xurdiron dúas grandes cabe-
ceiras, con liñas editoriais próximas, pero á vez rivais porque buscaban 
ocupar o mesmo espazo. Unha desas cabeceiras, a primeira en aparecer, 
Galicia (1922), esmoreceu e deixou de publicarse a causa das accións da 
ditadura de Primo de Rivera, e o segundo (El Pueblo Gallego) foi quen de 
resistir, asentarse e ter unha vida relativamente longa, ata 1979, cando foi 
pechado no marco da liquidación da rede de publicacións da Cadena de 
Prensa del Movimiento.

El Pueblo Gallego tivo unha historia de venturas e desventuras. A ven-
tura quixo que Manuel Portela Valladares, vinculado ao movemento agra-
rio (Acción Gallega), adquirise a cabeceira, logo da súa liquidación en 1927, 
e fose quen de dar continuidade ao proxecto e de elaborar un plan que in-
corporase a renovación política e cidadá que se vivía no momento, co que se 
converteu nunha canle de expresión e opinión de referencia, con prestixio 
nos sectores sociais máis dinámicos e no ámbito cultural. Definido polos 
seus responsables xornalísticos como moi galego e moi europeo, prometeu 
mirar ao futuro con optimismo.
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Esa liña inalterable e recta que anunciou no número un, no artigo de 
opinión publicado polo seu director, Ramón Fernández Mato, na primeira 
páxina baixo o título «Al salir…», materializouse nun compromiso activo 
cos sectores máis inquedos de Galicia. Nas súas páxinas publicaron coñe-
cidos galeguistas, como Otero Pedrayo, Cuevillas, Risco, Castelao, Dieste, 
Antón Villar Ponte, Maside, Víctor Casas ou Fernández del Riego, entre 
outros. A defensa da autonomía de Galicia e do proxecto de Estatuto que-
dou evidente nas súas páxinas.

As súas desventuras comezaron a finais de xullo de 1936 (o día 31), 
cando as autoridades militares poñen á fronte o coronel Carlos González 
Simeoni. Desde ese momento converteuse nunha canle de propaganda 
dos sublevados contra o lexítimo Goberno da República. Informa cons-
tantemente dos avances das tropas sublevadas.

No 1937 ocupou a dirección o falanxista Jesús Suevos. Nesta etapa o 
xornal renegou de todos os valores que defendera na súa primeira estación 
e avanzou no marco dos medios dos que as autoridades se incautaran e que 
eran dirixidos directa ou indirectamente desde o Goberno, logo do triunfo 
da ditadura do xeneral Francisco Franco. O xornal, con todo, converteuse 
nunha sementeira de profesionais que logo destacaron na actividade xor-
nalística galega e española. Pedro Rodríguez, Juan Martínez Herrera, Ma-
nuel Orio, Paco Cerecedo, Begoña Moa ou Segundo Mariño, entre outros, 
foron algúns dos comunicadores que formaron parte dos seus cadros.

O 17 de xuño de 1979, tempo despois de recuperar o pulso xornalísti-
co e empezar a cultivar textos informativos, de interpretación e de opinión 
plurais, dixo na súa portada «Adiós a Galicia». Así cerrou unha segunda 
etapa, con diferentes fases e episodios (unha desas fases de recuperación, 
despois dos anos máis negros, comezou en 1943, cando chegou á dirección 
Xosé María Castroviejo, posto que no 1954 deixou polos problemas coa 
censura), dos que hai poucos estudos e nos que mantivo o ton gris da maio-
ría dos medios galegos, en especial ata os anos setenta.

Estas son, pois, algunhas das luces e das sombras dunha sobranceira 
cabeceira do xornalismo de Galicia que viviu baixo o paraugas de venturas 
e desventuras.
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O refractor ecuatorial atópase no Observatorio Astronómico Ramón Ma-
ría Aller da Universidade de Santiago de Compostela. Foi construído pola 
firma C. A. Steinheil & Söhne, de Múnic (Alemaña), e adaptado ás propias 
especificacións técnicas que lle foron solicitadas por D. Ramón Aller. Foi 
mercado cos seus aforros, no ano 1925, para o observatorio astronómico 
que este creara en Lalín. A montura paraláctica (dispositivo que permite 
seguir o movemento aparente dos astros) do novo instrumento foi insta-
lada sobre unha columna de ferro cos correspondentes dispositivos para 
nivelación. Os seus movementos podían accionarse desde o ocular cun 
sistema horario de dobre roda dentada: unha para arrastre por reloxería 
e outra para ser movida á vontade. Conta cun obxectivo apocromático 
(que ten corrixidas as aberracións cromáticas) de tres lentes, de 120 mm 
de abertura límite e 1803 mm de distancia focal. Os oculares son de va-
rios tipos, algúns para traballos especiais, pero a maioría son ortoscópi-
cos (que non deforman as imaxes), con distancias focais equivalentes a 
entre 40 e 5 mm.

Este instrumento foi utilizado, sobre todo, nas medidas relativas ás 
estrelas dobres —maiormente as denominadas binarias—, exame de su-
perficies planetarias e observacións particulares, como a determinación da 
posición dos cometas, eclipses, tránsitos, choiva de estrelas, auroras, etc.

Posteriomente, Luis Iglesias e Isidro Parga, catedráticos da USC e 
membros como D. Ramón Aller do Seminario de Estudos Galegos, con-
cibiron a idea do seu traslado ao novo Campus Universitario que se es-
taba xestando. Foi enviado un anteproxecto do edificio do Observatorio 
Astronómico e o reitor Rodríguez Cadarso comezou as correspondentes 
xestións, que se viron interrompidas polo seu prematuro pasamento. Non 
volveron considerarse ata o ano 1939, despois de que lle fose encomenda-
da a D. Ramón a docencia de Xeometría Analítica e Análise Matemática 

Refractor ecuatorial 

Refractor ecuatorial
Múnic, Alemaña
C. A. Steinheil & Söhne, 1925
Universidade de Santiago de Compostela

Francisco Díaz-Fierros
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na USC polo reitor Ruiz del Castillo. D. Enrique Vidal Abascal, profesor 
e director do Instituto de Pontevedra naquela altura, activou as xestións, 
tentando comprometer as deputacións galegas no proxecto e, sobre todo, 
coa axuda do reitor, apurando o arquitecto Jenaro de la Fuente para que 
concluíse os planos do novo observatorio. Finalmente, rematou o seu tras-
lado no ano 1943 e completouse tamén o seu equipo científico coa merca, 
por exemplo, dun anteollo de pasos.

Este obxecto pode simbolizar axeitadamente o labor científico de 
D. Ramón Aller, o primeiro investigador galego que dun xeito rigoroso 
comezou os estudos astronómicos. Como precedentes pódese considerar 
que existen os traballos xeodésicos de José Rodríguez e Domingo Fontán, 
dedicados fundamentalmente ao estudo e representación do globo terres-
tre. Pero a observación do ceo e o estudo dos seus sistemas non empeza-
ron en Galicia ata que Ramón Aller instalou en Lalín, en 1917, no xardín da 
súa vivenda, o primeiro observatorio astronómico. Antes fixera algunhas 
observacións e, sobre todo, formárase nas estadías ás que dedicaba os ve-
ráns desde 1911 ata 1920 en Castro Urdiales, no Observatorio Ocharan.

Antes da guerra civil, o seu labor cara á sociedade galega fora funda-
mentalmente divulgativo, aproveitando, sobre todo, a súa integración en 
1928 no Seminario de Estudos Galegos. Os seus membros profesábanlle 
unha fonda admiración e eran consideradas como lendarias as noites nas 
que o podían acompañar nas observacións do ceo nas terras do Deza.

Cando se integrou na USC, o seu labor, ata entón illado, comezou a 
difundirse cara aos primeiros discípulos e deu orixe a unha escola especia-
lizada principalmente no estudo das estrelas dobres, a máis importante ao 
nivel do Estado, e que chegou a acadar sona internacional.

Ramón Aller Ulloa foi non só un pioneiro nos estudos astronómicos 
desde Galicia, senón tamén un adiantado no emprego do galego na difu-
sión da ciencia. Os seus traballos na revista Logos, poñendo ao alcance de 
todos cuestións científicas da máxima actualidade, como, por exemplo, 
algúns aspectos da mecánica cuántica, foron un dos feitos máis significati-
vos na historia da dignificación e normalización do galego como lingua.
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O documental Nuestras fiestas de allá chegou ata nós no ano 1999 nunha 
copia cinematográfica en soporte de nitrato de celulosa de 865 metros de 
lonxitude, con tinguiduras e viraxes de cor, e imaxes rodadas por José Gil 
Gil, coa axuda dos seus cuñados Enrique e Constantino Sarabia, no ano 
1928 en diversas localizacións do Val Miñor (Vincios, Morgadáns, Nigrán, 
Chaín, Gondomar, Baiona). Esta copia foi entregada á Filmoteca Española 
por D. Manuel Durán Pérez, membro da Unión Hijos de Morgadanes en 
Montevideo, que, xunto co Consello da Cultura Galega e o Centro Galego 
de Artes da Imaxe, se ocupou da súa restauración e reprodución nun so-
porte de seguridade (triacetato de celulosa).

José Gil Gil (Rubiós, As Neves, Pontevedra, 1870 - Vigo, 1937) foi 
unha das máis importantes figuras nos albores da cinematografía galega. 
Despois dos seus comezos como fotógrafo en Mondariz e Ourense, abre o 
seu primeiro estudio en Vigo no ano 1905. A súa relación co cine nace coas 
proxeccións de vistas fotográficas da cidade de Vigo e a súa contorna nos 
cines de Isidro Pinacho (Victorius Graph e Salón Pinacho) e mais a com-
pra dunha cámara Gaumont no ano 1910 coa que ha filmar todo tipo de 
reportaxes por encarga, tanto institucionais como industriais, familiares 
ou publicitarias: desde Visita de los ingleses a Vigo ata, vinte e cinco anos 
despois, La península del Morrazo, no ano 1935, nun intento de construír 
un cinema rexional galego. Foi o primeiro operador galego, o primeiro di-
rector de ficción galego (Miss Ledyia, 1916) e o primeiro produtor, xa que 
no ano 1919 funda con Fausto Otero a primeira produtora cinematográfica 
galega, Galicia Films. Tamén foi precursor en contar con positivadora e 
laboratorio nunha cidade, Vigo, que neses anos estaba a obter moita rele-
vancia no terreo industrial e turístico grazas ás conserveiras, aos estaleiros 
e ás liñas navieiras transatlánticas de pasaxeiros. Precisamente nestas 
liñas, e grazas aos seus contactos coa emigración en América, José Gil 

Nuestras fiestas de allá
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252 / Galicia 100

enviaba e mesmo proxectaba as películas que lle pedían diversas socieda-
des e colectivos de emigrantes galegos establecidos en Sudamérica ou no 
Caribe (Arxentina, Uruguai, Brasil e Cuba) dende finais do século XIX e 
principios do XX. 

A película da que estamos a tratar é unha das poucas que se conser-
van deste chamado «cinema de correspondencia» do primeiro terzo do 
século XX. Foi encargada pola Unión Hijos de Morgadanes en Montevideo 
á empresa Galicia Cinegráfica, de José Gil, por unhas 2500 pesetas, e es-
treada o 14 de marzo de 1929 no Teatro Ariel de Montevideo. Estas pelí-
culas estreábanse, por mor da gran forza social dos colectivos galegos, nos 
mellores e meirandes teatros da Habana, Bos Aires ou Montevideo. Amo-
sábanlles aos emigrados, ademais dos elementos paisaxísticos, a realidade 
social e a vida cotiá do noso país neses anos en que as remesas de cartos 
enviadas por estes constituían unha das principais achegas, cando non a 
única, para a construción de escolas e outros edificios sociais. Esta corres-
pondencia fílmica mantívose durante moito tempo grazas tanto a José Gil, 
quen filmou moitas máis das que, por desgraza, conservamos (Nuestras 
fiestas de allá, 1928; Galicia y Buenos Aires, 1931), como a fotógrafos ou 
cineastas emigrados que gravaban os actos públicos, institucionais ou de 
carácter festivo destas sociedades galegas.

A filmografía de José Gil incluíu máis de 150 títulos dos que só con-
servamos (no arquivo do Centro Galego de Artes da Imaxe - Filmoteca de 
Galicia) unha exigua parte, pois, logo de varias experiencias comerciais 
frustradas e traxedias familiares, morreu esquecido e pobre. Alén disto, o 
seu arquivo perdeuse seguramente pola propia natureza do nitrato de ce-
lulosa, produto moi inflamable, causante de moitos incendios en cines e la-
boratorios da época e empregado na fabricación de obxectos como peites, 
bandexas, calzadores, etc. Este sólido tamén se reemulsionaba nos tempos 
de escaseza de importación ou fabricación de material virxe para cinema-
tografía, por exemplo no período da guerra civil en España. Malia tales 
circunstancias adversas, esta película consérvase no seu nitrato orixinal 
na Filmoteca Española.



Galicia 100 / 253

72

Este é o cartaz deseñado por Castelao para a campaña do referendo do 
Estatuto de autonomía de Galicia, que se celebrou o 28 de xuño de 1936. 
A vaca representa Galicia, coidada por unha labrega co traxe tradicional, 
que contempla impotente como lle arrebata o froito do seu traballo un se-
ñor de chistera e levita, que na época era a icona do burgués ou do político 
poderoso, pero que aquí representa en realidade o Estado. A mensaxe, 
reforzada pola lenda, é moi clara: o sistema centralista espolia Galicia e 
a vía para corrixir esa inxustiza é a autonomía. Coñecemos outra versión 
non editada, que presenta as mesmas figuras e un texto aínda máis ex-
plícito: «Galego: si coidas que non ten dereito a muxil-a vaca quén non 
lle dá de comer, vota o Estatuto». Castelao expresara na década anterior 
a mesma idea, central na visión que tiña o nacionalismo galego sobre a 
relación económica e fiscal de Galicia con España, nun debuxo da serie 
Cousas da vida no que aparecía a lenda «Así quixeran que sempre fose a 
nosa Terra» baixo unha vaca muxida neste caso por unha figura que máis 
parece obreiro que labrego.

O referendo gañouse, pero as institucións autonómicas non puideron 
constituírse porque só vinte días despois comezou a guerra civil e Galicia 
ficou axiña baixo o control dos sublevados. Con todo, foi un fito histórico, 
a culminación da loita polo autogoberno de Galicia que o nacionalismo 
galego iniciara vinte anos antes coas Irmandades da Fala. Coa vista posta 
nese horizonte, cando desaparece a monarquía en abril de 1931 todo o 
galeguismo, de momento fragmentado en moitas pequenas agrupacións, 
apostara pola nacente república, pero por unha república federal con Ga-
licia como Estado federado. E para conseguilo promoveu unha asemblea 
proautonomía o 4 de xuño na Coruña, participou nas eleccións ás Cortes 

Cartel do Estatuto de 1936,
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Constituíntes do día 28 e puxo os catro deputados que obtivo ao servizo 
dese obxectivo. Pero a constitución aprobada en decembro non foi fede-
ral, aínda que tampouco totalmente centralista, pois abría a porta a unha 
autonomía rexional de grao inferior.

A maioría do nacionalismo galego adaptouse a este marco institucio-
nal e colocou como fin prioritario a consecución desa autonomía posible. 
Para iso empezou por unificarse e reorganizarse no Partido Galeguista, 
fundado a primeiros de decembro de 1931. Dende o principio o PG exerceu 
toda a presión que puido sobre partidos e deputacións para cumprir o pri-
meiro requisito establecido na Constitución: que unha asemblea dos conce-
llos da «rexión» aprobase un proxecto de Estatuto con maioría cualificada 
de municipios e poboación. Aínda que daquela o entusiasmo autonomista 
non caracterizaba precisamente nin a sociedade civil nin a maioría das 
forzas políticas galegas, o PG conseguiu finalmente, coa axuda dalgúns, 
que a tal asemblea se celebrase con éxito o 17 de decembro de 1932 en 
Santiago, logo de dúas reunións preparatorias no verán e da constitución 
dun Comité Pro-Autonomía, no que destacou o labor de Alexandre Bóveda 
e do conservador Enrique Rajoy Leloup. Aprobado o proxecto, só faltaba 
o referendo, que debía convocar o Goberno central. Pero este, malia ser 
de centroesquerda, foi adiando o trámite, fose por pensar que non estaba 
claro un resultado positivo, fose porque non era conveniente que Galicia 
accedese á autonomía antes que o País Vasco, que tiña bloqueado o seu 
proxecto polo carácter anticonstitucional que lle dera o PNV. 

As eleccións de novembro de 1933 outorgaron o poder a Gobernos 
de centrodereita que non só conxelaron os procesos autonómicos, senón 
que ademais perseguiron os nacionalismos subestatais co menor pretexto. 
Era evidente que a única posibilidade de autonomía pasaba por volver a 
maiorías de esquerda. O PG, que se mantivera no centro para preservar 
os seus equilibrios internos, viuno claro e, pilotado por Bóveda e Caste-
lao, iniciou unha deriva cara a unha alianza con Izquierda Republicana 
primeiro e a entrada despois na coalición do Frente Popular, algo que lle 
custou dúas pequenas escisións pola dereita. A condición do pacto electo-
ral era que, en caso de vitoria, se faría o referendo sen dilación. Gañadas 
polo FP as eleccións de febreiro de 1936, as forzas coligadas cumpriron o 
compromiso. O Goberno central convocou a consulta para o 28 de xuño e 
todos participaron na campaña. Tamén Castelao co seu cartel e cos seus 
discursos nos mitins.
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Futbolín

Futbolín
A Coruña
Futbolines Delgado, anos 50
Recreativos Ansede. A Coruña

Lourenzo Fernández Prieto

Cóntase e cántase que o futbolín o inventou Alexandre de Fisterra. Cón-
tase e cántase dende hai un par de décadas, porque até que o cantaron 
os Diplomáticos de Monte Alto e empezou a contarse nun feixe de publi-
cacións íamos bos de xogar nas salas de xogos, nas festas, nos bares, nos 
locais parroquiais, nos teleclubs e onde cadrase sen saber ren sobre o seu 
inventor. O futbolín era a sublimación virtual do gran deporte de masas, 
moito antes da televisión. Cando ninguén imaxinaba aínda os videoxo-
gos, o matraquillo, nome polo que tamén se coñece, era unha avanzada da 
PSP. Podíase xogar sen un mollarse, sen balón, sen campo. Era ideal. Cer-
to que os que xogaban mellor ao fútbol real eran os que xogaban mellor ao 
futbolín; nunca menos distancia houbo entre o virtual e o real. Pero nin 
uns nin outros sabiamos quen era ese señor de longas barbas que finou 
aínda hai pouco e que agora reivindicamos como inventor do futbolín mo-
derno. Chamábase Alexandre Campos Ramírez, ou Alexandre Finisterre 
(1919-2007), e foi editor de Max Aub ou Juan Larrea, bibliófilo, escritor, 
testamenteiro do poeta León Felipe e inventor do futbolín. 

Cando descubrimos que o futbolín era un invento galego, ou dun 
galego, que tanto ten, a nosa autoestima ascendeu até rañar os ceos. Foi 
daquela cando empezamos por fin a vivir como galegos e galegas a escala 
planetaria. Parecía incrible pero crémolo de contado e, o máis importante, 
logramos que case todo o mundo o crese coma nós. Aí está a Wikipedia en 
varias linguas para testemuñalo (francés, español, catalán, portugués…), 
dando conta do invento de Alexandre de Fisterra e acreditándoo como 
inventor; non chegou aínda á versión inglesa pero no obituario que lle de-
dicou The Guardian a don Alexandre está o relato enteiro e ben contado. 
Xa é a historia.

O coñecemento deste asunto chegounos aos galegos no momento 
axeitado e recolleuno oportunamente a xeración do Xabarín Club até con-
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vertelo en símbolo do país, por diante das meigas, do hórreo e doutras 
antigallas etnoantropolóxicas. En realidade para substituílas no imaxina-
rio colectivo dunha xeración. Por fin algo volvía situarnos no presente e 
no mundo, algo retomaba a épica da emigración transmutada en exilio. 
A historia está ben contada e é verosímil; só así puido facerse axiña un 
oco entre nós e máis alá. O relato é máis ou menos como segue: nun dos 
bombardeos do asedio de Madrid polos golpistas, en novembro de 1936, 
Alexandre de Fisterra ficou sepultado e con graves feridas das que se recu-
perou na retagarda, no hospital da Colonia Puig de Montserrat, en Catalu-
ña, onde foi trasladado. Alí, mentres convalecía ao longo de varios meses, 
ficou conmovido polos nenos e os soldados feridos —non poucos sen per-
nas— que ollaban dende as fiestras aos que xogaban ao fútbol no exterior. 
Así foi como, aproveitándose dos seus dotes de inventor e inspirándose no 
tenis de mesa, un deporte do que gustaba, ideou o futbolín. 

O primeiro daqueles matraquillos foi construído seguindo os seus 
planos polo seu amigo o carpinteiro vasco Francisco Xavier Altuna, aló 
polo ano 1937. A patente rexistrada en Barcelona perdeuse cando, despois 
da derrota republicana, Alexandre tivo que se exiliar en Francia, de onde 
volve fuxir coa ocupación nazi de 1940. Primeiro en Guatemala e despois 
en México, fabricou futbolíns e sobre todo fíxose famoso coa Editorial Fi-
nisterre. Mentres tanto, en España, os fabricantes de xoguetes valencianos 
popularizaron o famoso artefacto coñecido aquí como «futbolín catalán», 
que non era outro que o deseño de don Alexandre e que tiña interesantes 
diferenzas co futbolín europeo. A máis vistosa, a separación das pernas 
dos xogadores, que lle dá moitas máis capacidades ao xogo e permite lucir 
as habilidades dos máis mañosos contendentes.

Pero a historia, como sempre, é máis longa e máis complexa e hai 
que indagala enteira. O certo é que xa dende 1880 se rexistran patentes 
de futbolíns, principalmente británicos, e mesmo no Museo do Xoguete 
de Allariz se conserva algún primitivo xogo de finger football, un fútbol de 
salón «para señoritas», datado en 1917. Pero é certo tamén que os mode-
los anteriores son moito menos perfeccionados e que, agás no deseño de 
Alexandre, que as ten separadas e que é o máis común no Estado español, 
os demais modelos de futbolín teñen as pernas xuntas en todo o mundo. 
Curiosamente, ese modelo de futbolín internacional é tamén o máis co-
mún en Madrid. 
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A implantación do Estado liberal español e os intereses da burguesía local 
no século XIX van tentar mudar o illamento do país galego mediante a 
presión política en Madrid para acadar que chegue o maior símbolo da 
modernidade: o tren. O novo deus, o camiño de ferro, pegou de cheo coa 
barreira dos vellos deuses de pedra no tramo montesío de entre Zamora 
e Ourense. Só en 1929, grazas a Calvo Sotelo, ministro de Facenda na di-
tadura de Primo de Rivera, comezaron as obras para conectar definitiva-
mente Galicia con Madrid. Un traballo que ía durar cinco anos levou tres 
décadas. Nada novo se nos fixamos nos retrasos na construción da liña do 
AVE neste noso século XXI.

O tramo Puebla de Sanabria-Ourense deste camiño de ferro foi todo 
un campo de experimentación no que se empregou maquinaria punteira 
daquela (dumpers, compresores norteamericanos, escavadoras), no que 
se desenvolveron pioneiros proxectos de enxeñería para erguer pontes e 
viadutos e abrir túneles e no que se debruzaron milleiros de obreiros ca-
rrilanos en condicións infames. Xa o denunciaba Castelao na súa famosa 
intervención no Congreso dos Deputados o 25 de maio de 1933: «El fe-
rrocarril gallego tiene una larga historia que sangra injusticia». E poucas 
cousas abranguen esta historia de sangue, suor e bágoas como esta picaña 
mineira enmarcada como reclamo turístico na parede dun restaurante de 
Puebla de Sanabria (Zamora). Esta ferramenta (probablemente feita ex 
professo en 1939) está composta por dous dentes de ferro con forma lixei-
ramente curvada, mangados perpendicularmente nun pau longo de ma-
deira. Podemos considerala como un obxecto cultual vinculado a un ritual 
fundacional moderno: o inicio da apertura do túnel do Padornelo, entre 
Requejo e Lubián, o túnel aberto máis longo de toda a rede ferroviaria da 
Península Ibérica.

Picaña do Padornelo

Picaña do Padornelo
1939 (reprodución s. d.)
Colección particular. Puebla de Sanabria, Zamora

Xurxo Ayán
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A placa que acompaña a picaña (canda o escudo no Novo Estado 
franquista) recolle con solemnidade ese momento: «12 DICIEMBRE 1939, 
AÑO DE LA VICTORIA, F.C. DE ZAMORA A LA CORUÑA, PICO QUE 
UTILIZÓ SU AYUDANTE ENCARGADO, DON JULIÁN DEL POZO TI-
RADO, PARA CALAR EL TÚNEL DEL PADORNELO DE 5919 MTS DE 
LONGITUD». Como todo obxecto, do pasado e do presente, esta picaña 
non só remite a unha determinada técnica, senón que agocha toda unha 
vida social, política e ideolóxica. Durante os anos da Segunda República, 
a man de obra carrilana nestas portelas experimentou un fondo proce-
so de politización. A ideoloxía libertaria de caste anarquista, o socialismo 
e o comunismo escoaban polos campamentos obreiros. A folga xeral de 
marzo de 1932 amosou o poder dos da vía, reprimidos duramente polo 
Exército e mais a Garda Civil. Non sería a única vez, xa que despois virían 
a Revolución de 1934 e o golpe de Estado de xullo de 1936, no cal os ca-
rrilanos sindicados loitaron contra os sublevados até o punto de controlar 
a comarca de Sanabria durante dez días. A represión foi brutal: resulta-
ron executadas corenta persoas. Estes antecedentes axudan a comprender 
o labor propagandístico que comportou o inicio das obras do Padornelo 
en decembro de 1939, o Año de la Victoria. As inxustizas das que falaba 
Castelao non fixeron máis que continuar. Na construción do túnel foi em-
pregada man de obra escrava. En 1940 establecéronse no Padornelo dous 
destacamentos penais, os primeiros da España franquista no formato ins-
taurado polo Sistema de Redención de Penas por el Trabajo. Como dicía 
a propaganda franquista: «Ha llegado España». Rafael Cid recolleu unha 
cantiga popular que resume as condicións de traballo: «Túnel doce, túnel 
doce, / túnel de mucha largura, / que a más de cuatro mil hombres / tú le 
has dado sepultura. // Túnel doce, túnel doce, / túnel de la boca negra, / la 
perdición de los hombres / de la juventud gallega».

O 1 de xullo de 1957 o Caudillo inauguraba o tramo Puebla de Sa-
nabria-Ourense-O Carballiño.

Hoxe en día a desmemoria do tempo dos carrilanos materialízase 
no abandono dos barracóns dos escravos, das casas dos ferroviarios e das 
propias estacións de tren dende Sanabria á Gudiña e Laza. Do mesmo xei-
to ca esta arquitectura, a picaña do Padornelo caeu no esquecemento e 
rematou no Rastro de Madrid, onde foi mercada polo dono do restaurante 
sanabrés onde se expón actualmente. 
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O autobús, ou coche de liña, o pullman, o ómnibus, o correo, o coche da 
feira. Eses e aínda outros nomes recibe o medio de transporte colectivo 
por excelencia da Galicia do século XX. O Rápido, a Directa, o Freire, o 
Celta, o Páxaro. O autobús é un símbolo dunha Galicia do século XX, ben 
diferente da que sempre nos retratan, e nós axudamos a retratar, dende 
unha etnografía dos anos trinta que se converte en antropoloxía nos se-
senta pero sempre apunta o mesmo: o tradicional e o máxico. O autobús 
e a súa expansión rachan historicamente con ese pasado enmeigado para 
representarnos a Galicia moderna polas estradas e os camiños dun país 
extenso e densamente poboado, cun poboamento disperso e un hábitat 
concentrado cada vez máis de sur a norte e unha xerarquía de sete cidades 
pequenas e un feixe de vilas grandes que articulan en comarcas todo o 
territorio. As liñas de autobuses en Galicia son a constatación desa arti-
culación e mais desa modernidade no século XX. A súa precocidade igua-
la a Galicia con outros países europeos na capacidade para aproveitar as 
vantaxes da segunda onda da revolución industrial, que ten no motor de 
explosión unha das súas iconas.

En Galicia, como noutros territorios europeos de semellantes carac-
terísticas territoriais e demográficas, o autobús substituíu axiña os vellos 
coches tirados por cabalos, aquelas vellas carrilanas e dilixencias. O mo-
tor de explosión aplicado ao transporte de viaxeiros chegou no momen-
to oportuno: cando maiores eran os retornos da emigración, en forma de 
drenaxe de capitais, pero tamén de recursos humanos e capacidades inte-
lectuais e tecnolóxicas; pouco despois de que as familias de maragatos se 
asentasen nos nodos e finais do percorrido logo da apertura de vías férreas 
na década de 1880, eles e outros pasaron de arrieiros a comerciantes e 
transportistas. Algúns, como os fundadores da Empresa Ribadeo, descu-
briron o negocio do movemento de persoas e das lanchas da ría pasaron 

Autobús de liña

Autobús de liña
Mannheim, Alemaña
Mercedes-Benz O 3500, 1954
Empresa Cuiña. Silleda

Lourenzo Fernández Prieto
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aos autobuses que unían Galicia e Asturias aló por 1916, malia que a Em-
presa como tal non se constitúe até 1930.

Pero todo empeza moito antes aínda, en 1906, cando Sanjurjo Ba-
día, un innovador emigrante de Sada asentado en Vigo despois de facer 
fortuna en Cuba, fundara a compañía de transportes La Regional para 
substituír como sistema de transporte por estrada a dilixencia polo auto-
móbil. Os seus autobuses usan primeiro motores de vapor que axiña serán 
substituídos por motores de explosión. Non estraña a visión neste campo 
dun emprendedor e inventor como este vigués que entre outras moitas 
iniciativas mesmo ensaiou a construción de un submarino. O seu éxito foi 
total e desprazou das liñas principais aquelas dilixencias que demoraban 
sete horas en chegar de Santiago á Coruña, incluíndo parada para xantar e 
cambio de cabalos, segundo conta Pérez Lugín aínda en 1915. No extremo 
norte outro emigrante retornado de Cuba, Jesús Pita, fundaba en Ferrol 
El Ideal Gallego (máis tarde IASA), en 1912.

En 1917, en plena guerra europea e en plena expansión de novos au-
tomóbiles de todo tipo movidos polos novos motores, os irmáns Evaris-
to e Manuel Castromil, con seis autobuses Saurer mercados a Alemaña, 
fundan en Santiago a empresa que leva o seu nome. Dous anos despois 
mercan a compañía viguesa —á morte de Sanjurjo Badía— e desenvolven 
o negocio dende a centralidade compostelá cara á Coruña e Vigo. A pri-
meira liña con Pontevedra empezou en 1918 e ao ano seguinte comeza 
a liña da Coruña. En 1924 concédenselle oficialmente tres liñas a Cas-
tromil: a da Coruña-Santiago (cubría o traxecto en dúas horas e media), 
Santiago-Vigo (tres horas e media) e Santiago-Ourense (cinco horas). 
En 1929 xa contaba con 43 autobuses en servizo, pois aumentara expo-
nencialmente o número de liñas: A Coruña-Vigo, Santiago-Ourense e de 
Santiago a Ferrol, Muros e Carballo.

A expansión de empresas de autobuses grandes e pequenas, comar-
cais, locais e mesmo parroquiais non para dende entón e até que a au-
toestrada e a xeneralización do utilitario se impoñen no último cuarto de 
século. Empresas como Cuiña, que dende 1926 une a comarca do Deza 
dende Bandeira con Pontevedra capital, son as que hoxe pasan a conver-
terse con xeito e gusto inglés nun auténtico museo andante da historia dos 
autobuses galegos.
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A bici de Delio é unha cousa e as bicis Delio son outra; son o mesmo pero 
diferente. As bicis foron no seu tempo un símbolo da modernidade e Delio 
Rodríguez (1916-1994) foi o ídolo da mocidade daquel tempo. El foi o gran 
ciclista galego da xeración de mozos que tivo na bicicleta o seu primeiro 
vehículo individual e con el a súa liberación da disciplina familiar e mesmo 
da comunitaria. Para o mundo rural galego, como para o europeo de po-
boamento disperso, foi unha revolución. Os rapaces do rural podían ir ás 
festas, ver a moza que coñeceran moito máis alá dos lindes da parroquia; 
mesmo podían ir traballar á vila, fóra da casa, se rifaban co petrucio por 
como levar a facenda. As mozas tamén a usaban, pero a súa liberdade nisto, 
como noutras cousas, era raquítica, e aló polas décadas de 1940 e 1950 xa 
só podían usala para ir á festa ben acompañadas, a escola ou á costura.

A bicicleta converteuse en toda Europa, como en Galicia, nun sím-
bolo de modernidade xeracional que chegou até os últimos confíns e, por 
suposto, un instrumento de competición deportiva. Ponteareas-O Porri-
ño-Vigo foi o primeiro triángulo máxico do ciclismo galego e os irmáns 
Rodríguez o seu vértice: Delio, Emilio, Manuel e Pastor. Un equipo fami-
liar e galego cando non había equipos ciclistas pero os gregarios eran tan 
necesarios como hoxe. Os fillos dos da Ferretería Mariño de Ponteareas 
triunfaron: Delio, o maior, gañou 40 etapas da Vuelta a España, estable-
cendo un récord aínda non superado, e Emilio gañou a edición de 1950, a 
seguinte a Delio retirarse. De 1933 a 1936 Delio, o pioneiro, aplicárase a 
fondo na Volta a Galicia e na do País Vasco.

Ao retirarse montou o seu taller de bicis —Ciclos Delio— na rúa de 
Colón de Vigo, que logo tivo sucursal en Ourense e que, como Honorino 
en Santiago ou Roca en Ferrol e tantas outras, forneceron o país dunha de-
manda crecente. Non houbo vila que non tivese cando menos dous talleres 
de bicicletas en aguda competencia por vender e arranxar cada un mellor 

Bicicleta Delio

Bicicleta Delio
Vigo
Delio Rodríguez, anos 60 (?)
Colección particular. Vigo

Lourenzo Fernández Prieto
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ca o outro. Os ciclos eran ademais un vehículo instrumento de reparti-
mento, pero tamén para viaxantes. Algúns houbo, como Antonio Nieves, 
do Saviñao, que como «axentes comerciais colexiados» entre 1943 e 1945 
percorreron en bicicleta «todos os pobos da provincia de Lugo e moitos da 
Coruña e Asturias», antes de poder mercar unha moto de segunda man. 
Un personaxe para o Vittorio De Sica.

A popular bici foi o vehículo da era das masas da primeira metade 
do século XX. Hoxe asómbranos o inicio da era do automóbil, pero o que 
usaron as masas foi a bicicleta. A súa creación foi un prodixio da inno-
vación mecánica entre 1880 e 1900, coa incorporación da cadea, os ro-
damentos, as rodas Dunlop, os cadros de tubo metálico e os eixos selados 
dos irmáns Wright. O nome deste vehículo sen motor de dúas rodas en 
liña fixadas a un cadro triangular póñenllo os franceses, aínda que nunca 
deixou de coñecerse tamén como velocípede. Móvese pola forza exercida 
cos pés sobre os pedais, que é transmitida á roda traseira a través dunha 
cadea. Un mecanismo barato, sinxelo e efectivo capaz para o transporte de 
persoas e mercadorías. Antes de ser popular foi cousa de rapaces ricos e 
snobs. A primeira exhibición coñecida en Galicia fana afeccionados ferro-
láns en Vigo en 1884, onde tamén se publica El Velocípedo dende 1885, se 
celebra a primeira competición en 1887 e se crea o primeiro Club Veloci-
pédico no mesmo ano que o de Barcelona. Os elitistas sportsmen axiña ti-
veron que mudar de moda conforme a bicicleta foi accesible ás maiorías e 
se popularizou tanto que calquera rapaz podía gañarlles en competición.

Hoxe ao uso da bici, moi consolidado no deportivo, cústalle recupe-
rar espazo de uso cotián. Poida que a aqueles mozos da guerra e da pos-
guerra a bici tamén lles recordase a falta de combustible, de automóbiles, 
a escaseza e a fame do franquismo, así que co retrasado desenvolvemento 
dos 70 as bicis foron arrombadas; xusto cando a crise do petróleo de 1973 
e os abafantes atascos empezaban a recuperalas nas cidades europeas, 
aquí íamos aínda no camiño contrario cara ao utilitario. Segue a custar-
nos a volta á máquina máis eficiente e económica posible e, na lóxica do 
presente, tamén a máis saudable fronte ao sedentarismo, a máis ecolóxica 
fronte á contaminación.
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O Consello de Galiza, organismo fideicomisario da vontade autonómica 
do pobo galego, foi fundado en novembro de 1944 en Montevideo, malia 
que tivo como sede a cidade de Bos Aires, núcleo sobranceiro do exilio po-
lítico galego e galeguista dende o remate da guerra civil española. Non era 
propiamente un goberno galego no exilio, e só o integraron unha minoría 
dos deputados galegos das Cortes republicanas (os galeguistas Alfonso R. 
Castelao, Antón Alonso Ríos e Ramón Suárez Picallo, xunto cos deputados 
republicanos Elpidio Villaverde e, máis tarde, Alfredo Somoza), amais de 
contar coa adhesión dalgúns máis. Con todo, foi a institución máis repre-
sentativa do nacionalismo galego no exilio, que mantivo o facho da lexiti-
midade republicana e mais da vontade de autogoberno de Galicia, expre-
sada no plebiscito autonómico do 28 de xuño de 1936. Con esa finalidade, 
o Consello elaborou, xunta outras entidades galeguistas e dos emigrantes, 
unha liturxia e unha simboloxía específicas, herdadas do galeguismo an-
terior (a conmemoración do 25 de xullo ou do Día dos Mártires de Carral), 
ás que se engadiron datas como as do 28 de xuño ou o 17 de agosto, en 
lembranza de Alexandre Bóveda. 

Entre os símbolos non podía faltar a bandeira de Galicia, branca cunha 
franxa diagonal azul, inventada a finais do século XIX e espallada dende 
comezos do século seguinte, nomeadamente durante os anos da II Repú-
blica. Foi un proceso controvertido: algúns consideraban que era un pavi-
llón localista, inspirado no da Comandancia de Mariña da Coruña, e prefe-
rían un modelo de emblema tradicional, usando unha bandeira branca co 
escudo de Galicia no medio. Aínda que a Real Academia Galega ditaminou 
no 1930 que a bandeira de Galicia era branca cunha franxa azul celeste, 
nos anos seguintes as polémicas tiveron algunha continuidade. Para va-

Bandeira do 
Consello de Galiza

Bandeira do Consello de Galiza
Bos Aires, Arxentina
1946
Real Academia Galega. A Coruña

Xosé M. Núñez Seixas
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rios órganos de prensa antiautonomistas, a bandeira branca e azul só era a 
bandeira dos nacionalistas. Con todo, xa en vésperas da guerra civil a súa 
difusión era notable.

A bandeira adoitaba ser ondeada e reproducida sen escudo ningún, 
ou cunha cruz de Santiago no medio, ás veces con outros símbolos. Mais 
aquí, con evidente vontade institucional, para conferir solemnidade ao 
uso dos símbolos por parte do Consello, acompañábase do escudo de Ga-
licia, que posuía un enraizado uso histórico de tradición relixiosa: o cáliz 
arrodeado de sete cruces que, segundo a crenza popular, aludían ás sete 
provincias eclesiásticas de Galicia (malia que, con case seguranza, respon-
dían só a un motivo estético). O escudo foi adoptado polos rexionalistas 
e, dende 1916, polos nacionalistas galegos sen gran problema, malia a súa 
orixe confesional. Curiosamente, o Consello de Galiza non adoptou de for-
ma oficial o novo escudo que Castelao deseñara no 1937, como alternativa 
laica, no que recorría á figura dunha serea, como símbolo mariñeiro e do 
«engado atlántico, orixe das nosas aventuras», ao que se unían o lema 
Denantes mortos que escravos, como homenaxe ás vítimas da represión 
franquista, e unha fouce de ouro sobre un fondo azul, cunha estrela ver-
mella, «como emblemas do Traballo e da Liberdade». 

A bandeira do Consello de Galiza representa un certo compromiso 
entre a tradición simbólica do galeguismo de preguerra —patente, por 
exemplo, na disposición das cruces— e unha vontade de institucionaliza-
ción incipiente. Pois, se non se adopta o escudo deseñado por Castelao nin 
a divisa relativa aos mártires, si se engade ao escudo unha coroa mural, de 
carácter republicano, a diferenza da anterior coroa monárquica. A aguia 
que custodia o escudo e as follas que o bordean son incorporacións orixi-
nais. Porén, as armas da bandeira do Consello de Galiza non tiveron con-
tinuidade simbólica. O galeguismo do franquismo serodio e da transición 
recuperou tanto a bandeira como o escudo tradicional, convenientemen-
te estilizado. E o nacionalismo galego de esquerda xurdido na década de 
1960 optou por outros símbolos internacionalistas engadidos á bandeira, 
como a estrela vermella.
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Sempre en Galiza é un libro escrito polo intelectual e líder do nacionalis-
mo galego Daniel Rodríguez Castelao (1886-1950). Foi publicado, na súa 
primeira edición, na cidade de Bos Aires o 10 de marzo de 1944. Naquel 
mesmo ano fundouse, tamén naquela cidade arxentina, o Consello de Ga-
liza, órgano representativo dos deputados galegos sobreviventes das Cor-
tes republicanas, presidido polo propio Castelao, con vocación de cons-
tituír, nos primeiros anos da ditadura franquista, un goberno galego no 
exilio. O 28 de xuño de 1961 publicouse unha segunda edición, ampliada 
e póstuma, tamén en Bos Aires, na que se engadiu un novo libro (IV) con 
sete capítulos. No Museo de Pontevedra atópase depositado o manuscrito 
orixinal do «Adro» e os libros I, II e III (R.º 8709). E en 1992 publicouse 
unha edición crítica do Sempre en Galiza, en edición conxunta do Parla-
mento de Galicia e a Universidade de Santiago de Compostela.

Sempre en Galiza componse dunha introdución («Adro») e catro li-
bros, integrados por achegas redactadas e mesmo publicadas polo autor 
en diversos xornais e en conxunturas políticas, españolas e internacionais, 
moi diferentes. O «Adro» recolle as 14 colaboracións semanais de Caste-
lao, escritas durante o seu desterro político en Badaxoz, publicadas no xor-
nal A Nosa Terra, baixo o título «Verbas de chumbo», entre o 20-IV-1935 
e o 25-VII-1935. O libro I presenta o contido das súas 33 colaboracións 
no xornal Nueva Galicia entre o 25-VII-1937 e o 10-IX-1938, durante a 
guerra civil española. O libro II foi escrito no exilio, entre Nova York e 
Bos Aires, en 1940. A composición do libro III tivo lugar entre xaneiro 
de 1942 e abril de 1943 en Bos Aires, durante a segunda guerra mundial. 
Por cabo, o libro IV foi escrito na segunda metade do ano 1947, ao fío da 
consolidación internacional do réxime de Franco, a desilusión co Goberno 
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republicano no exilio de París e mesmo as crecentes diferenzas co nacio-
nalismo galego do interior.

En Sempre en Galiza elabórase unha idea de nación galega («Galiza 
é unha nación») como realidade obxectiva independente da vontade po-
liticamente expresada ou da existencia dunha conciencia nacional galega, 
e cristalizada no decurso da historia. Castelao propón, non sen tensións 
internas, unha idea de nación galega centrada nomeadamente na lingua 
e na cultura, abandonando ou minimizando os compoñentes da raza e a 
terra («etnos e gea») salientados por Vicente Risco, o seu mestre e líder 
durante anos do nacionalismo galego. Castelao retén, así e todo, de Ris-
co e Losada Diéguez unha visión ruralista de Galicia, non tradicionalista, 
pero que dificulta a incorporación ao proxecto nacional das clases traba-
lladoras. E tamén defende unha fórmula democrática e republicana de fe-
deralismo plurinacional, para a acomodación de Galicia nunha España 
plural e mesmo cara á construción dunha máis ampla federación ibérica 
que acollese a Portugal. 

Sempre en Galiza é considerado como libro fundacional básico do 
nacionalismo galego, verdadeiro epítome e testamento do nacionalismo 
previo á guerra civil. A obra configúrase como un macrotexto de micro-
textos no que se decanta a enteira tradición galeguista e no que, ademais, 
se procede a unha renovada síntese crítica e unha fonda rearticulación 
nacionalista, democrática e federal-republicana de diversos herdos ideo-
lóxicos do galeguismo histórico. Esta obra foi a referencia intelectual e 
política do nacionalismo galego no só durante a ditadura franquista, se-
nón durante os anos sesenta do século XX e o agromar dun novo nacio-
nalismo, así como en toda a transición democrática. Malia os cambios 
económicos, sociais, políticos e ideolóxicos, segue sendo, aínda a día de 
hoxe, algo máis que un libro fundamental: un lugar sobranceiro da me-
moria cívica e ético-política de Galicia, un compoñente maior do capital 
mítico-simbólico da nación galega.
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A guerrilla foron os fuxidos, os escapados, os do monte, pero no triángu-
lo Terra Chá-Pontevedra-A Coruña foron os Foucellas. Benigno Andrade 
« Foucellas» (Mesía, 1908 - A Coruña, 1952)  foi o máis coñecido pola xente, 
o máis famoso para a prensa, o máis temido polas autoridades da dita-
dura e o máis temerario. Escribiuse máis del que do Curuxás, do Fresco, 
do Gardarríos, de Marrofer ou Marcelino o « Gafas». Propagar os nomes 
dos guerrilleiros como delincuentes era a táctica policial para perseguilos 
e favorecer a delación. Pero a fama víñalle a algún por mérito propio, por 
seren solitarios resistentes ou afamados dirixentes. Benigno reuniu todos 
os requisitos. O empeño en os nomear converteunos —adobado co paso do 
tempo e da épica— en heroes coñecidos e lembrados. Ninguén lembrará 
o sarxento da brigadilla ou o comisario da secreta que viña de Madrid 
—despois de 1946— para perseguilos e tentar apagar aquel remol da fo-
gueira prendida co golpe de Estado de 1936. Algúns superviventes marcha-
ron en 1947, en barcos e con axuda do exilio, cando constataron que os alia-
dos nunca ían perturbar a Franco; outros seguiron no intento de disciplina 
guerrilleira até 1953. Outros alongaron aquel remol; o Piloto até 1965.

Os doutores Concheiro, de Ordes; Baltar, de Santiago, e os da Clínica 
San Nicolás que atenderon en 1945 o Foucellas, ferido accidentalmente no 
xeonllo co seu mosquetón, salvárono á vez da morte pola ferida e da Garda 
Civil que o buscaba arreo. Eran os meses da vitoria dos aliados fronte ao 
nazismo e o fascismo en Europa; parecía un tempo de desconto para as 
ditaduras europeas. Pero, unha vez curado, o Foucellas tivo que seguir 
fuxido e resistindo até que sete anos máis tarde lle dispararon nunha per-
na en Oza dos Ríos, o prenderon e lle aplicaron o seu sistema de xustiza ao 
revés. O 26 de xuño de 1952 foi vista en consello de guerra a causa 53/52, 
cun tribunal presidido polo coronel de enxeñeiros Gaspar Herraiz; po-
ñente o capitán auditor Narciso Alonso; fiscal o tenente Balbino Teijeiro; 

Mosquetón de Foucellas
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e defendeuno o capitán de artillería Benito Rivas Pichel. Sentenciárono a 
tres penas de morte e agarrotárono vilmente o 7 de agosto.

O nome que asustaba os gardas viña do topónimo da súa aldea das 
Foucellas, parroquia de Cabruí, onde nacera. Non pasaría á historia se 
non fose porque aquel operario da leitería, afiliado á Sociedad Republica-
na Radio Comunista de Curtis, de 28 anos, fuxiu para que non o matasen 
en xullo de 1936. Como mataron a Manuel Calvelo, o fundador da Radio, 
profesor de xenética na Universidad Central e activista que xa fundara en 
1931 a agrupación socialista de Los Llanos de Aridane, na illa da Palma. 
Benigno, que lle sobreviviu 16 anos, tivo máis fortuna e máis habilidade 
co mosquetón ca el.

Entre os 5000 homes e mulleres que houbo no monte en Galicia, 
naqueles anos o Foucellas destacou pola súa habilidade para fuxir, ago-
charse e disfrazarse. Para sobrevivir. Cóntase que ía ver os partidos do 
Deportivo ou entraba nun cuartelillo disfrazado de garda civil; sábese 
que era protexido por moitos e que logrou escapar da morte en varios 
enfrontamentos cos gardas, no Pazo de Oca, en Luou… A fama definitiva 
logrouna coas crónicas do xuízo e unha presenza que non desmerecía do 
mito: «Foucellas contestaba con voz segura, expresándose con facilidade, 
se ben con modismos de típica fonética rural», dicía un xornalista; outro 
escribía: «[F]rente a aquel aldeano que antes de la guerra conoció en Cur-
tis mi mujer, se presentaba Benigno como una persona madura, despierta, 
cultivada, cualidades que demostraría en el juicio». Nel quixeron repre-
sentar a liquidación definitiva dos fuxidos que converteron en bandoleiros 
e asaltadores. O seu mosquetón exhibiuse como peza cobrada.

O mosquetón —o tipo de fusil pequeno— que levaba Foucellas era un 
Mauser, clase Coruña 43, da fábrica de armas local, onde se fabricou este 
modelo dende 1943. Os fusís alemáns Mauser fixéranse célebres pola súa 
precisión na guerra de Cuba e foron utilizados dende 1891 polo Exército 
español, con diferentes variantes e diferentes fabricacións: o de 1916 na 
fábrica de Oviedo, os da República fabricados en Checoslovaquia. Deste de 
1943 —parecido ao modelo polaco— fabricáronse milleiros até ser substi-
tuído polo CETME na década de 1960. 

Mitificouno a xente, incluídos os señoritos que ameazaban os fillos 
con que viña Foucellas se non comían. Non os escritores, nin os partidos.
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O mobiliario escolar é un testemuño referencial na historia da educación 
e o pupitre, nas súas múltiples variantes, é o elemento máis representati-
vo. Construído en madeira, estaba composto por un taboleiro plano lixei-
ramente inclinado con caixón para gardar o material, cavidades para os 
tinteiros e asentos para dúas persoas, todo unido por listóns que confor-
maban unha tarima enreixada que o levantaba do chan para así gorecer o 
estudante. O modelo, referente para varias xeracións, foi oficializado polo 
Museo Pedagógico Nacional desde 1900 e perdurará nas aulas até a déca-
da de 1950. Evidentemente, existen varios modelos, pero as característi-
cas esenciais responden a esta descrición.

Non foi até fins do século XIX cando o mobiliario escolar dispuxo dun 
deseño unificado. Con anterioridade en cada aldea había diferentes ban-
cos e mesas, cuxa construción, en moitos casos, corría a cargo dos carpin-
teiros ou das propias familias. Os pupitres como tales non se inventaron 
até a década de 1880 da man de John D. Loughlin, nos EUA. En España 
foi a Institución Libre de Enseñanza, a través do Museo Pedagógico Nacio-
nal, a que marcou as pautas da educación, abranguendo tanto a actividade 
docente como o material e os edificios escolares na aplicación das teorías 
rexeneracionistas do momento a raíz do Desastre do 98. Foi a finais do 
XIX —con moita probabilidade a partir de 1882— cando se introduciron 
cambios significativos no pupitre, co modelo proxectado por Cardot para 
as escolas de París.

En 1900 o panorama da ensinanza en España era desolador. A pe-
sar de que desde 1857 se contaba coa lei Moyano esta non era aplicada. 
Desde esta data até a chegada da II República a ensinanza foi de carác-
ter institucional —o Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes fora 
creado nese mesmo ano— e obrigatoria para todos, nenos e nenas. A esco-
la primaria estaba dirixida, organizada e controlada con base en criterios 
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estatais e a posta en práctica e mantemento dependían dos concellos, o 
que supoñía un enorme desfase entre as teorías emanadas dos executivos 
nacionais e a realidade de cada municipio, onde a maioría das veces non 
se podía soster nin a escola nin o mestre, o que comportou, en xeral, uns 
índices de rendemento académico moi baixos até, polo menos, 1931, can-
do os ministerios de Marcelino Domingo e Fernando de los Ríos tentan 
cambiar esta situación.

A escola rural galega estaba dirixida por un mestre ou mestra, que 
ensinaba a alumnos de diferentes idades e niveis, e era de carácter mixto 
ou con separación por sexo. Esta foi a escola dominante con anteriorida-
de á Lei xeral de educación de 1970. En 1910, o soldo dun ensinante era 
de 1000 pesetas anuais, moi inferior, por exemplo, ao dun peón da cons-
trución. Nas aldeas recompensaban o esforzo e a dedicación docente con 
produtos das casas, aliviando en parte as penurias que padecían. En vilas 
cabeceiras de comarca ou nas capitais de provincia, os colexios relixiosos, 
enfocados ás elites, convivían coas escolas municipais e, xa desde os pri-
meiros anos do século XX e fundamentalmente nas décadas de 1910-1920, 
coas escolas dos «americanos», que significaron un auténtico revulsivo 
e referente na historia da educación do país. Nestes anos, as parroquias 
de Galicia enchéronse de escolas grazas ao alento e ao diñeiro achegados 
de alén mar. As sociedades de instrución radicadas en América promove-
ron colexios, aulas e edificios, como ilustrou a mostra Luces de alén mar 
(Consello da Cultura Galega, 2012). Estas cifras amosan que foi en Galicia 
onde se concentraron as fundacións escolares, seguida da Asturias máis 
occidental. En palabras de Costa Rico: «É esta experiencia a que marcou 
o desenvolvemento cultural e educativo de Galicia durante boa parte do 
presente século XX».

Poucos elementos identificados co pasado inmediato ofrecen tanta 
singularidade emotiva como os pupitres das escolas. Como queda patente 
na mostra permanente do Museo Pedagóxico de Galicia, cada un deses 
mobles compón unha arquitectura interior, de lugares do común, que 
quedan atrapados no noso imaxinario colectivo.
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Poucos rituais festivos acadaron unha pegada étnica e unha riqueza cul-
tural popular tan grande como a queimada, un cocktail de elaboración 
caseira a base de augardente queimada, combinada con azucre, tonas de 
cítrico e outros ingredientes que varían segundo o seu executor.

A queimada non se entende sen todo o aparello teatral, que mestura 
obxectos e representación, e o contexto social no que se adoita realizar. 
Está o recipiente de barro no que se prende o lume da augardente, que ten 
colgadoiros dos que penduran os vasiños nos que se serve posteriormente 
o cocktail. Está a culler coa que se escancia a augardente trazando teatrais 
arcos de lume, o recitado do «esconxuro» por parte do mestre de cerimo-
nias, ás veces seguido en coro polos asistentes, e o momento no que se 
realiza: o final dun xantar ou cea copiosa e multitudinaria, que pode estar 
conformada por unha comunidade de galegos ou na que se lle solicita a un 
galego que realice o ritual. Nas achegas máis kitsch, especialmente cando 
a queimada se realiza por encargo para restaurantes ou eventos, o mestre 
de cerimonias disfrázase con algún tipo de atavío de bruxo.

Que a queimada é asumida como un importante identificador étni-
co dos galegos demóstrase pola xeral convicción da súa ancestralidade: 
considérase un arcano ritual nacido para invocar e espantar os espíritos 
malignos. Porén, precisamente pola súa teatralidade, a queimada é unha 
performance contemporánea que só se pode comprender, ademais, desde 
o noso tempo. Dificilmente a un galego do século XVIII ou XIX se lle oco-
rrería desperdiciar a valiosa augardente —con tantos usos terapéuticos e 
alimentarios— nun combinado servido como sobremesa. Desde logo, na 
sociedade tradicional tiñan métodos máis económicos e sinxelos para rea-
lizar as transaccións simbólicas co mundo do alén.

En realidade, a queimada naceu no seo de grupos de emigrantes que 
atopaban neste ritual unha forma de cristalizar e reforzar os seus lazos 
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identitarios. Como en todo asunto popular, as orixes son difusas: fálase de 
que xa nas primeiras décadas do século os curas queimaban augardente, 
ao final dos opíparos xantares patronais, empregando as mesmas cuncas 
do café; de grupos de soldados galegos na guerra civil que a usaban para 
quecer ou de emigrantes en Madrid, ao final das ceas de confraternida-
de. E son individuos concretos os que comezan a elaborar as ferramentas 
necesarias para a construción deste fascinante teatro popular: o artesán 
mindoniense Tito Freire modela en 1955 o recipiente «tradicional» da 
queimada, cos seus vasiños ao redor. Outro elemento fundamental deste 
teatro, o «esconxuro» para escorrentar as meigas, foi escrito por Mariano 
Abalo, traballador do sector bancario orixinario da Pobra do Caramiñal, 
para as festas que se realizaban nun barco comisado e abandonado no 
porto de Vigo na década de 1960. 

O interesante da performance da queimada é que está construída a 
partir da exacerbación de determinados trazos identitarios galegos (o rico 
imaxinario fantástico, a forte presenza da morte, o ruralismo, o uso cotián 
da maxia e a lingua) orientados a ofrecer unha imaxe exótica e arcana de 
Galicia, contribuíndo así a presentar a idea dunha Galicia máxica, miste-
riosa e en contacto co sobrenatural que se foi construíndo interna e exter-
namente desde o século XIX. A propia linguaxe empregada no esconxuro 
ofrece unha aparencia hiperenxebre na que numeroso léxico parece ter 
sido seleccionado, consciente ou inconscientemente, para resultar opaco a 
oídos castelanfalantes e, polo tanto, máis mistérico. 

A queimada como símbolo de galeguidade chegou a converterse, 
pois, nun símbolo útil que, ademais, resultaba inofensivo desde o punto 
de vista político. Esta practicidade apolítica da queimada se cadra moti-
vou a súa adopción por Manuel Fraga, que a empregou con frecuencia, 
especialmente a partir da fundación de Alianza Popular, en múltiples 
xantares e ceas. Xa como presidente do Goberno galego, continuou coa 
práctica, dentro da súa angueira persoal de revestir de certa simboloxía a 
presidencia de Galicia. A foto máis coñecida é sen dúbida a da queimada 
que realizou para Fidel Castro durante a controvertida visita do presiden-
te galego a Cuba en 1991, que despois Fraga repetiría ante outros moitos 
presidentes de Goberno de visita no país. O ritual que nacera como un 
humilde e lúdico colofón de festa entre compatriotas convertérase case 
nun protocolo de Estado.
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O bidón de leite evoca as mulleres que muxían as vacas nas cortes e eran 
leiteiras en vilas e cidades. As de Bamio levábano ao Carril, as neniñas 
de Arroxo a Mondoñedo, as leiteiras de Calo a Compostela. Era unha ta-
refa feminina quizais porque tiñan que saber graduar a muxida e deixar 
dabondo á vaca para aleitar os xatos que despois os homes vendían nas 
feiras e os tratantes viñan buscar á casa. As leiteiras levaban os xerros na 
cabeza cunha molida, colgados do guiador da bicicleta, nos burros ou nos 
autobuses do mercado.

Para os galegos de hoxe o leite escribiu a principal historia de éxito 
—nunca ben asumida— do agro galego. En realidade foi a segunda his-
toria de éxito dun complexo agropecuario baseado en casas de labranza, 
hoxe chamadas explotacións familiares ou directamente granxas ou gan-
derías. A historia empeza moi atrás no tempo, cando a agricultura galega 
tomou unha dirección mercantil fundamentalmente gandeira, aló polo 
século XVIII. Empeza cos xatos novos e as vacas vellas que ían venderse 
ás feiras. Aquel agro ben manexado ía permitindo non só alimentar máis 
xente —man de obra—, senón tamén moito máis gando —para vender—, 
capaz de producir máis esterco —a chave do progreso agrario— e facer 
así máis fortes as casas. A primeira historia de éxito foi e segue a ser a da 
carne. Moito antes de que o consumo do leite fose recomendado polas 
autoridades sanitarias para o crecemento dos nenos e aínda para a saúde 
dos maiores, até convertelo case nunha menciña máis. Pola volta de 1900, 
impúxose de feito unha relación entre consumo de leite e progreso social 
en toda Europa que dura até hoxe. 

En Galicia, empezouse a aproveitar a opción do leite, sen deixar nun-
ca a carne, conforme medraron os mercados urbanos próximos arredor 
da primeira guerra mundial. Xa é un indicio que a raza rubia, deseñada e 
feita naquela altura, fose concibida para ter boa aptitude láctea, amais de 
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cárnica e para o traballo. Xa na década de 1920 algúns técnicos propoñen 
a especialización leiteira. En 1924 celébrase o primeiro concurso de vacas 
leiteiras en Ribadeo e, aló por 1933, ILEPSA-Nestlé (Industria Lechera Pe-
ninsular, S. A.) quere instalarse en Pontecesures para producir leite con-
densado. Por entón un informe do Ministerio de Agricultura recomenda o 
leite como alternativa «aos prezos absurdamente baixos da carne». Non é 
estraño que os veciños de Laíño organizados na Sociedade de Agricultores 
montasen unha cooperativa leiteira para levar diariamente o leite a Pa-
drón e a Compostela nun camión repartidor. Despois da guerra desapare-
cería o camión da Sociedade de Laíño e as leiteiras seguirían a pé, en burro 
ou en bicicleta. Logo de 1940 Arxeriz, Larsa e Leyma irían arrincando coa 
industria do leite galego.

O éxito do leite asóciase coas cisternas e os tanques de frío, pero o 
xarro e o bidón foron peza esencial desa historia. Os primeiros, de barro, 
facíanse nas olerías de todo o país, de Niñodaguia a Mondoñedo ou Buño. 
Hóuboos tamén de porcelana, despois foron de latón, de cinc e por fin bi-
dóns de aluminio. Ficaron na memoria e na patrimonialización que se fixo 
cando quedaron en desuso; nunca se tiraron, senón que se converteron 
en paraugueiros e obxectos decorativos nas entradas das casas de aldea 
transformadas en chalés ou nas novas urbanizacións de vivendas acaroa-
das, uns pintados ao xeito provenzal e outros limpos e brillantes. Por toda 
Europa é así, aínda que uns lembren máis que outros. Carin Martin, cole-
ga da Universidade de Uppsala, descubriu hai pouco que a súa sogra segue 
a gardar e limpar todos os anos os xarros do leite que deixou de usar vai xa 
para cincuenta anos. Alí coma aquí os xarros foron desprazados pola nova 
tecnoloxía do leite empaquetado —precisamente deseñada en Suecia—, 
que mudou a cadea e os seus aparellos, e alí tamén aprecian o seu pasado 
agrario tan intimamente coma aquí. 

Os xarros conservan a forza do pasado e expresan a do futuro. Na 
Galicia de hoxe, dominada polo sector leiteiro, só as mulleres lembran os 
xarros, os bidóns e mais as canadas coas que muxían a man. Só elas os 
converteron en iconas. Son o símbolo das grandes explotacións de duas-
centas vacas, estabuladas en enormes construcións rodeadas de silos, au-
tocargadores, tractores xigantescos…
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Unha das figuras máis recoñecidas e, na miña opinión, máis fermosas 
dos deseños cerámicos de Isaac Díaz Pardo é esa muller traballadora que 
leva enriba da cabeza unha máquina de coser. Lévaa coma quen leva o 
mundo, ou terma do universo todo. Símbolo da muller galega e do traba-
llo, da primeira industria e, en certa maneira, da supervivencia da nosa 
xente común. Semella unha cariátide. Ollos enormes, que nos interpelan. 
A máquina ten un aquel de animal estraño, felino mitolóxico. Coñezo 
polo menos dúas versións: unha primeira dos anos 50, co selo das Cerá-
micas do Castro, e outra, máis elaborada, que calculo que debe ser dos 
anos 70, deseñada nos obradoiros de Sargadelos: a cabeza da muller en 
gres e a máquina de porcelana.

A miña nai, filla de garda civil, xente humilde da Galicia do sur, era 
costureira. Daquela poucas mulleres estudaban, mulleres do común, quero 
dicir. Ao que máis podían chegar era a un oficio. Non a recordo coa máqui-
na de coser na cabeza, pero si a traballar seguido, ás veces ata altas horas 
da noite, noviña ela, apenas vinte e seis ou vinte e sete anos. Era a década 
difícil do tempo da fame e había que sacar adiante a economía familiar: 
o meu pai e mais ela, que termaba tamén dos labores da casa. Corte e con-
fección, unha moza que acadaba tal oficio achegaba un bo dote ao matri-
monio, e mesmo para si. As señoras da vila viñan polas tardes a probar á 
casa. Elixían os patróns dos vestidos polas revistas de moda. A miña nai 
morreu no 57, mais ben que me lembro daquelas longas sesión de costura, 
debruzada enriba do bastidor e dándolle ao pedal, ao tempo que escoitaba 
as radionovelas de Guillermo Sautier Casaseca, cunha tal Natalia que viña 
axudala nos momentos de apuro e que logo marchou emigrante a Alemaña. 
E lembro a marca da máquina que presidía a saliña de estar: Refrey.

Fabricábanas en Vigo. Durante moito tempo podía verse a entrada 
da factoría no barrio de Bouzas, onde a familia Freire iniciou a produción 

Máquina de coser Refrey

Máquina de coser
Vigo
Industrias P. Freire (Refrey), 1952
Colección particular. Vigo

Víctor F. Freixanes
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contra o ano 1948. Enriba do portón de ferro constaba o nome da marca, 
que era o apelido dos fundadores lido do revés. Os Freire viñan da cons-
trución naval (Paulino Freire), pasaron despois á siderurxia e, na década 
dos anos 60 no pasado século, convertéronse en referencia sobranceira na 
produción e comercialización de máquinas de coser (domésticas, semiin-
dustriais e industriais) para toda España e para a exportación, a América 
sobre todo, competindo con outras marcas coñecidas da época: Alfa e Sig-
ma, e mesmo coas importacións estranxeiras da Singer, outra das gran-
des referencias daqueles anos. Na factoría Refrey chegaron a traballar ata 
500 operarios (300 na fabricación das máquinas e 200 na rede comercial) 
cunha produción de ata 30 000 unidades ao ano. Mediada a década dos 
80, coa liberalización dos mercados internacionais, a empresa viguesa 
entrou en crise, igual ca as outras dúas españolas do sector. En 1996 os 
traballadores fixéronse cargo dela e durante unha década mantivérona ac-
tiva, instalados no polígono de Mos (Marcofrey). Pero, en 2007, acabaron 
presentando expediente de extinción.

No imaxinario da miña infancia, a máquina de coser significa a pri-
meira revolución laboral das mulleres: a primeira modernidade das que 
querían voar e procuraban medios propios para facelo, alén da escravi-
tude do campo, as xeiras do marisqueo, as contratas da conserva ou o 
servizo doméstico. As familias que podían regalábanlle á filla unha má-
quina de coser, logo de mandalas a deprender o oficio nos obradoiros da 
vila, case que coa tradición dos antigos gremios, e coa máquina de coser 
marchaban algunhas para Américas, a gañar a vida naqueles mundos, na 
Arxentina sobre todo, coma quen leva o tesouro da súa liberación persoal. 
Velaí A cicatriz branca, o filme de Margarita Ledo (2015).

A miña nai cosía para as familias pontevedresas. Antes de que entra-
se a televisión nos fogares galegos nos primeiros anos 60, a máquina de 
coser presidía o lugar principal da casa. Tiña un aquel máxico para nós, 
os raparigos, co seu tréquele-tréquele de ferro, símbolo dos primeiros pa-
sos da revolución industrial, case que ao tempo da máquina de vapor. 
A radio emitía as cancións de moda: boleros de Antonio Machín, coplas 
de Conchita Piquer, os tangos de Gardel… Malia os tempos atravesados, 
mentres cosían, noviñas elas, as mulleres cantaban. Era a música da espe-
ranza. Os ollos da figura de Isaac semellan cheos de luz.
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A cámara fotográfica ten a súa orixe na cámara escura que empregaban 
os pintores do Renacemento como instrumento auxiliar para o debuxo, 
mais até o século XIX non lograron que esas imaxes fosen permanen-
tes. Fotógrafos franceses e ingleses desprázanse a outros países levando o 
novo medio de representación. A Galicia chegan fotógrafos de diferentes 
latitudes e décadas máis tarde podemos aínda atopar estudios fotográ-
ficos con nomes franceses, como Sellier na Coruña, ou italianos, como 
Prosperi en Vigo. 

Nun principio son as cidades e vilas máis importantes as que con-
tan con estudios fotográficos, mais logo van xurdindo por toda a xeogra-
fía galega e, dadas as características desta, atopámonos con fotógrafos en 
localidades moi pequenas. Nestes casos o fotógrafo penduraba na horta, 
na fachada ou en calquera outro espazo próximo á súa vivenda un pano 
de fondo que, en ocasións, era unha colcha ou calquera outra peza de tea, 
tapaba a terra do chan cunha farrapeira e engadía os clásicos testos para 
simular un estudio; Ramón Caamaño en Muxía, José Vidal en Laxe, Pedro 
Brey no Val do Ulla ou José Domínguez en Gondomar son só algúns exem-
plos. Outros como Virxilio Viéitez convertían unha estrada ou unha horta 
no pano de fondo. Os estudios das cidades, como os de Jaime Pacheco en 
Vigo, o seu irmán José en Ourense, Ksado en Santiago…, e os das vilas 
importantes, como o de Gutiérrez en Tui ou Nuevo en Monforte, contaban 
con lugares adecuados, normalmente galerías nas que podían controlar 
debidamente a luz natural con cortinas até que introducen a iluminación 
artificial, así como diferentes panos de fondos e demais atrezzos para po-
ñer en escena as fotografías.

Cámara fotográfica 
de Virxilio Viéitez

Cámara fotográfica
Xapón
Yashica Mat-124G, anos 70
Colección particular. Forcarei

Manuel Sendón
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Os retratos fotográficos tiñan unha función claramente idealizadora: 
as mellores roupas, que ás veces nin eran do retratado, unidas a un pano de 
fondo do interior dun pazo ou duns xardíns, e a pose adecuada simulaban 
un estatus que frecuentemente non se correspondía co propio. Para as cla-
ses populares ir ao fotógrafo era un feito excepcional; as poses hieráticas, 
as miradas serias sempre dirixidas á cámara dan conta da solemnidade do 
acto, como maxistralmente puxo de manifesto Carlos Maside hai máis de 
medio século. As poses da burguesía non estaban menos preparadas, mais 
a sofisticación tende a substituír a sobriedade e a aparente distensión o 
hieratismo; o acto fotográfico non tiña a mesma solemnidade. 

A emigración desempeñou un importante papel no desenvolvemento 
da fotografía en Galicia, non só polos cartos que viñan de América senón 
tamén pola relevancia que tivo a fotografía como elemento de comunica-
ción e cohesión familiar. Gran parte das imaxes eran realizadas para ser 
enviadas a América, como tamén era frecuente que o emigrante ao retor-
nar acudise ao fotógrafo para ser retratado, cos seus novos traxes, e reloxo 
de cadea, como símbolos do seu novo estatus.

A actividade principal foi realizar retratos, mais tamén foron fotogra-
fando as novidades e acontecementos que se ían producindo na sociedade 
e dando testemuña, a través das vistas fotográficas, dos cambios que tiñan 
lugar nas vilas e cidades, configurando así a nosa historia visual. A fotogra-
fía vaise incorporando moi paseniño aos xornais e revistas; aquí é preciso 
lembrar o papel que a fotografía desempeñou na revista Vida Gallega.

No último terzo do século XX as cámaras fotográficas, moito máis li-
viás que as primitivas de fol, foron progresivamente entrando nos fogares 
galegos, á par dos electrodomésticos e o 600, dando lugar a que se foto-
grafase a vida a medida que estaba a ser vivida. Xurdiron as instantáneas, 
imaxes de moi diferente feitura técnica e formal das dos profesionais. 
Fotografar volveuse unha acción cotiá, desprendéndose da solemnidade 
que tivera, e comezaron a se fotografar obxectos e situacións que non me-
recían a atención do fotógrafo.

A aparición da cámara dixital implicou un cambio substancial do acto 
fotográfico: as imaxes xurdían de forma inmediata, perdéndose o misterio 
que o revelado levaba implícito, e o número de imaxes realizadas medrou 
dunha forma abismal. A fotografía perde gran parte do seu carácter obxec-
tual, converténdose nun elemento esencial na comunicación que adquire, 
con estes cambios, novos significados.
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Emigrante é un óleo sobre lenzo realizado por Luís Seoane en 1967. Nel, 
unha figura feminina sentada ten un cartel sobre o peito no que se pode 
ler: «Elle s’appelle Manuela Rodríguez. Elle est analphabéte. Aidez-la. 
Genève 1963». O cadro conta unha historia que o artista e a súa dona vivi-
ron en Xenebra ese ano, cando unha traballadora analfabeta que viaxaba 
desde Tesino a España, á que lle colgaron o cartel no punto de partida, 
toleou no tren.

Intelectual comprometido co seu tempo e de actitude nada elitista, 
Luís Seoane é paradigma de resistencia cultural desde o exilio, onde em-
prendeu gran cantidade de proxectos colectivos, e sempre aberto ás dife-
rentes manifestacións culturais da súa época. Independentemente da súa 
habilidade técnica, o asunto, o tema será a súa semente e detrás deste 
proxectarase sempre Galicia, a súa historia, os seus mitos, os seus traba-
llos, os seus costumes, a idiosincrasia das súas xentes; en definitiva, a emi-
gración. Seoane traballa os valores de Galicia desde unha óptica universal, 
retratando mulleres marcadas pola dor e o abandono, aprehendendo a 
distancia emocional, o sufrimento, a espera. Por iso monumentaliza esa 
figura que resiste, a da muller, e outórgalle a condición de heroína. Para 
Seoane nada resulta indiferente e traballa a realidade para descompoñela, 
xa sexa plasticamente nas súas pinturas, debuxos ou gravados ou como 
pioneiro da poesía social-realista en lingua galega. Representa así a ago-
nía, a desesperanza ou o horror con sentido sintético e valores universais. 
De aí que a miúdo destaque o anonimato dos protagonistas dos seus ca-
dros, a xeito de grito mudo da emigración. Pero Emigrante representa un 
drama minúsculo, persoal, a condición de analfabeta, ao lado do que para 
Seoane é o inmenso drama de España, o da emigración. Porque os dramas 
colectivos son case sempre a suma de pequenos dramas.

Emigrante, de Seoane

Emigrante
Luís Seoane, 1967
Museo de Belas Artes da Coruña

David Barro
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En Emigrante a figura feminina amósase monumental, aínda que a 
liña se afina, outorgando debilidade á personaxe. Catro anos máis tarde 
insistirá no tema con Emigrante esperando, sintetizando a mensaxe do 
cartel. En Emigrante advírtese a expresividade da cor da súa pintura e a 
súa extraordinaria sensibilidade para o debuxo, a súa capacidade para as 
técnicas do gravado, o seu dominio destas e como a práctica do estarcido 
inflúe en como a cor se distribúe por áreas. É unha obra do Seoane madu-
ro, na cal conserva filiacións primeiras como Carlos Maside e afinidades 
electivas como Picasso, Matisse ou Léger, ás que suma a actitude heroica 
do campesiñado en Malevich, unha curiosidade inesgotable pola cultura 
xermánica, o Paul Klee que pasa por Goya ou os seus coñecementos do 
deseño gráfico de autores como Alvin Lustig ou Paul Rand. Sobre a cor, 
que estrutura, está a aparente liberdade da liña, o grafismo virtualmente 
espontáneo, xamais inocente, senón construtivo, e a mácula negra, que vi-
bra, que endurece a mensaxe, a frescura, o ritmo. Seoane presenta o rostro 
de fronte e de perfil, actitude que parte do cubismo e destila á maneira do 
Románico máis rotundo, coma se se tratase dunha escultura. Evoca así o 
simbólico, o sintético, o frontal, o signo. A realidade da memoria e a rea-
lidade do seu presente súmanse nunha pintura afastada do virtuosismo, 
nerviosa coma se se tratase dun dos seus gravados en madeira, próximo ao 
raiado celta e aos xestos de arar a terra. Trátase de gravar ou pintar como 
labran os labregos, como gravan os nenos nos pupitres das escolas. O está-
tico destílase así con emoción expresionista e o monumental coa levidade 
transparente dunha vidreira. Proxéctase tamén a distancia de observación 
necesaria para a pintura mural, consecuencia directa da eliminación dos 
detalles superfluos, tornando a pintura máis plana, un tanto á maneira 
dos mosaiquistas bizantinos e a verticalidade hierática das súas figuras.

Luís Seoane, como Fernand Léger —con quen comparte un singular 
manexo da linguaxe poscubista e posconstrutivista—, comezara a xogar 
nos anos cincuenta con masas de cor no cadro independentes do desen-
volvemento da narración. Pero, se en Léger a cor se sitúa por riba da liña, 
en Seoane é a liña a que se sitúa por riba da cor. A liña dinamiza, ao 
tempo que matiza e define algún detalle; non acaba de situarse, coma se 
ese desaxuste fose causado polo erro dunha prancha de impresión. O abs-
tracto é así unha resonancia do figurativo, a liña transfórmase en fenda 
e o debuxo abréviase para converter a Luís Seoane no primeiro artista 
contemporáneo da historia de Galicia. 
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O crimen de Londres é o romance que presenta unha trama máis completa 
e orixinal dos escritos e deseñados polo artista plástico Isaac Díaz Pardo 
que, co pseudónimo do Cego Zago, dá a lume na década dos setenta do 
século vinte. O núcleo do relato é a descrición da vida dunha rapaza galega 
que emigra a Londres, onde traballa como criada doméstica na casa dun 
«matrimonio moi serio que tiña tres picariños» pero que o autor identifica 
como uns «señoritos dises que na España temos». A idea da explotación da 
man de obra emigrada está moi presente en varios textos de Díaz Pardo, no-
meadamente no libro Galicia hoy (Ruedo Ibérico, 1966), que tamén baixo 
pseudónimo escribiron e deseñaron Luís Seoane e Isaac Díaz Pardo. Neste 
libro recóllense diversas opinións xornalísticas sobre os emigrantes, entre 
as que se atopa a noticia de «una joven española estrangulada en Londres» 
da que ademais se indica que era «sirvienta en casa de un doctor».

Parece evidente que o romance O crimen de Londres se inspira vaga-
mente nesta noticia, para se transformar nunha denuncia radical da emi-
gración galega de mulleres aos países europeos e, desde logo, das razóns 
polas que unha rapaza da Coruña debería emigrar: familia labrega pobre, 
construción da refinería nas proximidades da cidade e apoio explícito do 
Goberno español para fomentar a saída migratoria. O romance recréase 
en relatar as causas que levaron a criada a cometer o crime, por concien-
cia social e por razóns de fractura cultural. Ante o maltrato psicolóxico e 
laboral que recibe dos seus amos, non atopa outro consolo nas autorida-
des do consulado español que ter resignación, pois «o [seu] diñeiro [o dos 
emigrantes] é o que fai a España grande». Ao revés da noticia de prensa, a 
estrangulada é a ama inglesa. A mensaxe é evidente: se non se leva a cabo 
unha revolta na Terra para evitar a enxurrada migratoria, a dignidade 

Cartel do Cego Zago,
de Isaac Díaz Pardo

Cartel do Cego Zago
Isaac Díaz Pardo, 1970/1977
Colección particular. Santiago de Compostela

Ramón Villares
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social e cultural pode lograrse cun acto extremo de tomar a xustiza pola 
propia man. O crimen de Londres, alén do suceso particular que narra, é 
un magnífico exemplo da imaxe creada en Galicia sobre a emigración. Trá-
tase dunha imaxe cuñada con trazos claramente negativos, que se sobre-
pón á que xa tiña o proceso migratorio con destino aos países americanos. 
Aínda que este modo de ollar o fenómeno migratorio está a ser revisado 
na actualidade, o romance composto polo Cego Zago indica ata que punto 
estaba enraizado na cultura popular o drama da emigración galega.

Alén dos contidos, a importancia destas publicacións do Cego Zago 
está en que se insiren na tradición popular dos romances ou cantares 
de cego, a través dos que se narraban, recitando ou cantando, relatos de 
grandes sucesos (naufraxios, roubos, crimes) pero tamén cantigas pro-
pias de festas relixiosas (Nadal ou Reis) e coplas satíricas ou galantes. 
Romances e cantigas que podían ser festivos pero que tamén servían para 
a crítica e a denuncia social e política. A súa orixe é moi antiga e a este 
xénero pertencen, así mesmo, as regueifas e «parolas» que se recollen 
nos primordios da literatura galega contemporánea. Un dos textos máis 
emblemáticos deste xénero, Os rogos d’un gallego (1813), está composto 
en versos que podían ser recitados en tabernas ou nas feiras, coma se fose 
unha «parola» popular. Este tipo de literatura popular mantívose en vigor 
ata a disolución da sociedade tradicional galega, acelerada nas décadas 
dos anos sesenta e setenta.

Inspirándose nesta tradición, o Cego Zago é autor doutros roman-
ces ou «carteis de cego», nos que se mesturan texto, debuxo e, por veces, 
música de autor (Isidro Maiztegui ou Ramiro Cartelle). A estrutura dos 
carteis é tradicional, pero os seus contidos de denuncia social e política 
forman parte da construción dun relato intelectual e político de orienta-
ción nacionalista. No Paco Pixiñas descríbense de forma satírica as des-
venturas dun «labrego desleigado» que emigra a Venezuela, esquece a súa 
lingua e logra ser rico para acabar enterrado no esquecemento. No ro-
mance A nave espacial satirízase a obsesión dun matrimonio de labregos 
por mellorar a súa fortuna mediante a emigración, que os leva á utopía de 
alugaren unha nave espacial. O cartel dedicado a Castelao foi imprentado 
no ano 1986. «Adicada aos nenos, a esperanza de Galiza», esta historia 
foi unha das varias contribucións que Díaz Pardo dedicou á memoria do 
ilustre rianxeiro. 
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Nas súas orixes, o televisor era un cubo de madeira, cuberto na súa parte 
frontal por un cristal lixeiramente curvado a través do cal se podían ver 
en tempo real imaxes da realidade ou da ficción. Aos lados da pantalla, 
uns pequenos altofalantes emiten o son, imprimindo maior realismo ao 
espectáculo da vida. Iso si, en branco e negro. O televisor era así o recep-
tor que facía posible o milagre da televisión. Un cable conectado á rede 
eléctrica e unha antena con dous cornos móbiles eran o único alimento 
do aparato milagreiro que conseguiu prolongar os sentidos da vista e do 
oído do ser humano. 

A televisión é consecuencia da evolución da radio, que, na segunda 
década do século XX, moderniza as comunicacións e abre unha nova era 
tecnolóxica. Moi pouco tempo despois, as Olimpíadas de 1936, en Berlín, 
son xa o primeiro acontecemento que pon a proba a viabilidade da re-
transmisión televisiva. O propio Goberno nazi ofrece a Franco, en 1938, 
unha demostración da «fonovisión», tecnoloxía patentada por Telefunken 
que permitía enviar a distancia imaxes e sons. O escenario de miseria e 
pobreza aberto pola segunda guerra mundial retarda a expansión do me-
dio televisivo en Europa e algo menos en Norteamérica, onde a finais de 
1947 xa había 200 000 televisores en funcionamento. Cando en outubro 
de 1956 o xeneral Franco inaugura TVE, no mundo estaban funcionando 
máis de 50 millóns de televisores e, en toda Europa, a televisión había 
anos que era un fenómeno de masas. Nese momento máis de 50 países 
tiñan sistemas nacionais de televisión, algúns xa en color. Un fenómeno 
que se multiplicará a partir dos anos sesenta, ata lograr unha penetración 
nos fogares occidentais superior ao 80 %.

O elevado custe do televisor —unhas 12 000 pesetas de 1960— fixo da 
TV un ben escaso, en mans dos máis podentes, que, en moitos casos, era 
socializado mediante o «convite», máis ou menos forzado, entre os veci-

Televisor de teleclub

Televisor de teleclub
Reino Unido
Kolster, anos 60
Colección particular. Xinzo de Limia

Xosé Ramón Pousa
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ños, que compartían un programa de éxito, en prolongadas veladas noc-
turnas. Mediados os anos sesenta, o franquismo quixo aproveitar a forza 
mediática da televisión, como arma de control político e de modernización 
económica, poñendo en marcha unha das operacións de maior éxito popu-
lar: a rede de teleclubs, impulsada por Fraga Iribarne. Un sistema que po-
sibilitou a implantación da televisión no medio rural, mediante unha rede 
á que se foron sumando a maior parte dos concellos rurais de España, que, 
a cambio da cesión dun local e dun dinamizador formado aceleradamente 
nun cursiño, recibían un televisor de 23 polgadas, un magnetófono e un 
lote de libros didácticos. En 1971, a rede de teleclubs alcanzaba os 5000 
locais, con 750 000 socios. O teleclub morreu de éxito. A esas alturas o 
cambio social fixo do televisor o principal elemento de consumo do fogar, 
mesmo no medio rural. 

O crecemento foi exponencial. No comezo das emisións, apenas ha-
bía en España 300 aparatos, contemplado cada un deles por ducias de 
persoas que se apiñaron ante os escaparates das tendas de electrodomés-
ticos de Madrid e nos salóns dos poucos hoteis que puxeron as imaxes ao 
servizo do público. Como sucedera co tren, a máquina de vapor ou a pro-
pia radio, a televisión tardou uns anos en chegar a Galicia. Non o fixo ata 
o 1 de setembro de 1961, mediante unha emisora de 10 Kw de potencia de 
imaxe instalada no monte Pedroso. Pouco a pouco, os postes reemisores 
foron cubrindo a xeografía de Galicia ata que o 18 de xuño de 1967 remata 
o período de implantación coa posta en marcha, tamén en Compostela, da 
segunda canle de TVE, a coñecida como UHF. En todo caso, TVE transmi-
tía unha programación moi centralizada en Madrid e Barcelona, pero cun 
seguimento masivo en todo o Estado. A tímida descentralización de TVE 
non se produce ata 1970, coas primeiras emisións estables dende Com-
postela, que servían unha pequena programación. Os contidos en idioma 
galego e producidos aquí non chegarán ata 1985, co lanzamento da televi-
sión autonómica (TVG).

Hoxe o televisor é un aparato dixital, multiplicou o tamaño da súa 
pantalla, adelgazou o seu grosor e ofrece centos de canles…, pero en esen-
cia segue a ser unha pantalla con imaxe e son.
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Un conxelador é un equipo de refrixeración que comprende un compar-
timento illado termicamente e un sistema frigorífico, capaz de manter os 
produtos almacenados no seu interior a unha temperatura inferior a 0 °C, 
normalmente entre –30 °C e –4 °C, o que permite conservar alimentos 
por longos períodos de tempo. A finalidade é facer cesar a súa actividade 
encimática, que levaría moi pronto á alteración das súas propiedades or-
ganolépticas, e máis adiante á súa descomposición. O cese garántese aos 
–30 °C, mais a maioría dos conxeladores operan ao redor dos –18 °C, para 
limitar os efectos da conxelación da auga presente nos alimentos sobre a 
súa textura e sabor: aínda que moi lentamente, a actividade encimática 
prosegue, o que implica que exista unha data de caducidade.

Dende a revolución neolítica os cambios nas técnicas de produción 
e de conservación dos alimentos viñeron asociados. A produción puntual 
en grandes cantidades (as colleitas de vexetais, a pesca masiva) acada-
ba o seu límite no carácter perecedoiro dos alimentos, en particular coas 
calores estivais. De aí que ata a idade contemporánea primase o consu-
mo estacional e vinculado a producións locais. Ao longo de milenios os 
principais procedementos de conservación foron o secado (moi eficaz para 
os cereais), a afumadura e a salgadura (efectivas en peixes, cefalópodos e 
carnes) e o arrefriado con xeo ou neve (que se almacenaba en cavidades 
situadas baixo terra).

Coa revolución industrial chegaron, ao longo do s. XIX, as innova-
cións nos procedementos de produción de xeo primeiro e, máis tarde, de 
refrixeración e conxelación. Este último proceso consiste en arrefriar rapi-
damente, mediante compresión, un líquido que ten unha temperatura de 
conxelación moi baixa (o «refrixerante»), o cal absorbe a calor dun contor-
no reducido e illado, que deste modo se arrefría, e a auga presente nos ali-
mentos que nel se depositan convértese en xeo. O problema da toxicidade 
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da maioría destes refrixerantes resolveuse na década de 1930 nos Estados 
Unidos coa utilización do freón. A alimentación mediante enerxía eléctri-
ca e a democratización dos electrodomésticos despois da segunda guerra 
mundial permitiu levar os conxeladores dende as áreas de produción e pro-
cesamento (matadoiros, buques factoría, plantas de envasado de legumes) 
ata os locais de comercialización e os fogares máis afastados.

En Galicia o atraso inducido pola guerra civil e a ditadura franquista 
tradúcese tamén neste ámbito, e o American way of life que se propaga 
en Europa occidental co estado do benestar faise esperar entre nós ata 
ben entrada a década de 1960. Este retraso afecta aos procesos de pro-
dución (os matadoiros e a pesca de altura con buques conxeladores, que 
reducen a dependencia do consumo «en fresco» e marxinan a salgadura), 
as infraestruturas de transporte (a rede de estradas e os camións con cá-
mara frigorífica que as percorren) e as infraestruturas de comercialización 
(os supermercados que chegan a finais dos anos 50, as grandes superfi-
cies dende os anos 80). Na década de 1960 o poder adquisitivo comeza a 
medrar nos fogares urbanos, que adquiren electrodomésticos, entre eles 
frigoríficos dotados dun pequeno conxelador. Finamente, nos vinte anos 
que seguen, a electrificación acaba de estenderse ás aldeas e ás vivendas 
rurais. É nelas onde os arcóns conxeladores se difunden preferentemente 
a partir dos anos 80, aproveitando que os labregos non andan sobrados de 
cartos, mais contan cunha superficie abondosa do espazo útil que escasea 
nos pisos da cidade. As familias labregas incorporan daquela na súa dieta 
o peixe conxelado, mais sobre todo atopan no frío industrial a maneira de 
escapar á tiranía secular do secado, a afumadura e a salgadura: agora é po-
sible criar polos, un porco, mesmo un xato, matalos, tallalos e conservalos 
en frío para consumilos ao longo do ano; o mesmo cabe dicir de verduras e 
legumes. O único límite estribaría xa na diferencial aptitude dos produtos 
para soportar o proceso de conxelación.

Na mesma década de 1980, a consciencia de que os clorofluorocar-
bonos como o freón eran responsables da destrución da capa de ozono ía 
calando na comunidade científica e na opinión pública, mais mesmo na 
Unión Europea a prohibición total do seu emprego tivo que esperar ata o 
ano 2015. Entre tanto, e como novo Frankenstein que se rebelase contra 
o seu creador, as tecnoloxías que levaran o frío aos fogares viñeran tamén 
contribuír ao quecemento global do planeta.
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En 1955, na Arxentina, ten lugar un encontro fundamental para a his-
toria do deseño, a industria e a cultura galegos: o de Luís Seoane (Bos 
Aires, 1910 - A Coruña, 1979), debuxante, pintor, deseñador, editor e es-
critor, exiliado na cidade, con Isaac Díaz Pardo (Santiago de Compostela, 
1920 - A Coruña, 2012), galeguista, pintor, ceramista, deseñador, editor 
e empresario emerxente.

En 1949 este último iniciara os seus experimentos en porcelana fun-
dando con outros socios a fábrica de Cerámicas do Castro de Samoedo, en 
Sada, momento no que estas gozaron de bastante éxito.

A viaxe de Díaz Pardo a Bos Aires tiña dúas funcións: ampliar a ex-
periencia dos procesos industriais e comerciais baixo a dirección ética que 
Luís Seoane buscaba para o deseño e a industria galegos desde o seu exi-
lio arxentino e comunicar aos exiliados galegos da Arxentina as súas ex-
periencias no Castro: Luís Seoane, Rafael Dieste, Lorenzo Varela, Núñez 
Búa, Eduardo Blanco Amor, Arturo Cuadrado…, así como a necesidade de 
que retornasen a Galicia.

Esta vinculación entre uns e outros frutificou coa creación da fábrica 
arxentina de Magdalena no ano 1957, que pechou as portas en 1980, malia 
que o obxectivo de ambos os dous era reactivar a antiga fábrica de Sarga-
delos, fundada polo ilustrado Raymundo Ibáñez en Cervo (Lugo) a finais 
do s. XVIII e pechada definitivamente en 1875. 

En 1963 ambos crean en Galicia un ente xurídico denominado Labo-
ratorio de Formas, conceptualizado como un instituto teórico de deseño 
que pretendía investigar os elementos diferenciais da tradición galega e a 
arte popular vernácula, así como os trazados e cores do noso país. Ao mes-
mo tempo, o proxecto contaba cun claro interese empresarial que pretendía 
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reformar o ámbito da vida cotiá dos galegos por medio dun ambicioso plan 
industrial e cultural.

Este laboratorio, que nace como un manifesto teórico, contén un 
programa de intencións que se irá cumprindo a medida que finalizan as 
construcións dos edificios do Castro de Samoedo, a creación das Ediciós 
do Castro (1963) e do Museo Carlos Maside (1970), dedicado a recuperar 
o movemento anovador da arte galega, e a rehabilitación da fábrica de Sar-
gadelos entre 1967 e 1970 en Cervo, cunha planta circular do arquitecto 
Fernández-Albalat. 

Todas estas iniciativas artelláronse arredor de tres grandes áreas de 
interese dos seus creadores: a investigación, produción e actividade cul-
turais galegas.

En 1970 a inauguración da fábrica de Sargadelos permitirá a produ-
ción de porcelana a grande escala e introduce criterios utilitarios canto ao 
calibre das pezas, á súa fraxilidade e aos métodos de estampaxe e decora-
cións. Estes novos procedementos conseguirán crear a precisa intensidade 
da cor emblemática da firma: o azul cobalto.

Co paso dos anos os produtos de Sargadelos, xa fosen esculturas, 
vaixelas, colgantes, pendentes, cinceiros ou dedais de cerámica branca, 
tinguida co característico azul cobalto, convertéronse nos obxectos feti-
ches do deseño galego. As súas recreacións dos monumentos locais eran 
os obsequios institucionais predilectos dos gabinetes de protocolo das di-
ferentes administracións públicas e as súas vaixelas, quer as clásicas de 
relevos, quer as míticas de cunchas ou peixes ou as de tríscele, pasaron a 
ser o galano estrela nas vodas de clase media de Galicia (a que aquí pre-
sentamos ten un deseño clásico, coñecido como espiroide, inspirado nun-
ha greca que apareceu nunha coroa de Elviña, do século V a. C.). Toda fa-
milia que aspirase a certo recoñecemento social debía ter un «Sargadelos» 
nos seus andeis.

En 1985, a partir da unificación da produción das fábricas do Cas-
tro e de Sargadelos, iníciase a gran difusión comercial da súa produción 
a través das Galerías Sargadelos de Galicia, Madrid, Barcelona, Porto ou 
Milán, grazas ao cal se consegue que as súas figuras decorativas, as súas 
vaixelas e os seus xogos de café e té acaden unha difusión mundial.
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A industria da informática comeza no ano 1948 co primeiro ordenador 
electrónico comercializado baixo pedido, o Mark I, fabricado nos Estados 
Unidos. No ano 1949 iníciase a fabricación en serie de ordenadores co mo-
delo UNIVAC I, do que se venderon 46 equipos.

Os ordenadores electrónicos entran en España no ano 1957 da man 
da Renfe, coa instalación do primeiro ordenador mainframe (computador 
central) do país, o IBM 650. No ano 1954 instálanse en Galicia as primei-
ras máquinas tabuladoras electromecánicas destinadas á contabilidade e 
confección de nóminas nos estaleiros de Barreras e Astano, dándose deste 
xeito os primeiros pasos da informática en Galicia.

No ano 1962, o Departamento de Química Técnica da USC instala as 
primeiras máquinas electrónicas de cálculo. A mediados da década dos 60 
do pasado século é cando as caixas de aforros e bancos galegos implan-
tan os primeiros ordenadores electrónicos en Galicia, fabricados por IBM, 
NCR e Bull.

A finais desta década dos 60 vaise producir un importante salto, coa 
chegada dun ordenador de última xeración á universidade pública. En 1969 
a Fundación Conde de Fenosa fai doazón á Universidade de Santiago de 
Compostela dun ordenador IBM 1130, deseñado especialmente para re-
solver problemas científico-técnicos, así como para levar a cabo actividade 
formativa en programación. Este ordenador, pertencente á segunda xera-
ción tecnolóxica informática, caracterízase polo uso de transistores e me-
moria de ferritas.

O IBM 1130 dispuña de 16 KB de memoria, 1 MB na unidade de disco 
intercambiable e unha lectora-perforadora de fichas con capacidade para 
ler 300 fichas/minuto e perforar 60 fichas/minuto. Adicionalmente, a im-
presora podía imprimir 82 liñas/minuto. O IBM 1130 chegou tamén cun 
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equipamento complementario para o uso das fichas: perforadoras, verifica-
doras e clasificadoras, xunto con 30 discos magnéticos intercambiables.

Coa chegada da nova máquina, a Universidade de Santiago crea o 
Centro de Programación e Cálculo Barrié de la Maza, o cal pasa a ser o pri-
meiro centro galego que proporciona asistencia á comunidade investiga-
dora e académica e se converte no principal polo de difusión e formación 
da informática en Galicia.

Este ordenador instálase provisionalmente na Facultade de Ciencias, 
sendo reitor Manuel García Garrido, e como xefe de equipo responsable 
das tarefas do novo Centro foi designado Miguel Ángel Ríos Fernández, 
profesor de Química Física. Como equipo de asistencia técnica do Cen-
tro, contábase con dous analistas, unha administrativa, dous operadores 
e tres perforistas.

No primeiro ano de actividade do Centro, impartíronse cursos de 
programación Fortran a unhas 200 persoas. No curso 1971-1972, o nú-
mero de programas executados no IBM 1130 foi superior aos 4000, do 
que se beneficiaron 28 teses de licenciatura e 13 teses doutorais. Tamén 
con este ordenador se iniciaron os servizos informáticos para a adminis-
tración da Universidade, coa elaboración dos primeiros programas para 
nóminas e matrículas. 

Como consecuencia da grande actividade do Centro, no ano 1972 o 
Ministerio de Educación e Ciencia concede á USC o terminal DCT 2000 
para acceso, vía telefónica, ao ordenador UNIVAC 1108 do Centro de Pro-
ceso de Datos do MEC en Madrid; este foi un novo gran paso na evolución 
da informática en Galicia.

O IBM 1130 foi o primeiro ordenador de acceso compartido na Uni-
versidade de Santiago de Compostela. A raíz desta experiencia constitúese 
o Servizo de Informática da Universidade, adoptado posteriormente polas 
Universidades da Coruña e Vigo. Xa no ano 1992 a Xunta de Galicia e o 
CSIC, xunto co Sistema Universitario de Galicia, determinan implantar un 
novo centro de uso compartido para a supercomputación e as comunica-
cións de altas prestacións, para o que se constituíu o CESGA. 
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Quen ía dicir que unha prenda de vestir tan sinxela e humilde fose revo-
lucionar a historia de Galicia. As batas foron as primeiras prendas sobre 
as que se alzou o actual imperio téxtil Inditex, S. A. (Industria de Diseño 
Textil, Sociedad Anónima), empresa creada por Amancio Ortega e Rosalía 
Mera Goyenechea en 1979. Moitas delas foron confeccionadas co famoso 
boatiné (un tecido acolchado de guata) que pasou a formar parte da lenda.

As súas orixes atópanse na rúa San Rosendo, da Coruña. En 1963, 
os irmáns Ortega, a súa dona e José Caramelo fundaron a empresa GOA 
(acrónimo de Gaona Ortega Amancio), coa cal entran directamente no xogo 
da competencia por unha prenda tan importante nunha cidade, A Coruña, 
onde había moito servizo doméstico, como é a bata. Ortega aprendería da 
súa experiencia en dúas tendas anteriores ideas como a situación dos esta-
blecementos no centro das cidades e como dar a mellor relación calidade-
prezo nun segmento de roupa de calidade. O seu produto estrela van ser as 
batas femininas de boatiné.

Nos anos 60, estas prendas acolchadas con recheo de guata eran o 
vestiario máis popular entre as amas da casa de toda España, que mesmo 
saían facer as compras e realizar xestións con esa vestimenta.

O éxito das batas guateadas «de andar pola casa» non só se debía ao 
feito de se tratar dunha prenda que protexía do desgaste propio do uso a 
escasa indumentaria que tiña a poboación española en xeral, senón fun-
damentalmente a que compensaba a falla de calefacción na maioría das 
vivendas do país.

Quentarse é unha cuestión vital e o recheo da bata de boatiné era a 
mellor solución para loitar contra o frío nos ambientes domésticos da-
quela España que comezaba a se desenvolver. Así, as batas acolchadas de 
GOA pasaron a se converter na prenda estrela dos longos invernos nos 
fogares españois.

Bata de GOA
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As vendas estaban aseguradas e o crecemento da empresa familiar 
foi imparable. O seu modelo de negocio era moi sinxelo: para arrincar a 
produción subcontratábase moita man de obra de costureiras domésti-
cas que se servían da costura como emprego na casa para contribuír aos 
gastos do fogar.

Mais as batas de GOA non eran unhas batas ao uso. A empresa inno-
vaba decontino, desde a primeira prenda facía cousas diferentes, mudaba 
tecidos, os deseños e os cortes e así ampliaron as liñas de produtos alén 
das batas de boatiné. Co paso dos anos crearon a marca Zara, cuxa primei-
ra tenda se abriu na rúa Juan Flórez da Coruña en 1975. Baixo esa marca 
e con esta apertura, pechouse o círculo da distribución téxtil e mudaron o 
modelo de negocio. A partir dese momento o modelo consistirá en conso-
lidar a marca, abrir máis tendas e controlar todos os puntos da cadea de 
produción téxtil.

O éxito das tendas de Zara baséase en ofrecer roupa que está á última 
moda a prezos accesibles para os seus clientes, que son o centro do seu 
particular modelo de negocio. O seu traballo iníciase coa busca e coa inter-
pretación das tendencias da moda internacional por parte dos seus «caza-
dores de tendencias». Unha vez identificados os gustos dos seus potenciais 
clientes, as propostas pasan por toda a cadea de produción ata chegar ao 
consumo: deseño, creación de patróns, fabricación, distribución e venda a 
través dunha ampla rede de tendas propias. Dise que esta xenuína fórmula 
da marca Zara logrou popularizar a moda en todas as clases sociais. Tras 
o rápido triunfo desta marca, Amancio Ortega e Rosalía Mera Goyenechea 
decidiron crear catro anos máis tarde a súa multinacional Inditex, S. A., co 
obxecto de agrupar todos os seus negocios familiares.

A nova empresa, que saíu á bolsa no 2001 por un valor total dun 
billón de pesetas, é actualmente o terceiro grupo de moda do mundo, por 
detrás de H&M e Gap. Conta con oito formatos comerciais postos en prác-
tica en 6460 tendas situadas en 88 das mellores zonas comerciais dos cin-
co continentes.

Ten a súa sede central no Polígono Industrial de Sabón, en Arteixo 
(A Coruña), e opera baixo as marcas Zara, Zara Home, Massimo Dutti, 
Pull&Bear, Bershka, Oysho, Kiddy’s Class, Uterqüe ou Stradivarius, en-
tre outras. 

Segundo figura no seu sitio web oficial, conta cun cadro de persoal 
formado por 128 000 profesionais en todo o mundo. Todo un imperio que 
comezou cunha simple e doméstica bata de boatiné.
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O peto, como este porquiño de cerámica esmaltada que leva a marca da 
extinta Caixavigo, simboliza tradicionalmente o aforro. Este obxecto, 
tamén denominado en castelán cunha fermosa palabra de orixe árabe 
—alcancía—, representa a capacidade de previsión das persoas, cando 
optan por aprazar as decisións de consumo e preservar unha parte da 
renda para o día de mañá. O seu deseño axústase perfectamente ao seu 
significado. A regaña aberta no lombo do porquiño ou das antigas vasi-
llas de barro permite a introdución de cada moeda furtada ao consumo, 
pero só é posible recuperar o capital acumulado ao escachar o peto. O seu 
paralelismo coa vida do cocho resulta evidente: hai que cebalo, con bal-
des de verzas, nabos ou belotas, antes de que cheguen o San Martiño e o 
aproveitamento exhaustivo das súas partes. No ámbito financeiro, o peto 
retrata a función esencial de bancos e caixas de aforros: recoller depósi-
tos para, con eles, facilitar crédito. O peto retrata, por último, unha iden-
tidade macroeconómica fundamental: o aforro acumulado, subtraído ao 
consumo presente, destínase a financiar o investimento.

Non todos os pobos teñen a mesma propensión a utilizaren o peto. 
Hainos que aforran máis (e consomen menos) e hainos que aforran menos 
(e consomen máis). Considérase xeralmente que aforra unha maior tallada 
da súa renda quen a ten máis elevada. E que consome proporcionalmente 
máis quen se ve obrigado a dedicar a case totalidade dos seus ingresos a 
cubrir as súas necesidades más prementes. Elias Cannagé calculaba, hai 
máis de medio século, que os países relativamente pobres aforraban arre-
dor do 5 % da súa renda dispoñible. Pero esa hipótese, de raíces keyne-
sianas, facía auga en Galicia. Neste atrasado recanto de Occidente, de in-
dustrialización tardía, feble urbanización e baixo consumo, as súas xentes 
gardaban no peto —ou na caixa de aforros— preto do 14 % da súa exigua 
renda dispoñible.  Aínda en pleno desarrollismo español, Ramón Barral 
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constataba que os depósitos dos galegos en bancos e caixas medraban case 
que o dobre que no conxunto de España: un 304 % e un 169 %, respecti-
vamente, entre 1963 e 1969. Un país pobre amosaba, sorprendentemente, 
unha preferencia polo aforro superior á de moitos países desenvolvidos.

Numerosos autores trataron de explicar aquela «anomalía». Houbo 
quen lla atribuíu á «mentalidade conservadora» dos galegos, á súa fruga-
lidade ou ao temor que, nunha sociedade sen apenas sistemas públicos de 
protección, espertaban a vellez e a enfermidade. O aforro en detrimento 
do consumo significaba unha válvula de seguridade para un futuro in-
certo. Non obstante, á marxe de razóns raciais ou de psicoloxía social, a 
fonte principal da capacidade de aforro galego residiu nas remesas dos 
emigrantes. Os recursos procedentes de Cuba, Arxentina ou México —e, 
máis tarde, dos países centrais de Europa— conformaron o que Valentín 
Paz-Andrade denominou «o aforro do desterro». Galicia era un país de 
xentes aforradoras porque era un país esgazado, coas súas pólas espalla-
das polo mundo.

Desgraciadamente, o diñeiro da diáspora non se traduciu nunha 
equivalente acumulación de capital capaz de levantarlle a paletilla á eco-
nomía galega. Non todo el se puxo a producir na terra que o xerou. Unha 
parte, especialmente a que desembocou nas caixas de aforros —a banca 
dos pobres—, serviu para aliviar as penurias da aldea e mesmo lles permi-
tiu a moitos labregos redimir foros e acadar a propiedade plena da terra. 
O xiro do emigrante alimentou tamén o pasivo dos primeiros bancos gale-
gos —Banco de Vigo, Hijos de Olimpio Pérez, Banco Pastor…— e contribuíu 
a desenvolver algunhas iniciativas industriais, destacadamente no sector 
eléctrico. Pero outra tallada decisiva dese aforro, captado polas sucursais 
de bancos foráneos, viaxou cara a outras latitudes para financiar investi-
mentos nas zonas máis dinámicas do territorio español. Ese proceso, que 
algúns autores consideran unha forma de «colonización financeira», cons-
titúe un dos vértices do que Ramón Barral chamou «as catro emigracións» 
de Galicia. Emigrou a man de obra (factor traballo) e emigrou o diñeiro 
que esa man de obra aforrou principalmente no desterro (factor capital). 
O cuadrilátero vicioso complétase coa emigración da enerxía eléctrica e a 
emigración das elites do país. O peto que os emigrantes foron enchendo, 
moeda a moeda, escachárono mans alleas para acelerar os procesos de in-
dustrialización de Cataluña, o País Vasco ou Madrid. Paradoxalmente, as 
fábricas financiadas polo aforro galego servirían para acoller, xa na década 
dos sesenta do século pasado, novas xeracións de emigrantes que non ato-
paban traballo na súa terra.
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Os fotogramas aquí publicados corresponden ao documental Autopista, 
unha navallada á nosa terra, elaborado por Llorenç Soler en 1977. Trátase 
dunha produción de 30 minutos, filmada con medios moi limitados duran-
te o proceso de construción da autoestrada AP-9, na que se presta atención 
aos debates e asembleas vinculados á resistencia contra esta infraestrutura 
ou, máis ben, con respecto a como esta foi xestionada en relación coas co-
munidades rurais afectadas polo proxecto. Llorenç Soler era un realizador 
valenciano afincado en Barcelona que formaría parte do grupo de creado-
res que tentarían achegarse á realidade, durante a Transición, con olladas 
que saían do discurso dominante. En Galicia tamén elaboraría outro docu-
mental sobre o proceso de recuperación dos montes comunais expropiados 
polo franquismo, O monte é noso.

Nos anos 70, a economía española, en proceso de modernización e 
apertura ao exterior, viña limitada por unha rede viaria sen estradas de 
alta capacidade. A política gobernamental optou pola concesión da explo-
tación duns 1500 quilómetros de autoestradas de peaxe a distintos grupos 
financeiros, con importantes axudas do Estado tales como avais e o seguro 
de cambio.

Nese momento, constrúese a autoestrada do Atlántico (AP-9), favore-
cida polo poliformismo urbano galego, no que cinco das súas áreas urbanas 
máis importantes e dúas zonas próximas, Betanzos e Arousa, se situaban 
nunha liña de pouco máis de 200 quilómetros.

O nacemento da AP-9 motivou unha conflitividade social moi inten-
sa, que foi protagonizada polos veciños afectados polas expropiacións e 
polo impacto ocasionado nas comunidades rurais que atravesaba, sobre 
todo en Salcedo e Vilaboa, no suroeste de Pontevedra. A protesta viña 
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provocada polo xeito autoritario de xestionar as expropiacións e por non 
se corrixiren axeitadamente as afeccións causadas á rede de servizos das 
explotacións rurais.

Ao fío das protestas campesiñas produciuse un movemento político 
de oposición á autoestrada, principalmente protagonizado por diversos 
sectores do nacionalismo galego, dende a ANPG, que deu soporte directo á 
Coordinadora Nacional de Afectados por la Autopista, ao PSG, e platafor-
mas de profesionais como a do Círculo de Información e Estudos Sociais. 
O debate implicou moitos actores e tivo unha forte repercusión mediática.

A oposición político-ideolóxica á construción da autoestrada no fondo 
formaba parte da «cosmovisión» nacionalista de Galicia. Tratábase dunha 
agresión «colonial» sobre unha economía dependente, que contribuiría ao 
embarullamento da sociedade rural e á desarticulación interna do territo-
rio, bloqueando un desenvolvemento de seu e autocentrado. A «navallada 
a Galicia» foi capaz de expresar con dramatismo a idea da aldraxe ao país. 
Outros sectores da esquerda, principalmente vinculados ao Partido Comu-
nista de Galicia, mantiveron unha posición favorable á súa construción.

A AP-9 constitúese na primeira vía de gran capacidade de Galicia, 
eixo fundamental de soporte da mobilidade intrarrexional e intermetro-
politana. O paso do tempo puxo de manifesto o papel determinante da 
AP-9 na integración e articulación do sistema urbano galego, ampliando a 
escala de influencia das súas áreas. Serviu decisivamente para a conforma-
ción da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e posibilitou, sen dúbida, a 
ordenación do sistema de comunicacións de Galicia no seu conxunto.

Decisións tales como as comunicacións de alta capacidade coas rías 
galegas, as autovías de saída á Meseta, mesmo a autovía do Cantábrico, 
e as relacións entre o corredor e as cidades interiores de Lugo e Ourense 
veñen influídas, se non determinadas, pola implantación e definitiva con-
solidación da AP-9.

Probablemente poucas infraestruturas atesouran na historia da súa 
xestión páxinas tan suxestivas para a lectura política. A resistencia a este 
proxecto e, sobre todo, as dúas crises da década dos setenta paralizaron 
a conexión entre Santiago e Pontevedra e a súa extensión a Ferrol e Tui, 
e levaron á quebra a concesionaria. No 1984 rescátaa e nacionalízaa o 
Goberno de Felipe González, que culmina o peche entre A Coruña e Vigo. 
Pasados os anos, e á calor da fase expansiva de finais dos 90, a AP-9 re-
tornou á xestión privada. Ficaría pendente para vindeiros anos a contro-
vertida sinatura da modernización do ferrocarril.



Galicia 100 / 319

94

O tirador-esfinxe de Sargadelos para Estrella Galicia foi deseñado por 
Isaac Díaz Pardo, fundador e alma da restauración da antiga cerámica 
creada en 1806 polo ilustrado Antonio Raymundo Ibáñez. O tema da es-
finxe acompañou sempre a Isaac ao longo da súa azarosa vida. Este ser mi-
tolóxico con cabeza e busto de muller e corpo de besta, que daba resposta 
a cantas preguntas lle fixesen, foi para o artista o espello onde reflectía as 
súas moitísimas dúbidas e desacougos. 

Recentemente inaugurada a nova factoría de Sargadelos, aló polo 
ano 1970, Isaac concibiu unha colección de esfinxes, das que se chegaron 
a fabricar e comercializar nove modelos distintos, dirixidos a artistas e 
poetas, namorados, desesperados, listos, poderosos, sabios e demagogos. 
Segundo Isaac, a esfinxe, que comeza sendo home e remata sendo muller, 
e que simboliza a velocidade e a forza, recalou en Sargadelos para adquirir 
o hábito das xentes de Galicia, recibindo con humor as súas inquedanzas 
e contradicións e burlándose do seu ser e saber. Así, cada esfinxe dedi-
couna a tipos de xentes diferentes, e cada unha delas tiña escritas debaixo 
das súas ás as solucións aos enigmas de cada caso. Todas as esfinxes dan 
as súas repostas con implacable causticidade e ironía, agás a dedicada a 
artistas e poetas, aos que responde cunha deferencia que deixa translucir 
unha certa camaradería: «Que ves preguntar á esfinxe que ti non o sepas 
xa? Ti fixécheme de barro e voltácheme pedra nun fogar; falo pola túa 
conta, que máis me queres mandar?».

Por outra banda, a empresa Hijos de Rivera, produtora da marca Es-
trella Galicia, nacera en 1906 da man de José Rivera Corral; como moitos 
emigrantes retornados do seu tempo, fundou un negocio co capital afo-
rrado na diáspora e de aí naceu a fábrica de xeo e cervexa La Estrella de 
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Galicia. Cos anos, Hijos de Rivera lideraría o sector cervexeiro no país, es-
pecialmente a través da marca Estrella Galicia. Nas últimas décadas desen-
volvería accións de mercadotecnia de todo tipo vinculándose á sociedade 
galega no ámbito da música, do deporte ou da gastronomía, entre outros. 

Foi en 1995 cando a cervexeira coruñesa se interesou por una ti-
rador de cervexa de Sargadelos; Isaac non o dubidou e propúxolles un 
tirador-esfinxe. Ignoramos por que se lle ocorreu a Isaac a idea dun tira-
dor con forma de esfinxe, mais non é desatinado pensar que o fixo porque 
ambos os dous —esfinxe e tirador— lanzan respostas ás moitas preguntas 
que os homes e as mulleres se fan sobre os enigmas que o porvir lles ten 
deparados: xa sexa diante da criatura alada ou fronte á copa espumosa de 
ouro líquido, ninguén deixa de preguntarse polo sentido e o porvir da súa 
vida. A esfinxe adiviña o futuro e a cervexa acouga os desacougos: velaí 
unha simbiose perfecta.

Formalmente, este tirador-esfinxe, que Isaac deseña nos anos noven-
ta para Estrella Galicia, diferénciase pouco das pezas antes citadas dos 
anos setenta. A esfinxe está sentada nunha actitude arrogante, expectante, 
con ollos grandes e mirada perdida ao lonxe, predominando na súa deco-
ración o azul cobalto, tan característico de Sargadelos. 

Tal era a obsesión de Isaac coas esfinxes que o último libro que deu 
ao prelo, o derradeiro que publicou en vida, estaba dedicado a ela: Ten-
tando construir uma esfinge de pedra, e tiña un subtítulo ben significa-
tivo: Desassosegos de Isaac Díaz Pardo. O libro estaba composto por 25 
«desasosegos», nos que o artista, provisto dunha gran pedra e un alcamo-
te —así é como se denomina o martelo na xiria dos arxinas, o «latín dos 
canteiros»—, vai esculpindo unha esfinxe á que lle vai confesando as súas 
inquedanzas, os seus medos, pesadelos, dúbidas, obsesións e desesperos, 
e demandando dela respostas aos seus desacougos. Mais as respostas da 
esfinxe son sempre as mesmas: lémbralle, sen misericordia, o fracaso da 
súa vida, ao que Isaac lle contesta: «Estou tan afeito a perder que non sei 
que facer se un día gaño».

Estamos, pois, fronte a unha peza de fonda significación na vida do 
ceramista, xa que a esfinxe non deixa de ser un reflexo del mesmo, unha 
sorte de espello no que arrebola todas as súas arelas e as dúbidas que es-
tas orixinan, nun baleiro existencial que o leva ao maior dos desesperos. 
Vello, canso e descrido, Isaac atopa na esfinxe unha compañeira para a 
viaxe ao alén. 
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Biblioteca Pública da Coruña Miguel González Garcés

María Xosé Porteiro

O 21 de Nadal de 1980 celebrouse o referendo para votar o Estatuto de 
autonomía de Galicia. A animación á participación cidadá nesta votación 
tivo como eixo central unha campaña publicitaria na que destacaron os 
cartaces, para os que se fixeron varios deseños en canto a fotografía e len-
da, seguindo unha mesma liña de imaxe cun texto común. Os carteis foron 
imprimidos en cor sobre un fondo branco, con tipografía destacada en 
negro e vermello, en láminas de 50 × 71 cm. A estética correspóndese cos 
cambios de deseño gráfico dos anos 80, co chamado «cartelismo dixital». 
Na parte superior, centrado, aparecía o lema, o máis coñecido dos cales foi 
Anque chova, vota. Pídecho Galicia. Na parte inferior, centrado e silue-
teado en relevo, aparecía un mapa de Galicia cunha bandeira, co seguinte 
texto en vermello: «21 DE NADAL». De seguido, en negra: «REFERÉN-
DUM DO ESTATUTO». Ao seu carón, á dereita: «VOTA». Na parte máis 
baixa, centrado: «XUNTA DE GALICIA». Ocupando o corpo principal 
deste cartel, vese a foto dunha rúa do casco vello dalgunha cidade galega, 
na que a chuvia fai brillar a pedra das paredes e do pavimento. Varias 
persoas vestidas de inverno e acubilladas baixo paraugas, todas mulleres, 
transitan por ela.

Estes carteis tiveron un especial significado por seren testemuñas do 
tempo da restauración democrática e por seren froito da máis relevante 
acción institucional da Xunta de Galicia no período preautonómico. Na 
campaña do referendo do Estatuto de autonomía foron reproducidos en 
anuncios de xornais e en carteis para a rúa, coa intención de promover 
a participación da cidadanía nun fito histórico. Existía o antecedente do 
referendo a prol do Estatuto de 1936, celebrado o 28 de xuño dese ano. 
O segundo referendo fíxose ao remate da ditadura e en plena transición á 
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democracia. Para chegar ata ese momento, producírase un intenso deba-
te político e cidadán arredor do que se chamou o «Estatuto da aldraxe», 
porque na súa redacción, posterior á aprobación en 1979 dos de Cataluña 
e Euskadi, se rebaixaban tanto as competencias que Galicia quedaba rele-
gada a ser unha autonomía de segunda.

A Xunta preautonómica coordinou o traballo mancomunado de ins-
titucións, grupos políticos e entidades culturais, sociais e sindicais, que 
foron convidados a achegar as súas contribucións co fin de facer un pri-
meiro anteproxecto. A Asemblea de Parlamentarios galegos nomeou 16 
políticos para elaborar un documento de consenso que foi presentado nas 
Cortes o 28 de xuño de 1979, no aniversario do plebiscito de 1936. No 
debate e redacción na Comisión Constitucional puxéronse de manifesto 
grandes discrepancias polo trato discriminatorio que se quería dar a Gali-
cia. As crónicas da época falan da intención do Goberno de Adolfo Suárez 
de facer de Galicia un exemplo «á baixa» para os restantes territorios do 
mapa autonómico previsto pola Constitución. O 4 de decembro de 1979, 
un ano antes do referendo, producíranse multitudinarias manifestacións 
de repulsa nas principais cidades galegas. A unanimidade dos partidos po-
líticos galegos, as reiteradas protestas cidadás, as vixilias nos concellos, 
os peches de representantes públicos e a toma de posición dos medios de 
comunicación foron decisivos para que esta idea inicial mudase. A firme 
reacción da sociedade galega conseguiu cambiar as intencións do Goberno 
central. O 29 de setembro de 1980, o consenso dos cinco partidos máis 
representativos nos Pactos do Hostal propiciou un novo texto que se apro-
bou por unanimidade na Comisión Constitucional do Congreso. 

Estamos diante dun obxecto que nos sitúa nun fito histórico para 
Galicia. O cartel é o elemento icónico e simbólico que lembra a primeira 
campaña institucional promovida pola Xunta na preautonomía. A cida-
danía galega exerceu o dereito a decidir se quería, ou non, un Estatuto de 
autonomía que foi equiparable ao das outras dúas nacionalidades históri-
cas. O Estatuto, logo do seu referendo, deu lugar á Lei orgánica 1/1981, do 
6 de abril, e o 20 de outubro de 1981 tiveron lugar as eleccións para elixir 
o primeiro Parlamento galego.
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O cartel Fálalle galego, deseñado por Francisco Mantecón a partir dunha 
fotografía de Manuel Janeiro, foi publicado pola Xunta de Galicia como 
ilustración dunha campaña publicitaria que impulsou ao longo de 1984. 
Esta foi a primeira campaña de promoción do uso do galego, e tiña como 
obxectivo animar os pais e nais a comunicarse cos fillos en galego e, ao 
mesmo tempo, combater os prexuízos que levaban á ruptura da transmi-
sión da lingua. A campaña consistiu na difusión masiva do cartel e a ce-
lebración de espectáculos musicais con grupos galegos, con animación e 
con intervencións de distintos persoeiros da cultura galega, como Ramón 
Piñeiro. Os actos máis soados tiveron lugar nas sete principais cidades de 
Galicia, nas que se organizou cadansúa gran festa arredor do idioma, con 
destacada afluencia do público infantil.

Manuel Janeiro relata así a xénese do cartel:

Unha das últimas tardes do outono de 1983 acudín a unha cita con Carlos 
Casares en compañía de Paco Mantecón. Convidábanos a participar nunha 
campaña de normalización lingüística para a que el se comprometía a acadar 
os medios. Tiña un eslógan [sic], Fálalle galego, e estaba ilusionado. Pensaba 
nunha nai falando co fillo no colo.

Para calibrar debidamente a significación desta campaña, hai que lembrar 
que o galego acababa de ser declarado lingua oficial de Galicia no Estatuto 
de autonomía (1980), cuxo artigo 5.º estipulaba: 

1.  A lingua propia de Galicia é o galego.
2.  Os idiomas galego e castelán son oficiais en Galicia e todos teñen o derei-

to de os coñecer e de os usar.
3.  Os poderes públicos de Galicia garantirán o uso normal e oficial dos dous 

idiomas e potenciarán o emprego do galego en tódolos planos da vida 
pública, cultural e informativa, e disporán os medios necesarios para 
facilita-lo seu coñecemento.

4.  Ninguén poderá ser discriminado por causa da lingua.

Cartel Fálalle galego

Cartel Fálalle galego
Vigo
Francisco Mantecón / Xunta de Galicia, 1984
Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela

Henrique Monteagudo
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Para desenvolver estas previsións estatutarias, o Parlamento de Ga-
licia aprobou a Lei de normalización lingüística (1983), que concretaba o 
alcance da actuación dos poderes públicos de Galicia neste eido, ao tempo 
que obrigaba a Xunta de Galicia a tomar medidas cara á normalización da 
lingua nos diferentes ámbitos da vida social e institucional, en particular 
as administracións públicas, o sistema educativo, a cultura e os medios 
de comunicación. Na xestación e tramitación desa lei desempeñaron un 
papel fundamental dous deputados galeguistas, Ramón Piñeiro e Carlos 
Casares. A normalización lingüística do galego arrincou con notable en-
tusiasmo, pero tamén atopou considerables resistencias, o que xerou fer-
ventes debates públicos.

Coa finalidade de dar pulo ao proceso de normalización da lingua 
galega, o primeiro Goberno da Xunta de Galicia, presidido por Xerardo 
Fernández Albor, creou no seo da Consellería de Educación a Dirección 
Xeral de Política Lingüística (1983), da que se fixo cargo Paz Lamela Vila-
riño. A actuación desta Dirección Xeral concentrouse no ámbito educati-
vo, pero naqueles momentos (e tamén nas décadas seguintes) pensábase 
que unha das razóns da caída progresiva no uso do galego, e unha das 
ameazas máis serias para o seu futuro, era a ruptura da transmisión inter-
xeracional da lingua; de aí que o foco daquela primeira campaña Fálalle 
galego se puxese sobre este aspecto. Polo seu carácter pioneiro e ampla 
repercusión pública, esta campaña pode considerarse histórica e deixou 
unha perdurable lembranza.
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O Pelegrín é o logotipo do Xacobeo 93, o primeiro gran programa turís-
tico promovido pola Xunta de Galicia. Trátase do deseño, elaborado por 
Luis Carballo, dunha figura antropomorfa e asexuada que representa un 
peregrino que viste o atavío tradicional. A estrutura piramidal do corpo 
está cuberta por unha capa vermella, e co brazo sostén un bastón que leva 
unha cabaza a xeito de cantimplora. A cabeza fusiónase co sombreiro e alí 
concéntrase o principal trazo humano do deseño, dous ollos redondos sen 
nariz nin boca.

O deseño comezou a realizarse no ano 1991 e fíxose público en 1992, 
durante a Exposición Universal de Sevilla, onde o Pelegrín tomou por pri-
meira vez consistencia real en forma de boneco animado. No ano 1992 o 
Pelegrín tamén foi a imaxe da Vuelta Ciclista a España e causou un grande 
impacto popular ao se atopar o público ante unha icona e un concepto 
que non se coñecían demasiado: os da peregrinación a Compostela. Pero 
non será ata o ano 1993 cando se obteña sona internacional, coincidindo 
co xubileu compostelán. O Pelegrín vaise converter na mascota oficial do 
ano santo 1993 e a súa distribución tornarase viral entre miles de persoas 
a través de elementos de merchandising como os famosos pins. O Pelegrín 
tería múltiples aplicacións durante eses anos, desde personaxe animada 
virtualmente ata pequenas pezas de debuxos animados, e achou a súa con-
testación na contracultura en cómics como o Spesial Pelegrín, realizado 
polo Frente Comixario, en Ourense, canda outros colectivos que criticaban 
a excesiva orientación turística da política cultural da Xunta. A partir do 
Xacobeo 99 perderá forza ata desaparecer.

O Pelegrín simboliza a primeira vez que a comunidade autónoma de 
Galicia, conformada en 1983, afronta un gran proxecto de mercadotecnia 
turística destinada a construír un novo destino a partir da potenciación do 
seu capital artístico e cultural. Aínda que o carácter de Santiago de Com-

Pelegrín
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postela viña marcado historicamente polas peregrinacións, o certo é que 
as cifras de visitantes eran moi reducidas e a índole relixiosa a principal 
motivación do pequeno número de peregrinos.

Os anos 80 foran determinantes a nivel político para construír a imaxe 
do destino turístico e cultural de Compostela. A Unión Europea declarou 
o Camiño Francés primeiro Itinerario Cultural Europeo en 1984 e en 1985 
a UNESCO recoñeceu a cidade de Santiago como Patrimonio da Humani-
dade. O recoñecemento facilitou a creación de programas de conservación 
e rehabilitación da cidade vella que frearon a probable deterioración e que 
seguen a aplicarse ata hoxe. As dúas visitas de Xoán Paulo II ao longo dos 
anos 80 (anos 82 e 89) foron tamén determinantes para dar a coñecer a 
cidade a nivel internacional.

O presidente Manuel Fraga, do Partido Popular, chegou ao Goberno 
da Xunta por maioría absoluta en 1990. No seguinte ano, Fraga anunciou 
a creación do Xacobeo 1993, o intenso programa cultural e turístico que a 
partir dese momento acompañaría cada un dos anos santos da catedral de 
Santiago. Aínda que a comunidade autónoma dispuña das competencias 
en turismo desde a súa fundación no ano 1983, non foi ata a presidencia 
de Fraga cando se artellou unha estratexia global neste sentido. Fraga in-
corporou a Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, voceiro do Goberno, como 
responsable do desenvolvemento do programa turístico e cultural do Ca-
miño de Santiago, e é neste contexto onde nacen as dúas primeiras mar-
cas vinculadas ao turismo galego: o Pelegrín e a icona do Xacobeo 93, un 
bastón cunha cabaza asociada á tipografía do Xacobeo. A xeito anecdótico, 
hai dicir que segundo Vázquez Portomeñe foi concibida nunha mesa da 
coñecida taberna O Gato Negro, da compostelá rúa da Raíña.

Desde entón, o Camiño de Santiago vai ser o principal atractivo tu-
rístico de Galicia, transformando en profundidade o sector turístico non 
só da cidade, senón tamén do resto de pequenas localidades a través das 
que pasan os diferentes camiños que conducen a Compostela, espertando 
non poucas rivalidades locais por este motivo e especializando a marca 
Galicia no conxunto do Estado e no exterior. Os resultados numéricos son 
indiscutibles: no ano 1992 rexistráranse 9764 peregrinos. No ano santo de 
1993 a cifra ascendeu a 99 436 peregrinos que solicitaran a Compostela, 
ata a cifra actual de 215 880 do ano 2014 (fonte: Oficina do Peregrino). 
En canto aos viaxeiros que fixeron noite en Galicia, dos 1 634 630 visitan-
tes do ano 1995 pasamos aos 3 647 572 de 2015 (fonte: INE). Tras varios 
séculos de esquecemento relativo, o Camiño de Santiago volvía conectar 
Europa con Galicia.
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Esta porta forma parte dos cerramentos que delimitan a propiedade rústi-
ca denominada Pazo Baión, na parroquia de San Xoán de Baión (Vilanova 
de Arousa, Pontevedra). Trátase dunha porta metálica con barrotes e es-
casa ornamentación, duns tres metros na súa parte máis alta e tres metros 
de longo, dividida en dúas follas que ben abren ou pechan o paso ante o 
camiño que dá acceso á finca. A porta inseríase nun muro ameado semicir-
cular coa arcada no centro, conformando unha praza que se estende diante 
da zona de entrada. Nas últimas remodelacións do pazo retirouse o arco da 
entrada e situáronse unhas esculturas de Adán e Eva nos piares, preservan-
do a porta orixinal. Este terreo de 30 hectáreas conta cun pazo, unha antiga 
vacariza, edificios para a vivenda dos caseiros, un pombal, un palmeiral e 
unha adega, así como con 22 hectáreas de vides para a produción de uva 
albariña, variedade da cal é esta unha das maiores extensións existentes.

Na historia do Pazo Baión encontramos sintetizados distintos mo-
mentos clave da propia historia de Galicia. Este terreo foi propiedade de 
varias casas poderosas, como a dos Figueroa ou os Sarmiento, dende o s. 
XV ata o XIX. A principios do XX a propiedade pasou ás mans de Adolfo 
Fojo, un emigrante retornado que aplicou a estrutura e o estilo arquitectó-
nico actuais, de corte historicista e resonancias medievais. Non obstante, 
os seus propietarios máis coñecidos foron a parella formada polo contra-
bandista e narcotraficante Laureano Oubiña e a súa muller, Esther Lago, 
que, xunto con outros socios, adquiriron o terreo en 1987 por 275 millóns 
de pesetas. Actualmente o Pazo Baión é propiedade da adega Condes de 
Albarei e destínase á produción de viño albariño, enoturismo e un progra-
ma para a reinserción social de toxicómanos.

A relevancia deste enreixado e deste pazo non radica tanto na súa 
traxectoria histórica ou no seu estilo arquitectónico como no feito de ser 
un elemento chave na historia social máis recente de Galicia. Cúmprense 
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agora 25 anos dende que en 1990 fose iniciada a operación Nécora polos 
xuíces da Audiencia Nacional Baltasar Garzón e Carlos Bueren e o fiscal 
antidroga Javier Zaragoza. Esta operación foi paradigmática por se tratar 
do primeiro proceso aberto contra narcotraficantes galegos radicados na 
bisbarra do Salnés, tales como o propio Oubiña e membros de familias 
como os Miñancos e os Charlines. O perfil habitual dos procesados era de 
o contrabandistas de tabaco que na década dos sesenta encontraron no 
mercado negro unha alternativa económica á precaria situación laboral e 
que se reconverteron nos anos oitenta ao máis lucrativo negocio do nar-
cotráfico, no cal exerceron de experimentados porteiros para o cártel co-
lombiano que fixou a súa meta en Europa. O marco deste proceso tamén 
serviu para deixar patente a participación no narcotráfico de avogados, 
empresarios e comerciantes, así como a conivencia de políticos e veciños 
nunha complexa estrutura; foi un caso amplamente difundido polos me-
dios de comunicación.

Se ben o pazo simbolizaba a impunidade e a opulencia dos narco-
traficantes nos anos oitenta, na actualidade podemos recoñecelo como 
un símbolo da forza da loita cidadá contra o narcotráfico. O enreixado do 
Pazo Baión fíxose famoso por ser o escenario onde comezou a mobiliza-
ción activa de distintas asociacións contra os privilexios económicos e le-
gais dos narcos, porque alí se fixeron visibles os tentáculos das súas redes 
e porque foi tamén o lugar onde o drama asociado ás drogadiccións, que 
estaba a afectar a multitude de familias galegas, pasou a ser considerado 
un problema de orde pública. Este foi o enreixado contra o que as «nais 
contra a droga» forcexaron e berraron no ano 1994 ante a impunidade dos 
narcos, para esixiren que as autoridades se incautasen dos bens e estes 
se reinvestisen nas persoas que sufriran os estragos das drogas, naqueles 
mozos que lograban sobrevivir na que se chamou «a xeración perdida».

Grazas ao impulso das asociacións, ás mobilizacións das «nais contra 
a droga» e á actuación da xustiza, o Pazo Baión foi intervido en 1995 e em-
bargado para facer fronte á multa de Laureano Oubiña, procesado final-
mente na operación Nécora. Esta porta metálica agora aberta ao cambio 
é o reflexo do que se pode conseguir a través dos movementos sociais que 
comezaban en Galicia nos anos oitenta, pero cuxa reivindicación continúa 
viva na actualidade.
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A chegada do verán galego é anunciada pola pegada de carteis que de sú-
peto empapela aldeas, camiños e ata cidades con promesas de música e 
comida que arrodean a devoción de cada localidade por un santo. As festas 
patronais, celebradas ao longo de todo o ano, acadan nos meses estivais 
a súa concentración máxima, coas celebracións máis grandes, que buscan 
atraer todos os públicos. Hai sitio para a tradición coa clásica actuación de 
gaitas polo día. Pero o prato forte chega á noite coa actuación dunha or-
questra que monta un espectáculo que nada ten que envexar a un concerto 
de U2. E así durante polo menos tres días, porque as festas patronais son, 
en Galicia, acontecementos parecidos a un festival de música.

A magnitude das celebracións, que pouco ten que ver coa clásica imaxe 
da verbena —un palco cunha pequena orquestra tocando á que ninguén 
fai caso porque o importante é mirar a parella coa que bailas agarrado—, 
vai xa moito máis aló da sinxela festa relixiosa. A actuación de bandas 
de música tradicional durante o día segue a ser un dos centros e puntos 
de unión entre xeracións, con xente de todas as idades nas agrupacións, 
e a rivalidade entre grupos locais de gaitas, pandeireteiras ou muiñeiras 
segue a existir. Pero a esa competitividade únese a de que localidade con-
segue á mellor orquestra.

Porque son elas, as orquestras, as que mobilizarán milleiros de fans 
que se achegarán á vila só para ver a Panorama ou a París de Noia, o que 
require que concellos e comisións de festas se organicen para pechar data 
(en época precrise había que facelo con anos de antelación) e pagar cachés 
que superan con creces os 10 000 euros. O impacto na economía é inne-
gable: segundo un estudo realizado pola Axencia Galega das Industrias 
Culturais (AGADIC) e a Universidade de Santiago de Compostela (USC), 
os case 300 grupos e orquestras que hai en Galicia xeraban, en 2010, 4000 
empregos directos e 26,2 millóns de euros en facturación.

Cartel de festas

Cartel de festas
Bergondo
2015
Colección particular. Bergondo

Ana Bulnes



336 / Galicia 100

E é, que ademais de actuar, as orquestras deixan de lado o clásico 
palco e levan a súa propia infraestrutura con elas: o escenario móbil, toda 
a maquinaria e luces e un grande equipo de técnicos. Montan e fan o espec-
táculo diante de varios milleiros de persoas que cantan as cancións —un 
repertorio ecléctico no que se mesturan clásicos de orquestra de sempre, 
temas actuais e algún tradicional galego— e quedan hipnotizados ante as 
luces, as coreografías e as acrobacias aéreas, cada vez máis comúns. Bailar 
en parella é xa case unha rareza. Quen quere darlle as costas ao escenario 
cando están a pasar tantas cousas?

Tras actuar, as orquestras desmontan para á noite seguinte repetir 
noutra localidade. E así durante todo o verán, tocando moitas veces en pa-
rroquias do mesmo concello con só uns poucos días de diferenza, e outras 
veces atravesando cos seus tráileres toda Galicia dun día para outro.

O abandono do palco foi provocado polas propias orquestras, que 
detectaron a necesidade de adaptación aos novos tempos a finais dos anos 
80 e principios dos 90, especialmente se querían seguir a ter público de 
menos de 60 anos. A influencia da televisión, coa chegada das cadeas pri-
vadas no cambio de década, levounas a querer seguir a satisfacer esa sede 
de espectáculo que de súpeto parecía ter a xente.

Xunto co palco, outra das vítimas colaterais do boom foi o galego. 
A lingua protagonista nas actuacións tradicionais do día convértese en 
secundaria e case marxinal pola noite. Aínda que en moitos casos as can-
cións son traducidas grazas en parte ás retransmisións na TVG, a maior 
parte do repertorio das orquestras é en castelán, lingua que utilizan ta-
mén de forma única nos seus webs e nas redes sociais.

O fenómeno das orquestras, que minimiza dalgunha forma a impor-
tancia do santo nas festas patronais, ten un impacto que vai moito máis 
alá do económico. Trátase de algo que xa se entende e se acepta como 
parte da identidade galega entre a xente máis nova, que asiste sen medo 
e sen vergoña a estes espectáculos que, noutro contexto, serían o último 
lugar no que quererían ser vistos. Grazas ao poder de convocatoria das 
orquestras, as festas logran seguir sendo acontecementos transxeracio-
nais, salvando o perigo de seren un evento para xente maior e sobre todo 
rural, o que as abocaría á marxinalidade e case desaparición co paso das 
décadas. Polo menos, iso é o que din as máis de 100 000 visualizacións 
que ten en YouTube a versión que fixo a París de Noia do Wrecking Ball 
de Miley Cyrus. 
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O Xabarín é a mascota do programa Xabarín Club, emitido pola Televisión 
de Galicia desde o 18 de outubro de 1994. Trátase da representación dun 
porco bravo con atributos humanos propios da xente nova: camisetas, va-
queiros, zapatillas deportivas. O deseño orixinal corresponde ao debuxan-
te Miguelanxo Prado, unha das caras máis visibles a nivel internacional 
da banda deseñada galega. Prado inspirouse nun animal moi presente no 
imaxinario galego: desde as súas referencias medievais e lendarias (era o 
símbolo de grandes casas nobiliarias como os Andrade) ata a súa presenza 
cotiá e rebelde asolando os campos de millo nas aldeas.

O que distingue o Xabarín Club é o seu carácter de programa conte-
dor de programas, nos que se alternan series infantís de produción forá-
nea, contidos de produción propia e vídeos musicais, cos que se converteu 
probablemente nun dos programas máis lonxevos da televisión infantil no 
Estado español, cun estilo marcado por certa rebeldía e inconformismo 
audiovisual. O seu apoxeo foi a mediados e finais dos 90, cando chegou 
a contar con máis de cen mil rapaces afiliados ao Club. É durante este 
apoxeo cando o Xabarín se converte nun dos primeiros proxectos cultu-
rais transmedia producidos en Galicia.

Deste xeito, apostouse pola música galega contemporánea, coa edi-
ción de cinco discos de A cantar con Xabarín, nos que participaban unha 
chea de grupos galegos, tanto emerxentes como consagrados, e as Xabaxi-
ras, en 1998, que levaron un espectáculo ad hoc ás vilas e cidades galegas. 
O que logo serían importantes grupos do pop e o rock galego atoparon 
no Xabarín unha plataforma de lanzamento insólita: desde Siniestro To-
tal, Víctor Coyote, Heredeiros da Crus, Blood Filloas, Os Diplomáticos de 
Monte Alto, Aerolíneas Federales, The Killer Barbies e Nación Reixa ata a 
introdución sen problemas de bandas do mundo lusófono e portugués.

Xabarín

Xabarín
Miguelanxo Prado, 1994
Compañía de Radio-Televisión 
de Galicia. Santiago de Compostela

Manuel Gago
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O Xabarín Club foi o primeiro intento de éxito de promover desde 
unha institución pública galega unha escena musical propia coa presen-
za de máis xéneros que o folk ou a música tradicional. A través dos seus 
videoclips, pero nunha era pre-YouTube, o Xabarín Club puxo de moda 
himnos como Non todo é o que parece (Aerolíneas Federales), Estou na 
lavadora (O Caimán do Río Tea), a Oda ó futbolín (Diplomáticos de Mon-
te Alto) ou Que jallo é, dos Heredeiros da Crus, que cantaban por primeira 
vez na TVG na variante dialectal das Rías Baixas. Nenos de todo o país 
cantaban, tamén por primeira vez, cancións actuais na súa propia lingua.

O éxito do Xabarín Club nun país no que o emprego da lingua propia 
polos medios de comunicación non está normalizado tivo consecuencias 
significativas. Para varias xeracións de galegos que hoxe se moven entre 
os vinte e pico anos e os trinta e tantos, o Xabarín supuxo un contacto en 
positivo coa lingua malia viviren en contornos sociais que a falaban moi 
pouco ou nada. A presenza de informativos destinados ao público novo 
deu entrada a espazos como o do Doutor TNT, Carlos Portela, no que se 
presentaban as novidades en banda deseñada a nivel mundial.

En 2007 o Xabarín Club realizou un cambio de imaxe para celebrar 
o seu 13.º aniversario. Pero a televisión de finais da década do 2000 xa 
mudara notablemente en relación coa dos noventa. O incremento de can-
les temáticas infantís reduciu o impacto do Xabarín, converténdoo nunha 
elección máis dunha oferta de contidos extremadamente ampla e creban-
do a súa capacidade de cohesión e esfera pública entre a rapazada que fai 
que se entendan xiros e melodías compartidas.

É difícil calibrar as consecuencias prácticas do Xabarín, aínda que 
numerosas fontes coinciden en sinalar a súa gran relevancia para com-
prender a lingua e a cultura actuais do país. O Xabarín Club actualizou 
conceptos, inseriu a lingua galega nun circuíto internacional e poida que 
fose inspirador de determinados fenómenos, como a auxe da BD galega. 
Cando Miguelanxo Prado debuxou por primeira vez o Xabarín, os profe-
sionais da banda deseñada galega contábanse cos dedos dunha man. Máis 
de vinte anos despois, Galicia vive unha efervescencia creativa en banda 
deseñada ou audiovisual que se cadra se deba aos chuviosos seráns nos 
que un simpático porco bravo acompañaba as merendas da volta ao cole.
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herdanza dunha fundación: [catálogo da exposición 
conmemorativa do] bicentenario de Fernando Blanco 
de Lema (1796-1996), Santiago de Compostela, Xunta 
de Galicia / Fundación Fernando Blanco de Lema.

Wikipédia (2016): «Louis Auzoux», Florida, Wi-
kimedia Foundation (https://fr.wikipedia.org/wiki/ 
Louis_Auzoux).

54. Herbario do Padre Merino
 Francisco Díaz-Fierros

Centro de Investigación Forestal de Lourizán 
(s. d.): «Herbario LOU (flora vascular e micoteca)», 
Lourizán, Xunta de Galicia, Consellería do Medio 
Rural e do Mar, Secretaría Xeral de Medio Rural e 
Montes (http://www.pixwoll.com/lourizan/botanic- 
-garden-collections/collections/herbario-lou-flora- 
-vascular-e-micoteca/).

Fraga Vázquez, Xosé Antonio (2012): «Baltasar 
Merino Román: o autor da Flora de Galicia», en VV. 
AA., Álbum da Ciencia, Culturagalega.org, Santiago 
de Compostela, Consello da Cultura Galega (http://
www.culturagalega.org/albumdaciencia/detalle.
php?id=361).

55.  Máquina de escribir
 Olivia Rodríguez González

Asociación de Casas-Museo y Fundaciones de 
Escritores (s. d.): Casa-Museo Emilia Pardo Bazán 
(A Coruña), Madrid (http://www.museosdeescritores.
com/ESP_II/autor/pardobazan.htm).

Freire, Ana María (dir.) (s. d.): «Emilia Par-
do Bazán», Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 
Madrid, Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cer-
vantes (http://www.cervantesvirtual.com/portales/
pardo_bazan/).

Martínez Morás, Fernando (1921): «Muerte 
de una escritora insigne», La Esfera, VIII:385, 7, 
(http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=000
3223289&page=7&search=%22Pardo+Baz%C3%A1
n%22&lang=es).

Instituto Padre Sarmiento de Estudios Galle-
gos (1946): D. Domingo Fontán y su mapa de Gali-
cia en el primer centenario de la publicación, anexo 
I aos Cuadernos de Estudios Gallegos, Santiago de 
Compostela.

Sisto Edreira, Rafael Carlos (1995): «Teodo-
lito empregado polo profesor Domingo Fontán no 
levantamento da Carta Xeométrica de Galicia», en 
Universidade de Santiago de Compostela, Gallaecia 
Fvlget (1495-1995): cinco séculos de historia Uni-
versitaria [catálogo da exposición do V Centenario 
da Universidade de Santiago de Compostela], San-
tiago de Compostela, Universidade, 510.

50. Prensa do viño tostado
 Luís Domínguez Castro

C. R. D. O. Ribeiro (s. d.): «Vinos», Ribeiro, Ri-
badavia (http://ribeiro.es/nuestros-vinos/vinos/).

Grupo Reboreda Morgadío (2013): Vino tosta-
do «Alma de Reboreda» D.O. Ribeiro, Toén (https://
www.youtube.com/watch?v=3UoV4PbYONg).

51.  Reloxo da catedral 
 de Santiago
 Francisco Díaz-Fierros

Cipolla, Carlo Maria (1999): Las máquinas del 
tiempo y de la guerra: estudios sobre la génesis del 
capitalismo, Barcelona, Crítica.

Landeira de Compostela, Fernando (1957): 
Theatro Chronométrico del Noroeste Español, Ma-
drid, Roberto Carbonell.

Pérez Constanti, Pablo (1925): «La relojería 
en Santiago desde el siglo XVI», en Notas Viejas 
Galicianas, tomo II, Vigo, Imprenta de los Sindica-
tos Católicos.

52. Cantares gallegos, 
 de Rosalía de Castro
 Anxo Angueira

Álvarez Blanco, Rosario / Anxo Angueira Vitu-
rro / María do Cebreiro Rábade Villar / Dolores Vila-
vedra Fernández (coords.) (2014): Rosalía de Castro 
no século XXI: unha nova ollada. 

Santiago de Compostela, Consello da Cultura 
Galega (http://consellodacultura.gal/publicacions-
dixitais/acta.php?libro=2).

Barro, Pepe (coord.) (2013): No principio foi 
o verso: cento cincuenta anos de Cantares gallegos 
[publicación do Faro de Vigo con motivo da exposi-
ción celebrada na Fundación Barrié de Vigo], Padrón, 
Fundación Rosalía de Castro (http://rosaliadecastro. 
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Consello da Cultura Galega (s. d.), Arquivo da 
Emigración Galega, Santiago de Compostela (http://
www.consellodacultura.gal/aeg/).

Núñez Seixas, Xosé Manoel (2014): La patrias 
ausentes: estudios sobre historia y memoria de las 
migraciones ibéricas (1830-1960), Oviedo, Genueve.

60. Himno galego
 Fernando López Acuña

Cores Trasmonte, Baldomero (1986): Los sím-
bolos gallegos, Santiago de Compostela.

Ferreiro Fernández, Manuel / Fernando 
López-Acuña (2007): «O himno. Historia, texto 
e música», en Xosé Ramón Barreiro Fernández / 
Ramón Villares Paz (eds.), Os símbolos de Galicia, 
Santiago de Compostela / A Coruña, Consello da 
Cultura Galega / Real Academia Galega, 105-192 
(http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/
CCG_2007_Os-simbolos-de-Galicia.pdf).

61.  Vida Gallega
 Henrique Alvarellos

Alvarellos Casas, Henrique (2009): «Un sécu-
lo de Vida Gallega, a revista literaria máis popular», 
Xornal de Galicia, 24 de xaneiro, 2 (http://www.
aelg.org/resources/centrodoc/members/paratexts/
pdfs/autor317/PT_paratext5188.pdf).

- (2003):«Medio siglo de Vida Gallega: la re-
vista que conquistó América en el siglo XX», Mundia-
rio, 4 de xuño (http://www.mundiario.com/articulo/ 
sociedad/medio-seculo-vida-gallega-revista-con-
quistou-america/20130604083106046205.html).

Ribao Fernández, Roberto (2007): A foto-
grafía na revista Vida Gallega: un silandeiro uni-
verso de sentido (tese de doutoramento), Santiago 
de Compostela, Universidade (http://hdl.handle.
net/10347/2347).

62. Proxector de cine
 Comba Campoy

Asociación Cultural Morreu o Demo (s. d.), 
Santiago de Compostela (www.barrigaverde.eu).

Campoy García, Comba et al. (2015): Barriga 
Verde, de feira en feira, Santiago de Compostela, A. 
C. Morreu o Demo. 

Morreu o demo, acabouse a peseta (dir. Pedro 
Solla) [documental], Galicia, Tintimán Audiovisual, 
2012.

56. Botella de 
 agua de Mondariz
 Chus Martínez Domínguez

Aguas de Mondariz Fuente del Val (2008): 
Buvette, Mondariz Balneario, Fundación Mondariz 
Balneario (http://www.aguasdemondariz.com/sites/
default/files/images/buvette_mail.pdf).

— (2009): «Historia Aguas de Mondariz», 
Mondariz Balneario (http://www.aguasdemondariz.
com/historia-de-aguas-de-mondariz).

Castillo Campos, María Jesús del (1992): Histo-
ria del Balneario de Mondariz hasta 1936 (tese de do-
utoramento), E-Prints Complutense, Madrid, Univer-
sidad Complutense (http://eprints.ucm.es/2583/1/
T17843.pdf).

57.  Gaita galega
 Xosé V. Ferreirós

Aires da Terra (2007): 1904 [CD], col. A Tira-
colo, Sarria (Lugo), Ouvirmos.

Calle García, José Luis (1993): Aires da terra: 
la poesía musical de Galicia, Pontevedra, José Luis 
Calle García.

Sampedro y Folgar, Casto (1982): Cancionero 
Musical de Galicia (reed. fasc. 1942), A Coruña, Fun-
dación Pedro Barrié de la Maza. 

58. Discos de lousa
 Luis Costa

Costa, Luis (1997): «A música da Galicia Ex-
terior», en VV. AA., Galicia terra única: a Galicia 
exterior. Vigo [catálogo de exposición], Santiago de 
Compostela, Xunta de Galicia, 80-91. 

Rodríguez Galdo, María Xosé / Afonso Váz-
quez-Monxardín Fernández (coords.) (1996): Pa-
trimonio Cultural Galego na Emigración: actas do 
I Encontro, Santiago de Compostela, Consello da 
Cultura Galega.

Romaní, Rodrigo (coord.) (2009): A música 
galega na emigración: [actas do] IV Encontro O Son 
da Memoria, Santiago de Compostela, Consello da 
Cultura Galega. 

59. Baúl de emigrante
 Pilar Cagiao Vila

Cagiao Vila, Pilar (2007): Os galegos de ultra-
mar: De emigrados a inmigrantes, en Xosé Ramón 
Barreiro Fernández / Ramón Villares Paz (eds.), A 
gran historia de Galicia, tomo X, vol. 1, A Coruña, 
Arrecife / La Voz de Galicia.
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Visser (eds.), Dutch Pioneers of the Earth Sciences, 
Amsterdam, Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen.

66. Latas de conservas
 Carlota Álvarez Basso

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (1984): His-
toria contemporánea de Galicia, tomo IV: Econo-
mía y sociedad, A Coruña, Gamma.

Pérez Leira, Lois (2004): «Federico Ribas: un 
artista xenial», Actualidade GalizaCIG, 2 de agosto 
(http://www.galizacig.gal/actualidade/200408/
lp_federico_ribas.htm).

Sobrino Manzanares, María Luisa et al. (2004): 
A creación do necesario: aproximacións ó deseño do 
século XX en Galicia [catálogo de exposición], Vigo, 
Fundación MARCO.

67.  Ulysses, de James Joyce
 Xavier Queipo

González Millán, Xoán (1989): «James Joyce e a 
Xeración Nós», Grial: Galicia en Europa, XXVII:101 
(xaneiro-febreiro-marzo), 28-46.

McKevitt, Kerry Ann (2003): estudo introdu-
torio, en James Joyce, Fragmentos de Ulises, 1926 
(trad. Ramón Otero Pedrayo), colección Illa Nova, 
Vigo, Galaxia.

VV. AA. (2014): Grial: Ulises, Joyce e Galicia, 
LII:203 (xullo-agosto-setembro).

68. Ofrenda a San Ramón, 
 de Asorey
 María Luisa Sobrino Manzanares

Fernández-Cid Enríquez, Miguel (ed.) (2011): 
Francisco Asorey (Cambados, 1889 - Santiago de 
Compostela, 1961) [catálogo de exposición], Santia-
go de Compostela, Fundación Torrente Ballester.

Otero Túñez, Ramón (1959): El escultor Fran-
cisco Asorey, Santiago de Compostela, Universidade.

Sobrino Manzanares, María Luisa (1997): De 
Asorey ós 90: a escultura moderna en Galicia, San-
tiago de Compostela, Auditorio de Galicia.

69. El Pueblo Gallego
 Xosé López
 Ana Isabel Rodríguez Vázquez

Consellería de Cultura, Educación e Ordena-
ción Universitaria (s. d.): El pueblo gallego: diario 
de la mañana, al servicio de los intereses de Gali-

63. Separador electromagnético 
de mineral

 Gustavo Hervella García

Bilbomática / CuatroPI Tourism (s. d.): «Cen-
tro de interpretación de las Minas de San Finx», Vi-
sita Mi Trabajo, Oviedo (http://www.visitourwork.
com/es/content/todas-las-categorias-patrimonio-
industrial-worked-mineria/centro-de-interpreta-
cion-de-las/).

Concello de Lousame (s. d.): «Minas de San 
Finx», Lousame (A Coruña) (http://www.concello-
delousame.com/es/historia/minas/minas.html).

López Otero, M.ª Luisa / José Manuel Álva-
rez-Campana Gallo (coords.) (2007): Introdución á 
minería no Barbanza, A Coruña, Cámara Oficial Mi-
neira de Galicia (http://camaraminera.org/uploads/ 
COMG/documentacion/mineria/_mineria_barbanza
_web.pdf).

64. Bandeira das 
 Irmandades da Fala
 Miguel Anxo Seixas Seoane

Beramendi González, Justo (2007): De provin-
cia a nación: historia do galeguismo político, Vigo, 
Xerais.

Torres Regueiro, Xesús (1991): «A Irmandade 
da Fala de Betanzos: 1917-1930», Anuario Briganti-
no, 14, 91-137.

Vázquez Souza, Ernesto (2003): A fouce, o hó-
rreo e o prelo: Ánxel Casal ou o libro galego moder-
no, Sada, Ediciós do Castro.

65.	Sólidos	cristalográficos	
 de Haüy
 Francisco Díaz-Fierros

Barral Martínez, Margarita (2012): «José 
Rodríguez González: o matemático do Bermés», en 
VV. AA., Álbum da Ciencia, Culturagalega.org, San-
tiago de Compostela, Consello da Cultura Galega 
(http://culturagalega.gal/albumdaciencia/detalle.
php?id=313).

Leonardo, Francisco (2013): «Haüy crystal 
models at the University of Santiago de Composte-
la», Mineralogical Record, 44, marzo-abril, 1-8. 

Rodríguez Carracido, José (1917): «La crista-
lografía en España: una cátedra de la Universidad 
Central creada por una colección de la Universidad de 
Santiago», en Estudios histórico-críticos de la ciencia 
española (2.ª ed.), Madrid, Alrededor del Mundo.

Touret, Lydie (2004): «Crystal models: miles-
tone in the birth of crystallography and mineralogy 
as sciences», en Jacques L. R. Touret / Robert P. W. 
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73.  Futbolín
 Lourenzo Fernández Prieto

Federación Española de Futbolín (s. d.): «El 
Futbolin [sic]» (http://www.fefm.es/paginas/public/
pagina/p/5).

Meilán, Xabier (1994): «Alejandro Finisterre: 
o poeta que inventou o futbolín», Luzes de Galiza, 
25, 26-29.

Teaser Tras el Futbolin de 8' [sic] (dir. Bep 
Moll de la Fuente) [avance do documental], Catalu-
ña, Tratart Produccions, s. d. (https://www.youtube.
com/watch?gl=ES&v=pNhwcPS3sxs&hl=es).

74.  Picaña do Padornelo
 Xurxo Ayán

Cid Fernández, Rafael (2003): Carrilanos: os tú-
neles dun tempo [documental], TVE-Galicia (https://
www.youtube.com/watch?v=0h3xC-AMF-s).

— (2005): Carrilanos: os túneles dun tempo, 
Vigo, Xerais.

Fernández Díaz, Xosé Carlos (2006): El ferro-
carril en Galicia: pasado, presente y futuro, Vigo, 
Ir Indo.

75.  Autobús de liña
 Lourenzo Fernández Prieto

Carmona Badía, Xoán (coord.) (2009): Em-
presarios de Galicia, A Coruña, Fundación Caixa 
Galicia.

Gómez Vázquez, Moisés (2014): O Ideal Auto: 
material gráfico e anotacións históricas, ed. do autor.

Rolland Etchevers, Eduardo (2012): «El Vigo 
que viajaba en diligencia», La Voz de Galicia (ed. 
de Vigo), 24 de decembro (http://www.lavozde-
galicia.es/noticia/vigo/2012/12/24/vigo-viajaba-
diligencia/0003_201212V24C4991.htm).

76.  Bicicleta Delio
 Lourenzo Fernández Prieto

Domínguez Almansa, Andrés (2009): Historia 
social do deporte en Galicia, Vigo, Galaxia. 

Fernández Prieto, Lourenzo (2007): «Século 
XX: unha economía, dúas sociedades. Dinamismo 
social e desenvolvemento económico», en Xosé 
Ramón Barreiro Fernández / Ramón Villares Paz 
(eds.), A gran historia de Galicia, tomo XIII, vol. 1, 
A Coruña, Arrecife / La Voz de Galicia.

González Martín, Gerardo (2007): 120 anos de 
ciclismo galego, Vigo, Galaxia.

cia, Galiciana, Santiago de Compostela, Biblioteca de 
Galicia (http://galiciana.bibliotecadegalicia.xunta.
es/gl/consulta/registro.cmd?id=3952).

Luca de Tena, Gustavo (1974): «Pueblo Galle-
go, El», en Ramón Otero Pedrayo (dir.), Gran Enci-
clopedia Gallega, tomo XXV, Santiago de Composte-
la / Gijón, Silverio Cañada.

Mera Costas, Pilar (2011): «A la sombra del 
“Vello Carballo”: apuntes para la biografía de Ma-
nuel Portela Valladares» (https://www.academia.
edu/1621709/A_la_sombra_del_Vello_Carballo_._
Apuntes_para_la_biograf%C3%ADa_de_Manuel_
Portela_Valladares).

70. Refractor ecuatorial
 Francisco Díaz-Fierros

Docobo Durántez, José Ángel (2012): «Ramón 
María Aller Ulloa: o iniciador da investigación astro-
nómica en Galicia», en VV. AA., Álbum da Ciencia, 
Culturagalega.org, Santiago de Compostela, Consello 
da Cultura Galega (http://culturagalega.gal/album-
daciencia/detalle.php?id=237).

71.  Nuestras fiestas de allá
 José María Rodríguez Armada

Amo García, Alfonso del (1996): Inspección 
técnica de materiales en el archivo de una filmote-
ca, colección «Cuadernos de la Filmoteca», Madrid, 
Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audio-
visuales.

González Álvarez, Manuel (1999): «Películas 
de correspondencia. José Gil: Imaxe e memoria de 
Galicia», en Cine restaurado: Nuestras fiestas de 
allá (1928), Galicia y Buenos Aires (1931), Santiago 
de Compostela / A Coruña, Consello da Cultura Ga-
lega / Centro Galego de Artes da Imaxe.

Nogueira Otero, Xosé (1997): O cine en Gali-
cia, Vigo, A Nosa Terra.

72.  Cartel do Estatuto de 1936
 Justo Beramendi

Beramendi González, Justo (2007): De provin-
cia a nación: historia do galeguismo político, Vigo, 
Xerais, 929-1072.

— / Ramón Villares Paz (eds.) (1989): Actas 
Congreso Castelao, Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia / Universidade / Fundación Castelao, 2 vols.

Monteagudo Romero, Henrique (coord. xeral) 
(2000): Para ler a Castelao, Vigo, Galaxia, 2 vols.
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ría de Cultura, Educación e Ordenación Universita-
ria (http://www.edu.xunta.es/mupega/).

Museo Virtual de Historia de la Educación 
(muvhe) (s. d.): «Mobiliario del alumnado», Mur-
cia, Universidad (http://www.um.es/muvhe/user/
fichas.php?&id_categoria=9&limit_formu=16).

81.  Pote da queimada
 Manuel Gago

González Reboredo, Xosé Manuel (2001): 
«A construción de referentes de identidade etno-
nacional: algunhas mostras sobre Galicia», en Xosé 
Manuel González Reboredo (coord.), Etnicidade e 
nacionalismo: actas do Simposio Internacional de 
Antropoloxía, Santiago de Compostela, Consello 
da Cultura Galega (http://consellodacultura.gal/
mediateca/extras/CCG_2001_Etnicidade-e-nacio-
nalismo-Actas-do-Simposio-Internacional-de-An-
tropoloxia-Santiago-de-Compostela-17-19-de-abril-
de-2000.pdf).

RTVE (1991): «Visita oficial del presidente de la 
Xunta, Manuel Fraga, a Cuba», Informe Semanal, 28 
de setembro (http://www.rtve.es/alacarta/videos/
informe-semanal/visita-oficial-del-presidente-xun-
ta-manuel-fraga-cuba/931438/).

82. Bidón de leite
 Lourenzo Fernández Prieto

Cabana Iglesia, Ana (2010): As industrias 
lácteas: os seus inicios e o despegue da actividade 
de transformación, Santiago de Compostela, Uni-
versidade.

Conde Gómez, Diego (2015): Juan Rof Codi-
na: renovación na veterinaria e gandaría galega 
contemporánea, Vigo, Xerais.

Fernández Prieto, Lourenzo (1992): Labregos 
con ciencia, Vigo, Xerais.

83. Máquina de coser Refrey
 Víctor F. Freixanes

Fragoso, J. L. (2014): «Los Freire de Bou-
zas», Vigoempresa.com, 31 de agosto (http://www.
vigoempresa.com/html/es/cover.php?id=112913#.
VknSqNIvdiw).

Jiménez González, Manuel (2013): «REFREY 
máquinas de coser», Museo de Máquina de Coser 
y Afines, 20 de setembro (http://museodecostura.
blogspot.com.es/2013/09/refrey-maquinas-de- 
-coser.html).

77.  Bandeira do 
 Consello de Galiza
 Xosé M. Núñez Seixas

Barreiro Fernández, Xosé Ramón / Ramón 
Villares Paz (eds.) (2007): Os símbolos de Galicia, 
Santiago de Compostela / A Coruña, Consello da Cul-
tura Galega / Real Academia Galega (http://conse-
llodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2007_Os-
simbolos-de-Galicia.pdf).

Núñez Seixas, Xosé Manuel (2012): «Sobre 
símbolos y conmemoraciones del galleguismo, 1890-
-2011», en Ludger Mees (ed.), La celebración de la 
nación: símbolos, mitos y lugares de memoria en el 
discurso nacional, Granada, Comares, 191-213. 

78. Sempre en Galiza, 
 de Castelao
 Ramón Máiz

Beramendi González, Justo (2007): De provin-
cia a nación: historia do galeguismo político, Vigo, 
Xerais.

— / Ramón Villares Paz (eds.) (1989): Actas 
Congreso Castelao, Santiago de Compostela, Xunta de 
Galicia / Universidade / Fundación Castelao, 2 vols.

Rodríguez Castelao, Alfonso Daniel Manuel 
(1992): Sempre en Galiza, edición crítica (coord. 
Ramón Máiz; Xusto Beramendi, Xulio Cabrera, Xa-
vier Castro, Iris Cochón, Francisco Dubert, Alfonso 
Mato, Henrique Monteagudo, Xan Moreno, Ramón 
Villares), Santiago de Compostela, Parlamento de 
Galicia / Universidade, 1992.

79.  Mosquetón de Foucellas
 Lourenzo Fernández Prieto

Heine, Hartmut (1982): A guerrilla antifran-
quista en Galicia, Vigo, Xerais.

JMMS (2012): «El mosquetón Mauser Es-
pañol modelo 1.943», Historia del S.V.A. (http://
svahistoria.blogspot.com.es/2012/11/el-mosqueton-
mauser-espanol-modelo-1943.html).

Lamela García, Luis V. (1993): «Foucellas»: el 
riguroso relato de una lucha antifranquista (1936-
-1952), A Coruña, Ediciós do Castro.

80. Pupitre escolar
 Gustavo Hervella García

Costa Rico, Antón (2004): Historia da educa-
ción e da cultura en Galicia, Vigo, Xerais.

Museo Pedagóxico de Galicia (mupega) (s. d.), 
Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, Conselle-
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88. Arcón conxelador
 José María Cardesín

Gavroglu, Kostas (ed.) (2014): History of Ar-
tificial Cold, Scientific, Technological and Cultural 
Issues, London, Springer.

HuntleyFilmArchives (2012): Chest freezer 
and fridges 1970’s film 4770 (https://www.youtube.
com/watch?v=PX09WDBgIG4&noredirect=1).

National Academy of Engineering (2016): «Air 
Conditioning and Refrigeration», Greatest Enginee-
ring Achievements of the 20th Century, Washington 
(http://www.greatachievements.org/?id=2958).

89. Vaixela de voda 
 de Sargadelos
 Carlota Álvarez Basso

López Bernárdez, Carlos et al. (2005): Diás-
pora: 10 artistas galegos no exilio latinoamericano 
(1930-1970) [catálogo de exposición], Vigo, Funda-
ción MARCO / Fundación Luis Seoane.

Sargadelos (s. d.), Cervo / Sada (http://www.
sargadelos.com).

Sobrino Manzanares, María Luisa et al. (2004): 
A creación do necesario: aproximacións ó deseño do 
século XX en Galicia [catálogo de exposición], Vigo, 
Fundación MARCO.

90. Computador
 Javier García Tobío

Bermejo Patiño, Manuel (dir. e coord.) (2008): 
Dos ábacos aos computadores, Santiago, Servizo de 
Publicacións da Universidade.

Culturagalega (2002): «Unha mostra do CES-
GA amosa a evolución da informática a través de or-
denadores galegos», Santiago de Compostela, Con-
sello da Cultura Galega (http://culturagalega.gal/
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